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Пред вас е поредният брой на списание „Фасилитис”. В този брой 
сме се опитали да обърнем по-специално внимание на офис техника-
та. Може да се каже, че тя е двигателят на всеки съвременен офис, 
тъй като е немислимо да си представим офиса без голямата комби-
нирана копирна машина, скенера или новите VoIP технологии. 

Същото важи и за асансьорите - няма нова офис сграда, която да 
няма поне един асансьор. Всеки от нас е свикнал да ги ползва, без 
да се замисля обаче за това какви са нормативните изисквания за 
изграждане на асансьорите и как трябва да се поддържат те, за да 
са винаги на наше разположение.

Темата за наблюдението, охраната и сигурността на об-
ществените и бизнес сградите става все по-актуална 
и сериозна през последните години. Осигурява-
нето на безопасността на служители-
те във всеки офис или бизнес парк 
е от огромно значение за 
бла гоприятната ра-
ботна обстанов-
ка. Чувството на 
сигурност вдъхва 
самочувствие на 
хората. 

Според едно про-
учване, направено 
от Fleishman-Hillard 
Research, около 90%  от 
американците се чувст-
ват сигурни в сградите, в 
които работят, и смятат, 
че те са добре охранявани. По-
вече от 30% от служителите оба-
че се притесняват за личните си 
вещи, оставени на работните им 
места. 

Това, което би успокоило служите-
лите, е наличието на охранителни 
камери в офисите, което обаче би 
означавало навлизане в личното пространство на хората. Тези чис-
ла са показателни за значението на сигурността и охраната на биз-
нес сградите и офисите. Тя е един от основните фактори, които 
влияят върху мотивацията на служителите. 

При съвременните условия много от големите обществени сгра-
ди  (болници, институти, висши училища и др.) се охраняват от 
недържавни (частни или общински) служби за сигурност и охрани-
телни фирми. За да се постигне достатъчно високо ниво на сигур-
ност, трябва да се осъществява постоянен технически контрол 
над местата, които са уязвими в офис сградата. Препоръчително е 
да има достатъчно камери в общите помещения, като част от тях 
могат да бъдат скрити. 

Темата за споразумението за нивото на обслужване (SLA) е от 
особено значение за отношенията между наемателите и наемода-
телите на офис помещенията, както и при аутсорсване на услуги 
към външни доставчици.

Продължаваме и поредицата „Интересни сгради”, в 
която този месец ще ви запознаем със сградата на 
Lloyds в Лондонското сити, решена във високотехно-
логичен модернистичен стил, проектирана от един 
от най-великите архитекти на нашето съвремие - 
Ричард Роджърс. Ще направим преглед и на десетте 
най-популярни сгради в САЩ според направено наскоро 
проучване на Американския институт на архитекти-
те.

Желаем ви приятно четене!
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България

„Арена“ подписа с Bulgaria Mall 
и Grand Mall, Варна
От „Кино Арена“ - най-големият кинооператор 
в България,  обявиха сключването на 
дългосрочни договори с Bulgaria Mall в 
София и Grand Mall във Варна като част от 
стратегията им за национална експанзия. 
Кинокомплекс „Арена“ ще бъде разположен 
на етажите за забавления във всеки от тях 
на площ около 2500 кв.м и ще има по осем 
киносалона. До момента компанията има 
два мултиплекса в София, един във Велико 
Търново и един в Стара Загора.

Експресбанк ремонтира 
централния си офис 
Централният офис на Societe Generale 
Експресбанк в София е напълно ремонтиран 
и беше открит официално. Сградата 
се намира на бул. „Стамболийски“ 73, 
построена е през 1973 г. Офисът обединява 
регионалния клон за София и търговската 
дирекция на банката, чиято централа 
се намира във Варна. Обновяването на 
сградата е направено на модулен принцип. 
Извършено е монтирането на най-
подходящите компоненти, отговарящи на 
конкретните нужди на всеки офис. „Модули“ 
са всички елементи на обзавеждането и 
работното място, които имат специално 
предназначение - например зоната за касови 
операции, зоната за денонощно обслужване, 
зоната за консултации, бизнес центровете и 
VIP зоната.

„Алфа дивелъпмънтс“ 
придобива портфолиото 
на „Лендмарк“
„Алфа дивелъпмънтс“, част от „Алфа финанс 
холдинг“, ще придобие 75% от портфолиото 
на фонда за недвижими имоти „Лендмарк“, 
съобщиха от компанията, без да уточняват 
цената на сделката. Сделката чака 
одобрението на Комисията за защита на 
конкуренцията. Портфолиото на „Лендмарк“ 
се състои от 22 имота в България и един в 
Турция с обща наемна площ 92 300 кв.м и 
61 400 кв.м земя за строеж.

Луксозен експоцентър 
и бизнес парк ще бъдат 
изградени в Бургас
Експоцентър и бизнес парк за 70 млн. лв. ще 
се строят в Бургас, съобщиха от местната  
строителна компания „Мидия“. Проектите ще 
бъдат реализирани в рамките на следващите 
2 години върху 2 терена от 40 дка и 
25 дка, закупени от компанията в града. Все 
още проектирането на експоцентъра е на 
идейната си фаза, а инвеститорите проучват 
пазара. Според управителя на „Мидия“ Димитър 
Янакиев морският град се нуждае именно от 
експоцентър, където големи чужди и български 
фирми могат да излагат продукцията и 
услугите си. Целта на проекта за бизнес 
центъра е голяма част от местните фирми 
и финансови институции да бъдат под един 
покрив, което ще улесни бизнеса.

След стъпването си в моловете в София и Варна кино Арена“ ще има общо 32 екрана в столицата и 16 в морския град 
© Красимир Юскеселиев
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България
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Втори сертификат ще 
освобождава сградите от данък
Сградите, изградени и въведени в 
експлоатация след 2005 г., да получат още 
един сертификат, ако след обследване се 
окаже, че след проведени мерки енергийната 
им ефективност се е подобрила с 20-
25%. Този документ да им позволи да 
получат данъчни облекчения ще предложи 
изпълнителният директор на Агенцията 
за енергийна ефективност Таско Ерменков. 
След като през 2007 г. преференциите 
отпаднаха за всички сгради, готови след 
2005 г., вторият сертификат ще цели да 
се стимулират инвестициите в енергийна 
ефективност.

Пловдив изгражда 
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. 
Министерството е обявило конкурс за 
изпълнител, като срокът за изпълнение е 8 
месеца.

Енергоефективните мерки в новите сгради ще се 
сертифицират допълнително © Цветелина Ангелова
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Marketing Suite 
отвори врати 
в Sofia Airport Center
На 5 март 2008 г. „Тишман интернешънъл 
кампънис” (Tishman International) и 
„Дженеръл електрик Недвижими имоти 
Централна и Източна Европа”  (GE Real 
Estate) откриха комплекса Marketing Suite 
в най-новия бизнес комплекс в България 
- Sofia Airport Center. Marketing Suite е с 
обща площ 480 кв. м и ще служи като 
информационен  и изложбен център. 
Междувременно Sofia Airport Center осигури 
и първия си наемател - „Хилти България“ 
ЕООД, с която е подписан петгодишен 
договор за наем на офис и складови площи.

До 2010 г. търсенето 
и предлагането на офиси 
в София се изравняват
Обемът на офис площите може да 
се удвои до 2010 г., когато се очаква 
нивата на търсене и предлагане да се 

България

изравнят поради големия брой нови проекти, 
които ще се появят на пазара. Само през 
последните шест месеца на 2007 г. обемът 
на свободните офис площи в София се е свил 
до 4%. И през 2008 г. по-голяма част от офис 
площите, които ще се появят, ще бъдат 
в периферията поради липсата на удобни 
парцели в центъра на столицата.

Бизнесът ще 
отделя по един ден 
за екообучения
Продължава провежданата от 
Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България (КРИБ) 
и екологичната организация „Горичка“ 
съвместна кампания за насърчаване 
на бизнеса за въвеждане на годишни 
екообучения. Обученията ще се провеждат 
по книжката „Зелен офис“ на „Горичка“, които 
се ангажират да осигурят квалифицирани 
инструктори. Целта е веднъж годишно 
компаниите да отделят по половин ден 
за семинари за изграждане на екологично 
отговорно съзнание на служителите си.

Популяризираме 
европейската система 
за екомаркировка
Министерството на околната среда и 
фондация „Тайм - екопроекти“ започват 
съвместен проект за популяризиране на 
екомаркировката в България. Тя ще се 
присъжда на услуги и продукти, включително 
и в сферата на строителството. 
Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на програма МАТРА/КАП на 
холандското министерство на външните 
работи. В Европа тази мярка е довела до 
212% по-голямо търсене на екопродукти 
през последните три години, отчитат 
експертите. За целта продуктите трябва 
да отговарят на определени критерии, 
например най-малко 22% от използваната 
електроенергия в екохотелите трябва да 
произхождат от възобновяеми енергийни 
източници. 

57 обекта по Черноморието 
са незаконни и трябва 
да бъдат съборени
Това констатира проверката на Дирекция 
национален строителен контрол (ДНСК), 
започнала на 25 февруари. Инспекцията 
обхвана Северното и Южното Черноморие 
и трябваше да установи законността 
на извършеното и извършващото се 
строителство по плажната ивица. До 
момента са съставени констативни актове 
за премахване по чл.225 на ЗУТ за общо 25 
обекта по Северното Черноморие и на 32 
по Южното. Законът за устройството на 
черноморското крайбрежие (ЗУЧК) задължава 
собствениците на незаконни обекти на 
територията на морските плажове да 
ги премахнат в срок до един месец от 
влизането в сила на закона. �

Sofia Airport Center вече осигури първия си наемател - „Хилти България“ ЕООД
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Откриват 
терминал 5 
на „Хийтроу”
На 27 март се състоя отдавна 
подготвяното откриване на 
терминал 5 на летище „Хийтроу“ в 
Лондон. Проектът, чиято стойност 
е 9 млрд. долара,  е представен през 
1989 г., но строителните работи 
започват едва през септември 2002 
г. върху блатист терен между двете 
съществуващи писти. Комплексът 
с размер на 13 футболни игрища ще 
бъде най-голямата свободно стояща 
сграда във Великобритания. Специално 
проектираната багажна система 
ще обслужва до 12 хил. единици в час 
по конвейерни ленти с дължина 18 
км. Финансирането е осигурено от 
британската авиокомпания British Airways 
и ВАА - оператор на няколко летища 
във Великобритания и собственост на 
испанската инфраструктурна група Grupo 
Ferrovial. 
Очаква се новото съоръжение да реши 
проблемите с опашките и загубите на 
багаж на „Хийтроу“. Капацитетът на 
летището преди откриването на новия 
терминал е предвиден за обслужване на 
45 млн. преминаващи пътници годишно, 
но на практика обслужва 68 млн. души. 
Според статистиката в резултат на 
натрупаните проблеми British Airways 
се нарежда на 24 място в Европа от 
възможни 25 по загуби на багаж и на 26-

а позиция от общо 28 по закъснения и 
отложени полети.
Една от най-впечатляващите особености 
на новата сграда е залата за заминаващи 
пътници на горния етаж, която 
предлага свободен изглед към пистите 
на летището, а в ясни дни пътниците 
ще могат да видят финансовия център 
„Кенъри уорф“ в източен Лондон и 
Уиндзорския дворец на запад. 
Опашките ще бъдат намалени 
благодарение на 94 автомата за чекиране, 
а 144 магазина и 25 ресторанта ще 
гарантират приятното прекарване 
на пътниците. За бизнес пасажерите 
са предвидени специални удобства с 
шест ВИП лобита, бар за шампанско, 
вино галерия, СПА център, душ кабини и 
специални стаи за преобличане.
Въвеждането в експлоатация на новия 
терминал ще даде възможност за 
облекчаване на натоварването и 
ремонт на съществуващите летищни 
съоръжения, много от които са на 50 и 
повече години. 
Етапните работи вече са започнали по 
терминалите 1 и 3, предстоят ремонти 
на терминал 4. Терминал 2 ще бъда 
разрушен и изграден отново. Повечето 
авиокомпании с полети до САЩ са 
базирани в терминал 3, който е от 60-те 
години. BAA се надява всички ремонти 
да са приключили за олимпиадата през 
2012 г., което означава, че „Хийтроу“ ще 
си остане строителна площадка през 
следващите пет години.

Новооткритият терминал 5 ще реши проблема с прекомерния трафик на лондонското летище „Хитроу“ © Reuters
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Германският парламент – 
първият на 100% 
възобновяеми източници
Райхстагът ще бъде първата парламентарна 
сграда в света, която ще използва само и 
единствено възобновяема енергия. В края 
на лятото сградата ще се възползва от 
предимствата на вятърната и слънчевата 
енергия. Към момента 40% от нуждите за 
електричество се покриват от генератор 
на биогорива, които е инсталиран в 
подземието на парламента. Останалите 
нужди се покриват от конвенционални 
източници. Цената за захранване на 
сградата с енергия през миналата година 
е била около 3 милиона евро.  В момента се 
търсят производители на възобновяема 
енергия, с които да се сключи договор в края 
на лятото за задоволяване на енергийните 
потребности. Като цяло в Германия 13% 
от произведената електроенергия е от 
възобновяеми ресурси, като плановете на 
страната са този процент да стане 27% 
през следващата година.

30-етажни вертикални 
градини ще привличат 
туристите в Лондон
Уил Алсоп, известният с чудновати проекти 
британски архитект, планира 30-етажен 
проект за едемска градина - част от проект 
за 7 млрд. долара за регенерация на Кройдън, 
южен Лондон. Кулата на Алсоп е по модела на 
„Едемския проект“ на Гримшоу. Става дума 
за част от екваториална гора в оранжерия, 
чиято основна цел е атракция за туристите. 
Проектът за регенерация на района включва 
още 44-етажна жилищна кула и спортна 
арена. Част от плана е изваждането на 
река Уондл на повърхността чрез серия от 
водопади и лагуни, както и създаването на 
много зелени пътеки. Целият проект, който 
ще съдържа около 20 хил. къщи, обществени 
площади и миниатюрни паркове, се нарича 
Третият град. Целта е превръщането на 
Кройдън в третия по важност лондонски 
район като Уестминстър и Ситито.

Лондон започва програма за нама-
ляване на въглеродните емисии
Лондон наскоро обяви старта на амбициозна 
програма за намаляване на СО

2
от сградите в 

града. Програмата е част от инициативата 
на президента Клинтън за намаляване на СО

2
 

в градовете. Лондон е първият град в света, 
които е завършил общинската процедура и 
е намерил фирма, изпълнител на проекта, по 
споразумението, разработено по време на 
конференцията за климатичните промени 
и влиянието им върху големите градове, 
проведено в Ню Йорк през май 2007 г.  
Компаниите за енергийни обследвания Dalkia 
и Honeywell бяха избрани, за да помогнат 
за намаляване на използваната енергия в 
общинските сгради на Лондон с 25 процента. 
По силата на споразумението частният 
сектор също може да използва програмата, 
за да си намали енергийното потребление. �

Райхстагът ще се захранва изцяло с възобновяеми енергийни източници © Reuters
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Летището в Пекин вече е 
най-голямата сграда в света
В края на февруари беше открит официално 
Терминал 3 на международното летище в 
Пекин. Съоръжението бе изградено, за да 
поеме част от големия пътникопоток, 
очакван по време на летните олимпийски 
игри през август и септември тази година. 
Според архитектурното студио Foster + 
Partners, което е разработило проекта за 
терминала, това е най-голямата сграда 
в света. Сградата, която е проектирана 
и завършена за четири години, е с 
площ 1.3 млн. кв.м. В тази площ влизат 
терминалът и наземният транспортен 
център. Това е първата сграда в света 
с площ над 1 млн. кв.м, поясняват от 
студиото. Предвижда се до 2020 г. през 
нея да минават 50 млн. пътници годишно. 
Традиционното летищно разположение 
на терминала, който е с дължина над три 
километра, е нарушено, като секторът 
„Пристигащи“ се намира едно ниво над 
„Заминаващи“, за да може да се осигури гледка 
към града за посетителите още от първия 
момент на пристигане. Придвижването 
между някои части на терминала, в който 

Новият терминал на международното летище в Пекин е проектиран от Норман Фостър © Reuters

се помещават 64 ресторанта, 84 магазина 
и паркинги със 7000 места, се осъществява 
чрез специална система за транспортиране 
на хора, която се движи с до 80 км в час. 
Работата по терминала започна през 
март 2004 г. и е част от голям проект за 
разширяването на летището в Пекин на 
стойност 3.5 млрд. долара. Той е частично 
финансиран със заем на Европейската 
инвестиционна банка от над 620 млн. долара, 
което е един от най-големите кредити, 
отпускани от институцията в Азия.
По данни на Международния летищен съвет 
това е деветото най-натоварено летище в 
света за 2007 г. 

Сградата на новия терминал е 
проектирана от британския архитект лорд 
Норман Фостър от фирма Foster and Partners. 
На строежа са работили 50 000 строители, 
като за конструкцията са изразходвани 
1,8 млн. куб. м. бетон, както и половин 
милион тона стомана. Сградата е оборудвана 
с изградена от канадци автоматична 
железопътна система за транспорт и 60 км 
ленти за транспортиране на багаж, които са 
доказателство за стремежа на Пекин да се 
сдобие с най-модерното съоръжение от този 
тип в света независимо от цената му.
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Ню Йорк започва обучения за 
чиста енергия
Нюйоркският институт за изследване 
и развитие на енергетиката (NYSERDA) 
наскоро оповести, че отпуска 6 милиона 
долара за обучения за използване на 
чиста енергия. NYSERDA ще инвестира 
повече от 4 милиона долара в различни 
сектори на чистата енергия, включително 
фотоволтаични системи, малки вятърни 
турбини и системи за енергия от биогаз. 
Допълнителни 2 милиона долара ще 
спомогнат за развитие на кадри в областта 
на слънчевата енергия в различни колежи в 
щата Ню Йорк. 
Целта на тези усилия е да се обучи екип 
от хора, които да могат да проектират, 
инсталират и поддържат възобновяеми 
енергийни източници, които да подсигурят 
успешното внедряване на възобновяемите 
енергийни технологии в сградите в щата Ню 
Йорк.

Изоставен завод ще бъде пре-
върнат в музей на стоманата
Старо стоманодобивно съоръжение в град 
Монтерей, Мексико, ще се превърне в музей 
по проект на Grinshaw Architects. Това е 
част от инициативата за превръщане на 
изоставената индустриална зона с площ 
1100 декара в обществен парк Parque 
Fundidora, като проектът предвижда голям 
брой промишлени структури в културни 
институции. Помещенията и прилежащата 
инфраструктура на 90-метровата 
стоманена пещ, работила през периода 1968 
- 1986 г., ще бъдат превърнати в площи за 
изложби, образователни цели и архиви. При 
това ще бъдат запазени много елементи с 
музейно инженерно значение. Над фоайето за 
посетители се издига подемник за желязна 
руда, превърнат в асансьор, който води 
посетителите до мрежа от първоначално 
съществуващи пътеки за металурзите, по 
които туристите могат да се разходят и да 
се насладят на гледките.

Соларна технология е по-евтина 
от въглищата за производство-
то на енергия
Компанията Nanosolar произведе първите 
количества за масово потребление от 
ново наносоларно фолио, което може да 
предизвика революция в индустрията, ако 
технологията наистина се окаже по-евтина 
от дървените въглища. Тази технология се 
различава съществено от другите соларни 
панели, защото използва тънък соларен 
слой, нанесен върху метално фолио. Така 
се постигат гъвкавост, лекота, евтина е 
за произвеждане и инсталирането става 
лесно. Наносоларната технология е  част 
от трето поколение соларни устройства 
за произвеждане на електроенергия и 
използващи материали, които да бъдат 
нанасяни директно върху носещите 
повърхности, и е три пъти по-евтина от 
първото поколение слънчеви батерии.

В небето на Дубай в скоро време ще се извиси още един грандиозен строеж - 
кули близнаци, по подобие на разрушените в Ню Йорк © Reuters

Global FM приема нов член
Глобалната фасилити мениджмънт асоциация 
(Global FM) приема бразилската Associação 
brasileira de facilities (ABRAFAC) като 
пълноправен член на асоциацията. Бразилската 
асоциация е основана през 2005 г. в Сао Пауло 
и има 243 члена. ABRAFAC е пример за това 
как една наскоро създадена асоциация може да 
направи голям прогрес в утвърждаването и 
популяризирането на фасилити мениджмънта 
в Бразилия и Латинска Америка. От Global 
FM смятат, че ABRAFAC ще допринесат 
много за развитието и разбирането на ФМ 
професията.

Строят нови кули близнаци
Не отдавна в Дубай стартира проектът 
Tiara Towers, който има целия шанс да 
се превърне в един от най-знаковите за 
региона. Той се състои от две кули близнаци, 
създадени по подобие на вече разрушените 
кули в Ню Йорк. Проектът е дело на 
архитектите от ADPI Designs and Planners. 
Всеки от небостъргачите е с височина 221 
м. В източната кула ще се помещава 5-
звезден хотел с 294 стаи, който ще заема 
26 етажа, а останалите 20 нива ще са 
под формата на апартаменти. Западната 
кула пък ще бъде заета от първокласни 
офиси и търговски площи. Едно от най-
впечатляващите решения при Tiara Towers 
ще бъде изпълнението на фасадите им - те 
ще бъдат във всички цветове на дъгата. �
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Награди за най-добър 
строителен продукт
Citybuild.bg отличи строителните продукти на 2007 г.

БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ-МАЛКО ПЛОЩИ 
в модерните търговски центрове и 
магазини на човек от населението в 

Европа, показва доклад на консултантската 
британска компания Jones Lang LaSalle. 
Разликата между първия в класацията 
- Швеция, и България е повече от 30 пъти. 
Това показва, че пазарът на търговски 
центрове в страната тепърва предстои 
да се развива. Заедно с нарастването 
на строителството в България расте и 
критерият към строителните продукти, 
с които се изгрaжда всяка постройка - 
търговски център, административна сграда, 
жилищна сграда и други. 

На 28 февруари в столичен ретро 
клуб се проведе награждаване на най-
добрите строителни продукти на 2007 г. 
Инициативата е на портала за архитектура 
и строителство citybuild.bg, който 
организира конкурс под мотото „Най-добър 

строителен продукт на годината”.
Идеята на организаторите е да използват 

неограничените възможности на интернет 
пространството, за да отличат най-
добрите продукти в строителната 
сфера. Затова победителите в конкурса 
бяха  избрани не от специално жури, а 
бяха определени чрез онлайн гласуване от 
читателите на портала. Право на участие 
в надпреварата имаха всички фирми -
производители, вносители, дистрибутори на 
строителни материали, продукти и изделия. 

Гласа си за предпочитан продукт в 
сферата на строителството дадоха общо 
1709 души. За престижното отличие се  
състезаваха шестдесет и един продукта 
в десет категории: градивни материали, 
топлоизолации и фасадни системи, 
материали и системи за сухо строителство, 
хидроизолации, покривни системи, сухи 
строителни смеси, дограми, водопровод и 

Иван Мекушин (вдясно), управител на фирма „Уинслоу дивелопмънтс“, връчва награда в категорията „Покривни системи“ на 
Станислав Тончев (вляво), търговски директор на фирма „Беткерс“
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канализация, настилки, бои и лакове.
Сред участниците в състезанието са 

фирмите „Теразид”, „Сен-Гобен Вебер България”, 
„Максит”, „Велукс”, „Хенкел”, „Ардекс”, „Линднер”, 
„Винербергер”, „Ксела”, „Ондулин”, „Изомакс”, 
„Беткерс” и други. 

Конкурсът се проведе с подкрепата 
на Winslow Developments, Българската 
търговско-промишлена палата, Софийската 
търговско-промишлена камара, Камарата 
на архитектите в България, Националната 
строителна федерация, Асоциацията на 
търговците на строителни материали и 
„Български строителни маркети“, фирмите 
„Теразид“ и „Билдинг“.  

Наградени бяха, както следва:
� Градивни материали - отличени бяха 

„Винербергер” ЕООД 
� Материали и системи за сухо 

строителство - победител са двойните 
инсталационни подове Lindner на фирма 
Lindner 
� Топлоизолации и фасадни системи 

- призът отиде при фирма „Хенкел - България“ 
ЕООД за Ceresit Ceretherm Express 
� Хидроизолации - наградата бе връчена на 

фирма „Изомакс-Байчев“ ЕООД за „Изомакс-
Еласта“ - течна хидроизолационна мембрана 
� Покривни системи - плакет и грамота 

получи пловдивската фирма „Оцветени 
бетонови керемиди“ ЕООД за покривна 
система „Беткерс“  
� Сухи строителни смеси - приза грабна 

българският производител „Теразид“ ЕООД
� Дограми - наградата отиде при фирма 

„Хенкел - България“ ЕООД за WINTeQ System 
- система за изолация на дограма 
� Водопровод и канализация - спечели фирма 

„Деворекс“ ЕООД  за системата за покривно 
отводняване „Деворекс Classic“ 
� Бои и лакове - наградата бе връчена на 

„Акрилекс“, продукт на фирма „Теразид“ ЕООД 
� Настилки - за Altro - безопасна хомогенна 

PVC настилка, продукт на фирма „Икор-
България“ ООД.

Наградите бяха връчени от Георги Чернев 
- председател на Софийската търговско-
промишлена палата, арх. Петко Йовчев 
- председател на Камарата на архитектите, 
арх. Тодор Булев - зам.-председател на Съюза 
на архитектите в България, инж. Йордан 
Николов - председател на Българската 
асоциация за изолации в строителството, 
арх. Марин Бакалов - председател на 
Българската асоциация на архитектите 
и инженерите, инж. Георги Григоров - 
секретар на Националната строителна 
федерация, Иван Мекушин - управител 
на „Уинслоу дивелопмънтс“. Конкурсът 
на Citibuild.bg се организира за пръв път. 
Целта му е да отличат чрез интернет 
пространството най-добрите продукти и да 
се осъществи пряк контакт в сектора между 
производители, потребители и финансиращи 
институции и всичко това да е в интерес на 
бизнеса. � Гергана МАТЕВА
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Капковото напояване -  
иновация за един зелен офис
При поливните системи от този тип директните загуби от изпарения на вода са минимални

ВИЗИЯТА НА ЕДИН ТЪРГОВСКИ 
или бизнес център формира 
представата и създава облика на 

помещаващите се в сградата фирми. 
Едно добре озеленено и подържано 
пространство на околната среда трябва 
да е оформено така, че да прави добро 
впечатление дори на случайния минувач. 
За постигането на този резултат е 
нужно да се работи в няколко основни 
направления:
� Проектиране и полагане на поливни 

системи, водни площи и ефекти
� Изграждане на скални кътове и 

алпинеуми
� Поддръжка на съществуващи градини 

и паркове.
За изпълнението на първото 

направление един фасилити мениджър 
или управителят на една фирма трябва 
да знае, че когато се налага напояване на 
градина - обществена площ, парк, двор 
или дори междублокови пространства, е 
необходима ефективна поливна система. 
Най-добрият тип подобна система е с 
капково напояване. 

Капковото напояване представлява 
система за подаване на филтрирана 
вода (и торове) върху или в почвата. 
Чрез капковото напояване постоянно 
се поддържа високо нивото на вода 
в почвата, което е много близко до 
подпочвените води (ППВ). Това постоянно 
ниво на влагата влияе благоприятно и 
на другите почвени фактори, от които 
зависи развитието на растенията. 
При капковото напояване се скъсява 
вегетационният период на културите. 
Това се обяснява с факта, че растенията 
загубват енергия за „поискване“ на вода, 
тъй като корените практически се 
намират винаги във влажна среда. 

При капковото напояване директните 
загуби от изпарение на вода са минимални. 
Липсва движение на водни пари във 
въздуха, няма намокряне на листата 
на растенията, както и изпарение от 
почвената повърхност извън овлажнените 
петна. 

Овлажняването на ивицата около 
растенията води до значителни икономии 
на вода, не се създават условия за 
развитието на плевелите в сухите 
части и машините могат да преминават 
безпрепятствено по тях. По този начин 

се намалява до минимум овлажняването 
на почвената повърхност и на листата 
на растенията, при което се ограничава 
и развитието на много болести и 
неприятели. Поради по-благоприятния 
водно-въздушен и хранителен режим, 
които се поддържат в активната 
коренова зона на растенията, при 
капковото напояване се получават по-
високи и по-качествени добиви. 

Капковото напояване може да 
се осъществи по всяко време на 
денонощието независимо от силата и 
посоката на вятъра. 

Неподравнеността и наклонът на 
терена също не пречат на неговото 
осъществяване. При пълна автоматизация 
при това напояване има възможност 
за програмно управление на водния и 
хранителния режим на растенията. 
Капковото напояване изисква постоянни 
водни количества и сравнително 
ниско налягане, откъдето се намалява 

Грижата за доброто 
озеленяване е важна 
част от управлението 
и поддръжката на една 
сграда

За поддръжката на зелените площи е необходима ефективна поливна система
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размерът на тръбите и съответно 
нужното количество енергия за 
поливането, което определя високия 
коефициент на полезно действие. За 
изграждането на ефективна поливна 
система е необходимо създаването 
на проект от изпълнителя, който да 
осигури нормалното и безпроблемно 
функциониране на съоръжението. По този 
начин използваната и изконсумирана вода 
ще бъде гаранция към инвеститора за 
нейното ефективно потребление.

Всяка поливна система се състои от: 
Водоизточник - река, язовир или 

кладенец. 
Помпено оборудване - изборът на 

вашата помпа е от първостепенно 
значение за правилното функциониране на 
поливната система. За целта могат да 
се използват както горивни (бензинови, 
дизелови), така и електрически помпи, 
съобразени с дебита и работното 
налягане на вашата поливна система. 

Филтрираща система - съществуват 
няколко вида филтри (мрежести, дискови, 
хидроциклонни, пясъчни и др.), като 
за целта изпълнителят избира най-
подходящите филтри за вашата поливна 
система. 

Тръбопровод - за целта се използва 
LDPE тръба, съобразена с нуждите на 
поливната система. 

Водовземки (стартери) - използват 
се няколко вида водовземки (стартери) 
- със и без кран, като изборът се прави в 
зависимост от нуждите на полето. Като 
размери водовземките варират Ф16, 
Ф17, Ф20, Ф22. 

Капков маркуч - капковият маркуч се 
избира спрямо полето и културата, която 
ще се отглежда, дължината на реда, както 
и възможностите на водоизточника. 

Има два вида капкови маркучи:
� плосък (тънкостенен Ф17, Ф22), с 

дебелина на стените - 6, 8, 10, 12, 18 mils 
и разстояние между капкообразувателите 
от 15, 20, 30, 40, 50 или 60 см, с 
изтичане на капкообразувател от 1.2 л/ч 
и 2 л/ч 
� дебелостенен капков маркуч - използва 

се за трайни насаждения (лозя, овощни 
градини, ягоди, билкови насаждения, 
оранжерии и др.), като в зависимост от 
нуждите маркучът се предлага в два 
размера - Ф16 и Ф20, с разстояние между 
капкообразувателите от 30, 33, 40, 50, 
60, 75, 80 или 100 см и изтичане от 
капкообразувател от 2 л/ч и 4 л/ч.

Красотата на една градина зависи от 
сложен комплекс от фактори, включващи 
комбинацията от подходящи за района 
растителни видове, съчетание на багрите 
и размерите на площите и не на последно 
място от оптималното доставяне на 
растенията на така необходимата им 
за доброто развитие влага, съобразена 
с конкретните почвено-климатични 
условия. Доброто озеленяване на една 
сграда е важно за фасилити мениджъра 
за управлението и поддръжката й. Най-
добрият начин да се постигне този 
резултат е поливната система с капково 
напояване. Свежестта и красотата на 
парковите площи около офис сградата и 
вътре в нея налагат поливане през нощта 
и предлагане на посетителите на удобна 
и красива зеленина през деня. �

Гергана МАТЕВА
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Необходимо е създаването 
на общовалидни стандарти
За да стане фасилити мениджмънтът професионална дисциплина, 
споделя Стан Мичел, председател на Global FM

Бихте ли ни разказали какво представлява 
Global FM?
- Global FM, или ако трябва да използвам 
пълното й наименование, „Глобална асоциация 
по фасилити мениджмънт”, е създадена 
през юни 2006 г. Това е регистрирана 
международна организация с идеална цел 
със седалище в Брюксел. Тя се състои 
от постоянен секретариат и борд на 
директорите. Бордът има председател и 8 
регионални директори - всички доброволци. 
Секретариатът всъщност е външна 
компания, специализирана в управление на 
сдружения. 

Разкажете ни как се роди идеята и как 
успяхте да я реализирате?
- Global FM се роди вследствие на 
осъзнаването, че ако фасилити 
мениджмънтът има амбицията да стане 
професионална дисциплина и да бъде 
призната за такава, тогава е необходимо 
да бъдат създадени стандарти, които да 
покриват всички аспекти от дейността и да 
бъдат валидни във всички държави. 
След подписване на споразумение за 
сътрудничество („Партньори за отлични 
постижения във фасилити мениджмънта”) 
трите най-големи фасилити мениджмънт 
асоциации (BIFM, FMAA и IFMA) осъзнаха 
значителната полза от споделянето на 
знания и информация. Това доведе до идеята 
да се създаде нещо подобно, но в световен 
мащаб. Разбрахме, че това не само ще бъде 
от полза за всички заинтересувани страни, 
но ще е от критична важност за фасилити 
мениджмънта като стратегическа, 
тактическа и оперативна дисциплина.
Дружеството беше създадено с усилията на 
първоначалния алианс „Партньори за отлични 
постижения във фасилити мениджмънта”. 
Партньорите прекараха повече от две 
години в създаването на управленска 
структура, която да дава равни права на 
всички страни както в участието, така и 
в управлението. Създадената структура 
позволява на всички страни да участват 
по един прозрачен начин в развитието 
и растежа на Global FM. Също така се 
реши организацията да се фокусира върху 
национални ФМ асоциации, за които са важни 
отделните членове. Така фокусът винаги ще 
бъде насочен към развитие на професията и 

Стан Мичeл

Стан Мичeл е изпълнителен директор на 

компанията Key Facilities Management Ltd., една 

от първите фирми за фасилити мениджмънт в 

Обединеното Кралство. Той е професионалист с 

богат опит и експертни познания в инжинеринга, 

управлението на операциите и материалите, 

контрола на производството и естествено 

фасилити мениджмънта. Стан е бивш председател 

на Британския институт по фасилити мениджмънт 

(BIFM) и участва в инициативата на Европейската 

комисия по стандартизация (CEN) за създаване 

на стандарти в ФМ в Европа. Той е гост-лектор 

в много университети и редовен участник в 

конференции на индустрията.
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към хората, които искат да се развиват в 
тази област. 

Има много национални, европейски и 
международни асоциации по фасилити 
мениджмънт. Сега има и глобална. С какво 
според вас Global FM привлича членове?
- Global FM е уникална асоциация. Няма 
друга ФМ структура, която да е наистина 
глобална и чийто фокус да е насочен към 
практикуващия ФМ професионалист. 
Организациите, в които членуват такива 
специалисти, сега имат възможност да 
се присъединят към една обща мрежа, 
да се ползват от знания и опит, които 
съществуват в други държави, и да 
поставят проблемите, с които се сблъскват, 
пред една международна аудитория. Всяка 
отделна ФМ организация, която си е 
поставила сериозната цел да задълбочава 
професионализма на практикуващите ФМ 
специалисти, би имала огромна полза, ако се 
присъедини към Global FM.
Важно е да се отбележи, че нашата 
структура позволява всякакъв вид членство, 
така че всяка организация, свързана с ФМ 
професията, е добре дошла като пълноправен 
член. Всъщност самият бизнес модел, 
на който е изградена Global FM, разчита 
на цялостно участие на един широк кръг 
участници, свързани с ФМ, които да 
спонсорират и поддържат същинската 
работа, която Global FM ще върши в името 
на обществото като цяло.

Global FM беше създадена, за да оцени 
нивото на ФМ в световен мащаб. Как 
планирате да постигнете това?
- Global FM всъщност беше създадена, за 
да оползотвори знанието, акумулирано 
от някои вече съществуващи и развити 
организации. По-важно е, че Global FM е 
тук, за да окуражава и помага на млади и 
неопитни ФМ сдружения да се утвърдят 
и да допринесат за общото натрупване 
на знания, така че всички да спечелят от 
това. Това, че една организация съществува 
от много години и се слави с многобройни 
членове, не означава, че разполага с 
необходимото знание, за да направи сериозен 
принос към развитието на професията. Ще 
бъдем отворени за всички гледни точки във 
всичко, което правим, ще приветстваме 
разнообразието от перспективи в глобален 
мащаб.

Разкажете ни малко повече за вашите 
международни семинари.
- Поставяйки си за цел да създадем истинска 
полза за практикуващия ФМ професионалист, 
определихме като задача да подпомогнем 
работата, която вече се извършваше в някои 
от нашите членуващи организации. Затова 
създадохме тези международни семинари - да 
бъдат един форум, който да се ангажира с 
международната ФМ общност.
Струва си да се отбележи, че според нас 
международната ФМ общност включва 
всички, които според възможностите си 
допринасят за развитието на професията и 
на ФМ дейността. 
Семинарите бяха проведени, за да установят 
приоритети; за да се обсъдят различни 

професионални гледни точки по пътя на 
участието на специалисти от различни 
области - образование, проучвания, търговия, 
от различни компании и, разбира се, от ФМ 
организациите. 
По време на този процес беше изготвен 
приоритетен списък с най-важните акценти 
- основата на стартираните проекти на 
Global FM.

По време на тези семинари вие 
определихте шест най-важни акцента. 
Разкажете ни малко повече за тях.
- Отначало акцентите, които определихме, 
бяха 22, но успяхме да намалим броя им до 
6 най-важни. Очевидно някои от акцентите 
няма да бъдат изненада, но целта и 
перспективата на нашите проекти водят 
до прилагането на различен подход, който не 
е бил прилаган другаде.
Всеки акцент ще се развива в свой собствен 
коловоз по пътя на допълнителни дискусии 
по време на бъдещи семинари, но като цяло 
шестте акцента могат да бъдат описани по 
следния начин:

1. Устойчивост - устойчиви общности, 
устойчивост на жизнения цикъл, бизнес 
модел за устойчивост.

2. Иновация - окуражаване на 
фасилити мениджмънта постоянно да 
се усъвършенства, да се променя - и 
постепенно, и извършвайки стратегически 
промени в посоката на развитие.

3. Образование и обучение - сравняване 
и съпоставяне на ФМ квалификацията 
на настоящи членове. Разработване на 
списък (в международен мащаб) на основни 
компетенции в областта.

4. Управление на риска - разработване 
на международен речник на термини в 
областта на ФМ и насоки, извлечени от най-
добрите практики.

5. Фасилити мениджмънтът днес и 
утре - постигане на по-добро разбиране 
на фасилити мениджмънта и по-добър 
достъп до резултатите от развитието му 
навсякъде по света.

6. Икономика и култури - преодоляване 
на границите - развитие на начините за 
транслиране на ефектите от приложението 
на глобалните стандарти в различни 
културни среди. Преценяване и съпоставяне 
на вътрешните и аутсорс услугите по 
фасилити мениджмънт.

Проектът „Устойчивост” беше стартиран 
с конференция в Ню Орлиънс през октомври 
2007, а образователният и обучителният 
семинар ще бъде проведен през март в 
Оксфорд. В момента планираме допълнителни 
подобни срещи в Австралия през май и във 
Франция през юни тази година. 

Корпоративни спонсори, които имат 
интерес към развитието на тези теми, 
както и към самата професия и индустрия, 
могат да се чувстват поканени да 
участват в пълна степен в нашите проекти 
не просто чрез финансиране, но да бъдат 
равнопоставени и отговорни участници.

Вие бяхте председател на Британския 
институт по фасилити мениджмънт. 
Какво беше най-интересното или най-
вълнуващото нещо, което направихте? �20

Няма друга ФМ структу-
ра, която да е наистина 
глобална и чийто фокус 
да е насочен към практи-
куващия ФМ професиона-
лист
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- Най-интересното бяха различните 
изисквания, когато трябва да водиш 
организация, управлявана де факто от 
доброволци. Опитът ми дотогава беше 
свързан с управлението на Key Facilities 
Management, която е сравнително малка 
ФМ организация. Много по-различно е да 
бъдеш председател на доброволци. Другото 
предизвикателство беше фактът, че по 
това време бордът на BIFM се състоеше от 
28 лица - сами разбирате, че е трудно при 
тези условия да се вземат решения!

Въпреки че дотогава бях свързан с BIFM 
и неговите предшественици и даже бях 
председател на отдела в Шотландския 
регион, предизвикателството беше съвсем 
различно, когато станах председател за 
цялата страна. Внезапно осъзнах, че (поне до 
известна степен) бъдещето на BIFM, която 
е най-голямата национална ФМ асоциация 
в света, е моя отговорност, както и на 
малка група от членове приятели - една 
обременяваща позиция.

Ако говорим за вълнение - имаше няколко 
неща, които направихме, които не бяха 
просто вълнуващи, но и невероятно 
предизвикателни. Когато встъпих в 
длъжността председател, организацията 
преживяваше бърз растеж и осъзнах, че 
тогавашната й структура (която беше 
подходяща за една прохождаща организация) 
вече не е подходяща.

Първата ми цел беше да създам една 
по бизнес структура. Преразгледахме 
изцяло управленската структура и 
като резултат оформихме нов борд на 
директорите, състоящ се от 16 души. 
Създадохме нов съвет на членовете, в 
който влизат председателите на всички 
секторни (търговия на дребно, образование, 
здравеопазване, неправителствени 
организации) и регионални форуми и 
групи по интереси. Накрая организирахме 
дейността на секторните форуми и 
на групите по интереси така, че те да 
представляват оперативните интереси на 
членовете си и да допълват регионалното 
представителство.

Следващото предизвикателство беше да 
окуража BIFM да стане една „по-свързана” 
организация - хората, които имаха за 
задача да реализират на практика нашата 
стратегия, трябваше да участват в процеса 
на взимане на решения. Постигнахме това, 
като направихме назначените мениджъри 
членове на борда на директорите на BIFM. 
Създадохме форуми, чрез които мениджмънт 
екипът се ангажираше по-сериозно в 
дейността на различните комисии в BIFM. 

За последното нещо, което направихме, 
считам, че ще има най-трайно въздействие 
върху нашите усилия да направим фасилити 
мениджмънта призната професионална 
дисциплина. Основахме форума „Партньори 

за отлични постижения във фасилити 
мениджмънта” съвместно с тогавашния 
президент на IFMA Шийла Шеридън и 
президента на FMA - Австралия (FMAA), 
Стийв Гладуин. Сътрудничеството не само 
вдигна бариерите между IFMA, FMAA и BIFM, 
но и постави основите на това, което днес е 
Global FM.

Мога да добавя, че най-ценното за мен като 
председател на BIFM, а и сега на Global FM, 
са хората, с които имах възможността да 
се запозная и работя. Успехът в организации 
като BIFM и Global FM се основава на 
добрата динамика между различните екипи, 
които разработват стратегията и визията; 
на добрата тактика и планиране; и, разбира 
се, най-основното - на ползата за клиента 
(това, което ние всички като фасилити 
мениджъри имаме за задача да създадем). В 
много отношения работата на председателя 
е лесната работа. Председателят трябва 
да бъде сигурен, че може да разчита на група 
личности, които са по-опитни, по-знаещи и 
с повече умения от него. Когато тези хора 
работят с желание и председателят го 
усети (както стана с мен, докато оглавявах 
BIFM, а и в момента като президент на 
Global FM) - ето това е чудесно усещане!

Какви проекти планирате да стартирате 
във връзка с основните акценти, които 
изброихте?
- Както казах по-горе, единственият 
вече стартиран проект е проектът 
„Устойчивост”. Фокусът и структурата на 
този проект са описани по-долу. Това може 
да се счита като едно кратко описание на 
формалния профил на един Global FM проект.

1. Въведение 
Фундаменталната цел на всяка организация 

е да насърчава постигането и да постига 
добри резултати (които да са устойчиви) 
в полза на своите акционери/клиенти. 
Напоследък става наложително фокусът 
върху подобрението на резултатите на 
организацията да не влияе отрицателно 
върху околната среда в близост до мястото, 
където се извършват основните бизнес 
операции. Но това не е достатъчно - 
дейността на бизнеса не трябва да влияе 
отрицателно и върху обществеността в по-
широк мащаб - всъщност всяка организация 
трябва да работи, фокусирайки се върху 
глобалната устойчивост. 

Въздействие върху организационната 
стратегия

За да постигнат корпоративните цели и 
произведат полза за клиента, организациите 
използват ресурси и изхвърлят отпадък - без 
значение дали става въпрос за изхвърляне на 
твърди отпадъци или за отделяне на газове 
в атмосферата. При този производствен 
процес трябва да се има предвид всякакво 
вредно въздействие върху устойчивостта 
на биосферата. 

Необходимо е...

Най-ценното за мен като 
председател на BIFM, а 
и сега на Global FM, са 
хората, с които имах въз-
можността да се запозная 
и работя

Знанието, компетент-
ността и дефиницията 
за устойчивост са 
различни за настоящите и 
потенциалните членове

Интервю
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Същина
Global FM счита устойчивостта 

във фасилити мениджмънта за ключов 
елемент от цялостната рамка на бизнес 
мениджмънта. Дълг е на ФМ специалистите 
да разберат, че устойчивостта е 
необходима и универсална мениджмънт 
функция. Прилагайки това разбиране на 
практика, техен дълг е да максимизират 
положителните резултати както за 
акционерите, така и за клиентите.

Действията, предприети днес, освен 
всичко друго ще имат ефект върху:
� Нивата на замърсяване, вкл. въглеродни 

емисии
� Изчерпването на природните ресурси
� Общественото благоденствие
� Биоразнообразието
� Използването на водните ресурси
� Енергийната ефективност.
Проучвания са показали - има нарастваща 

тенденция компаниите да твърдят, че 
имат добри практики, що се отнася до 
устойчивостта, но да не могат да го 
демонстрират реално, тъй като липсва 
стандартна рамка, в която да се отчитат 
и сравняват резултатите. Сред причините 
за тази тенденция са конкуренцията, 
управлението на риска, иновацията, 
новопоявяващите се пазари, ползата от 
добрата репутация и увеличаващият 
се обхват на задължителните доклади. 
Въпреки това липсата на глобално призната 
дефиниция за това що е устойчиво развитие 
ограничава възможността да се измери и 
сравни въздействието на устойчивостта 
по един надежден и последователен начин. 
Това става особено трудно, ако трябва да се 
преценят и въздействията в по-далечното 
бъдеще. Кръгът от стимули и санкции (напр. 
регулаторни и финансови инструменти) за 
развитие на устойчивостта също трябва да 
бъде преценен.

За Global FM устойчивостта е съществен 
компонент на добрите фасилити 
мениджмънт и бизнес практики.

2. Цел на проекта
Целта на предложения проект е да 

демонстрира и изрази количествено 
приноса, който фасилити мениджърът и 
ФМ индустрията могат да направят към 
съществуващата сградна среда, що се 
отнася до устойчивостта. Важността на 
този принос е подчертана от факта, че 
хората започват все повече да осъзнават 
въздействието на сградите върху околната 
среда. 

Такъв принос е документиран от няколко 
от съществуващите членове на Global 
FM. Един от основателите на Global FM 
- Фасилити мениджмънт асоциацията 
на Австралия (FMAA), чрез развитието 
на т.нар. План за действие в областта 
на управлението на сградна среда на 
австралийското федерално правителство 

очерта някои важни възможности пред ФМ 
индустрията. Например:
� Да разшири пазарното присъствие 

- базирано на ролята на ФМ индустрията в 
управлението на сградна среда
� Да помогне на клиентите да се 

възползват от прилагането на по-устойчиви 
бизнес практики
� Да демонстрира на обществеността, 

на сектора и на инвеститорите ползата от 
фасилити мениджмънта за икономическото и 
общественото благополучие
� Да оформя транслирането на новите 

стандарти в оперативни изисквания за 
новопостроени или подновени сгради.
Бордът на Global FM признава, че знанието, 
компетентността и дефиницията 
за устойчивост са различни измежду 
настоящите и потенциалните членове. 
Това би могло да отслаби приноса, който 
професията и индустрията като цяло могат 
да направят в областта на устойчивостта. 
Може също така и да забави развитието на 
индустрията.
3. Семинар „Устойчивост” на Global FM
На семинара за устойчивост, проведен през 
октомври 2007 г. в Ню Орлиънс, настоящите 
членове на Global FM достигнаха до извода, 
че следните пречки могат да ограничат 
приноса, който може да направи ФМ 
индустрията:
� Липса на съгласувана дефиниция за 

устойчивост - приложима за съществуващия 
сграден фонд
� Липса на съгласувано разбиране за 

това каква е идеята на устойчивостта и 
тълкуването й от мнозина като разход, а не 
като възможност
� Липса на възприета в световен мащаб 

система за оценяване и измерване на 
устойчивостта в съществуващия сграден 
фонд
� Трудности при разпределяне на 

отговорността при прилагането 
на мерките, които се изискват за 
построяването на една устойчива сграда
� Пропуски в комуникацията между 

различните страни, участващи в 
проектирането, обновяването и фасилити 
мениджмънта на дадена сграда - що се 
отнася до ефикасните начини да се реализира 
устойчивост
� Неспособността на разработените 

инструменти за измерване да оценят 
ползата от инициативите за постигане на 
устойчивост. Много е вероятно ползата да 
се прояви след известен период от време. 
� Значителни празноти в знанието 

и уменията да се получават устойчиви 
резултати
� Трудности в трансформирането на 

съществуващи сгради в устойчиви и 
ефективни съоръжения 
4. Очаквани резултати от проекта
Като част от своята визия Global FM 
е определила три етапа от очаквани 
резултати - отражение на тригодишен 
бизнес план. Всеки етап зависи от 
резултатите от предишния и ще бъде 
потвърден като успешен или неуспешен на 
следващите семинари по устойчивост и от 
борда на Global FM. �

Интервюто взе Кирил ИЛИЕВ

Цели в тригодишния 
план 

� Определяне и 
утвърждаване на 
професията фасилити 
мениджър в рамките на 
глобалната програма за 
устойчиво развитие

� Посочване и 
утвърждаване ролята на 
фасилити мениджмънта 
за увеличаване на 
корпоративната 
отчетност в областта 
на устойчивостта

� Посочване и 
утвърждаване ролята 
на ФМ индустрията във 
форуми, занимаващи се с 
устойчивостта

� Разработване на 
бизнес модел, който да 
посочва разходите и 
ползите от устойчиво 
управление и използване на 
материали, вода, енергия, 
отпадъци и качество на 
въздуха, с фокус върху 
продуктивността

� Разработване на план 
за комуникация между 
заинтересуваните 
страни, който да отрази 
всичко описано по-горе

� Разработване на 
„Наръчник по-добри 
практики в областта на 
устойчивостта”

� Разработване на 
„Инструментариум по 
устойчивост за фасилити 
мениджъри”

� Създаване на 
централизиран, уеббазиран 
портал 

� Учредяване на „Награда 
за устойчивост на Global 
FM”

� Създаване на 
сравнителен индекс на 
устойчивостта на Global 
FM

� Организиране 
на изложение и 
конференция „Фасилити 
мениджмънтът в полза на 
устойчивостта”

Интервю
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Асансьорът

Асансьорът - минало, 
настояще и бъдеще
В еволюцията на изкачващия се човек изобретяването на асансьора е повратната точка

ПЪРВИТЕ АСАНСЬОРИ, ИЛИ ОЩЕ НАРИЧАНИ 
подемници, се използват още от 
Средновековието, но историческите 

сведения за тях могат да се проследят 
до трети век преди новата ера. Тези 
механизми са задвижвани посредством 
животинска, човешка или водна сила. 
Асансьорът във вида, в който е познат 
днес, е изобретен през деветнадесети 
век и се задвижва от хидравлични или 
пневматични повдигачи  за осигуряване 
на товароподемност. При него кабината 
е закрепена за кух повдигач, който се 
снижава в подземен цилиндър. Течността, 
най-често вода, се нагнетява в цилиндър, 
за да се създаде налягане, с помощта на 
което повдигачът да издигне кабината. 
При движение надолу кабината се движи 
под действие на гравитационните 
сили при отстраняване на водата. 
Вентилите, управляващи притока на 
вода, се управляват от пътниците 
посредством специални въжета, минаващи 
през кабината. Това е система, по-късно 
възприета и доразвита с помощта 
на лостово управление и регулиращи 
клапани за промяна скоростта на 
кабината. Първите тягови асансьори се 
появяват през деветнадесети век във 
Великобритания и представляват подемно 
устройство, използващо въже, което 
преминава през скрипец и противотежест, 
движещо се в шахтата. 

Електрическият асансьор прави дебюта 
си в средата на деветнадесети век в 
САЩ като товарен лифт, обслужващ само 
два етажа от сградата на Ню Йорк сити. 
През 1853 г. Елиша Отис демонстрира 
действието на асансьор със защита в 
случай на скъсване на въжетата, което 
представлява повратен момент в 
развитието на асансьорната техника. 
През 1857 г. е пуснат в действие и 
първият пътнически асансьор. Започва 
масово производство на асансьори, като 
се появяват и други технологии.

В края на деветнадесети век с 
развитието на електрическите машини 
в конструкцията на асансьора се включва 
и електрически двигател. Технологията е 
измислена от немския изобретател Вернер 
Вон Сименс. Двигателят е монтиран на 
пода на кабината и е включена задвижваща 
схема за изкачване по стените на 
шахтата, които са оборудвани със зъбни Асансьорът е неизменна част от всяка съвременна офис сграда
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рейки. През 1887 г. в Балтимор се появява 
електрически асансьор, използващ въртящ 
се барабан за навиване на асансьорното 
въже. Недостатъкът на тази технология е, 
че не може да се използва за високи сгради.

Двигателните технологии и методите 
за управление се развиват бързо и през 
1889 г. се появява директно свързан 
електрически асансьор, подходящ за 
обслужване и на по-високи сгради. През 
1903 г. се появяват безскоростните 
тягови електрически асансьори. По-
късно с развитието на техниката 
многоскоростните двигатели изместват 
едноскоростните и позволяват по-голяма 
оперативност и условия за придвижване. 
Електромагнитните технологии 
заместват ръчното управление и спиране. 
Бутонното управление и различните 
сложни сигнални системи спомагат за 
още по-нататъшната модернизация на 
асансьорите. Въвеждат се и различни 
системи за сигурност.

Днес съществуват и се използват 
сложни регулатори и превключващи 
схеми, осигуряващи точно управление 
на скоростта на движение във всеки 
момент. Бутоните отстъпват мястото 
си на специални панели. Буквално всички 
публични асансьори са автоматизирани и 
имат възможност за прецизно управление 
и настройване посредством микрочипови 
компютри с максимална ефективност 
и сигурност. Някои от последните 
тенденции за постигане на по-голяма 
сигурност, надеждност и ефективност 
при работа на асансьорите и намаляване 
на необходимото за целта функционално 
пространство са следните:
� Използване на асансьори с две кабини, 

движещи се в една и съща шахта. Този 
нов тип асансьорни системи включва 
две независимо работещи кабини, които 
използват една и съща шахта, което 
води до повишени експлоатационни 
качества и същевременно намаляване 
на необходимото за системата 
пространство. Кабините са разположени 
една над друга и не са взаимосвързани. 
Те работят независимо, обслужвайки 
различни етажи, използвайки общи 
направляващи релси. Това увеличава 
капацитета, като спестява една 
асансьорна шахта и се намалява 
общият обем. Става възможно бързото 

транспортиране на повече пътници, като 
се увеличава пространството за превоз. 
Четиристъпална система за сигурност 
гарантира поддържането на минимално 
разстояние между двете кабини. Тази 
система работи с помощта на контролна 
система за избор на предназначението. 
Този вид конструкции са идеални за нови 
сгради или за съществуващи с увеличен 
трафик на хора (когато е необходимо 
добавяне на нови кабини без промяна в броя 
на шахтите).
� Контролна система за избор на 

предназначението. За да се избегнат 
отнемащи време спирания и за да 
се осигури по-бързо придвижване на 
пътниците, се използва диспечерска 
система за разстояние, която изчислява 
най-краткото възможно време за 
достигане до местоназначението 
вместо най-малкото възможно време за 
изчакване пред вратите на асансьора. 
Пътниците въвеждат желаното от тях 
местоназначение, преди дори да влязат 
в асансьора, посредством специален 
тъчпанел и биват групирани според 
местоназначението си. В някои изпълнения 
на подобна система не се предвиждат 
бутони във вътрешността на кабините. 
Тези системи реализират намаляване на 
времето за транспортиране на пътници с 
около 20 до 30 процента.
� Ускоряващи се ескалатори. Освен 

посредством асансьори е възможно 
транспортиране на пътници посредством 
ескалатори. В последните десетилетия се 
разглежда възможността за използването 
им за разстояния от 150 до 1000 метра, 
като пътниците се качват и слизат от 
ескалатора с нормална скорост, докато 
при движение в междинните участъци 
се постига значително ускорение. 
Това позволява намаляване на времето 
за придвижване при същевременно 
увеличаване на комфорта за пътниците.

Развитието на технологиите води 
до бърз напредък в развитието на 
асансьорната техника. Това допринася 
не само за увеличаване на удобството и 
сигурността на хората, но и до намаляване 
на необходимото за асансьорните 
съоръжения място и придаване на 
естетичен вид и издържаност на 
архитектурата на сградите. �

Ива ПЕТРИНСКА

През 1889 г. се появя-
ва директно свързан 
електрически асансьор, 
подходящ за обслужване 
и на по-високи сгради

Съвременните публични 
асансьори са автомати-
зирани и с прецизно уп-
равление посредством 
микрочипови компютри

Развитието на 
технологиите води 
до бърз напредък в 
развитието на 
асансьорната техника 
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Изграждане, експлоатация 
и поддръжка на асансьори
Изисквания към асансьорите според нормативните документи

НЕКА СЕ ОГЛЕДАМЕ ОКОЛО НАС - почти 
всяка сграда има асансьор, без значение 
дали това е административна или 

жилищна, учреждение, болница, търговски 
център и други. Ако обобщим с няколко 
изречения: асансьорът днес е неразделна 
част от нашия живот, удобство, с което 
напълно сме свикнали. Но тук нямам за цел да 
ви занимавам с историята на асансьора или с 
ползите от същия. 

Какво всъщност представлява асансьорът?
Асансьорът е помещение, предназначено 

за вертикално придвижване. Обикновено 
всяка сграда разполага с двата вида 
вертикална комуникация - стълби и асансьори. 
Освен сградните елементи, каквато е 
стълбищната клетка, се използват и 
инженерни съоръжения:
� ескалатори - подвижни стълби, които 

са подходящи за непрекъснат и равномерен 
поток от хора
� асансьори -  за вертикален транспорт.
Един бърз поглед в тълковния речник ни 

казва, че асансьорът е специално пригодена 
клетка или помещение за отвесно изкачване 
и спускане на хора, стоки и други във високи 
здания, за изкарване на тежести от дълбоки 
шахти и други. Думата асансьор в българския 
език идва от френски език, ascenseur, от 
латинската дума ascendo, което означава 
изкачвам се. 

По предназначение асансьорите се делят 
на пътнически от 3-4 до 18-21 лица, товарни 
и специални. За ниска етажност или за 
висока товароподемност е удачно да се 
използва хидравличен асансьор. В зависимост 
от системата на движение асансьорите 
биват обикновени, скоростни (със скорост 
над 1 м/сек) и зонални, като последните две 
разновидности се използват във високите 
сгради. Тогава спирките не са на всеки етаж, 
а на определени зони. Броят на спирките на 
един асансьор е 7-8 до 20. Например за сгради 
над 12-16 етажа са подходящи асансьори 
със скорост между 1 м/сек - 1.6 м/сек. 
Други видове асансьори са с индивидуална 
команда чрез клавиша или със сензорна 
бутониера, със или без запаметяващо 
устройство за команди. Съвременно решение 
е при наличие на повече асансьори те да се 
включват в обща система. Това означава, че 
обслужването става с минимално изчакване 
- приемат се команди и от кабината, и 
от етажите, като спира първата кабина, 
движеща се в желаната посока.
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Броят, видът и капацитетът (чиста 
асансьорна площ) на асансьорите се 
определят по съответни нормативи 
съобразно етажността, броя на 
обитателите и посетителите в сградата, 
разгънатата застроена площ на същата, 
начина на използване (със или без върхови 
интервали), времето за евакуация и други. 
Всичко това се проектира и изчислява с 
проектирането на самата сграда.

Изследвайки и изучавайки темата за 
асансьора, ще отбележим някои нормативни 
документи, които уреждат този въпрос: 
Наредбата за безопасна експлоатация 
и  техническия надзор на асансьори и 
Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване на съответствието на 
асансьорите и техните предпазни 
устройства. Асансьор по смисъла на 
гореспоменатите наредби е „устройство, 
което обслужва определени нива на 
сгради и съоръжения чрез кабина, движеща 
се по твърди направляващи елементи, 
наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса 
спрямо хоризонталата, или по определена 
траектория без твърди направляващи 
елементи, и е предназначена за превоз 
на хора; хора и товари; или само товари“. 
Асансьорите се пускат на пазара и в 
действие само ако при правилно монтиране, 
поддържане и използване не застрашават 
безопасността и здравето на хората или на 
вещите.

Специални изисквания за асансьорите 
според нормативните документи
� Изисквания към устройството:
Обикновено обществените или 

пътническите асансьори биват за 6-8-
10-12 лица, като под 6 броя пътници се 
използват за по-малки жилищни сгради. 
Кабината на асансьора трябва да се 
проектира и изработи така, че да осигури 
необходимото пространство и здравина за 
максимален брой пътници, съответстващи 
на проектната товароподемност. Освен 
това конструктивните параметри на 
кабината да не затрудняват достъпа и 
използването на асансьорите от инвалиди. 
Носещите средства за окачване на 
кабината, техните механизми и свързващи 
елементи трябва да се конструират 
така, че да осигурят необходимата 
безопасност и да намалят риска от падане 
на кабината, като се отчитат условията 
на експлоатация, видът на използваните 

материали и условията за производство. 
Всеки асансьор трябва да има сертификат 
за съществените съответствия, като 
всички основни детайли, от които зависи 
безопасността, трябва да са сертифицирани 
и да гарантират, че изделието отговаря на 
всички действащи стандарти.

Други изисквания са: да не се допуска 
потегляне на кабината при недопустимо 
превишаване на номиналната 
товароподемност; асансьорите да са 
оборудвани с ограничители за превишена 
скорост. Според стандартите на 
Европейския съюз например асансьорите 
задължително трябва да са с автоматични 
врати и да имат достъп и съответната 
символика за инвалиди.
� Изисквания, свързани с рисковете за 

хората извън кабината на асансьора:
Асансьорите трябва да са проектирани 

и изработени така, че: пространството, в 
което се движи кабината, да е недостъпно 
освен за дейностите по техническото 
обслужване и ремонта, както и при аварийни 
случаи; да се избегне рискът от смачкване от 
кабината в едно от крайните положения чрез 
осигуряване на свободно пространство над и 
под кабината. Асансьорите трябва да имат 
поне едно предпазно устройство, което 
да не допуска по време на експлоатация 
случайно или умишлено пускане в движение на 
кабината, ако не са затворени и заключени 
всички врати на шахтите. Също така 
например машинното отделение и шахтите 
трябва да имат необходимата вентилация.
� Изисквания, свързани с рисковете за 

хората в кабината на асансьора:
Кабините на асансьорите трябва да 

са оградени със стени, подове и тавани с 
изключение на отворите за вентилация и 
врати по цялата им височина. Кабинната 
врата трябва да е проектирана така, 
че кабината да не може да се движи, ако 
вратата не е затворена. Освен това 
вратата на кабината трябва да остане 
затворена и заключена, ако асансьорът 
спре в зоната между два етажа, където 
има опасност от попадане на пътници в 
шахтата или от падане, когато асансьорът 
е без шахта. Асансьорите трябва да имат 
предпазни устройства, предотвратяващи 
свободното падане и неконтролируемото 
движение на кабината при прекъсване на 
електрозахранването или при повреда на 
някоя от съставните й части. Тези предпазни 
устройства трябва да са в състояние да 
спрат кабината при предвидените от 
производителя номинална товароподемност 
и максимална скорост, при това без да 
предизвикат вредно ускорение за пътниците 
независимо от големината на товара.
� Изисквания, свързани с други рискове:
Автоматичните врати трябва да са 

снабдени с устройство, предпазващо 
пътниците от притискане. Трябва да бъдат 
и пожароустойчиви, да запазват своята 
цялост и да бъдат със съответните 
характеристики по отношение на 
устойчивостта на възпламеняемост и 
пренасяне на топлина. Асансьорите трябва 
да са оборудвани със средства, позволяващи 
освобождаването и евакуирането на 
пътниците в кабината при авария.  �26

Според стандартите 
на Европейския съюз 
асансьорите задължи-
телно трябва да са 
с автоматични врати 
и да имат достъп и 
съответната символи-
ка за инвалиди
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на прегледи и ремонтиране, както и за 
извършване на периодични проверки и 
спасителни операции.

2. Дневник, в който се отбелязват 
ремонтите и  периодичните проверки.
� Безопасна експлоатация на асансьорите:
Асансьорите са обезопасени и поднадзорни 

съоръжения с повишена опасност на 
експлоатация и са под надзор на Инспекцията 
за държавен и технически надзор (ИДТН). 
Поддържането, ремонтирането и 
преустройството на асансьори се извършва 
от лица (фирми), които са получили 
разрешение за извършване на такава 
дейност от председателя на Държавната 
агенция за метрология и технически надзор 
(ДАМТН) или от оправомощени от него 
длъжностни лица от Главна дирекция ИДТН. 
Специализираната фирма за асансьорна 
поддръжка трябва да осигури 24-часово 
непрекъснато аварийно обслужване.
� Технически надзор, прегледи и проверки
Инспекторите извършват следните 

прегледи на асансьорите:
- първоначални - след регистрирането им
- периодични - най-малко веднъж на 36 

месеца
- след преустройство
- след спиране на експлоатацията на 

асансьора за повече от 6 месеца
- след замяна или ремонт на някои от 

основните елементи
- след аварии и злополуки
- внезапни.
Всяка година се извършва планово-

периодична ревизия и от съответния 
орган (ИДТН) се издава разрешително на 
асансьора дали същият продължава да 
бъде в експлоатация или не. Техническите 
прегледи се осъществяват в присъствието 
на собственика или ползвателя на 
асансьорите и на лицето, което ги 
поддържа или е извършило техния ремонт 
или преустройство. Инспекторите 
попълват резултатите от проверката в 
ревизионните книги и издават ревизионен 
акт, в който се посочват: евентуални 
констатирани нарушения, неизправности 
или несъответствия с нормативните 
изисквания и техническата документация 
на съоръжението, както и предписанията за 
тяхното отстраняване; разрешава ли се 

по-нататъшна експлоатация на асансьора 
и при какви условия; срок за следващ 
периодичен преглед.

Очертахме основните моменти, свързани 
с този така ценен и удобен за всички ни 
вертикален транспорт. В нашето съвремие 
асансьорът става все по-популярен и добива 
все по-чудни форми на база на интересни 
архитектурни решения. И все пак понякога 
- за разнообразие, движение и тонус - може да 
изберете стълбите, здравословно е! �

Бисера ИВАНОВА

Изграждане...

25�
Освен това кабините трябва да са 
оборудвани със средства за двустранна 
връзка, позволяваща постоянен контакт с 
аварийната служба, която да продължава 
дори когато нормалното електрозахранване 
е изключено. Друго изискване е кабините 
да осигуряват достатъчно вентилация 
за пътниците в тях дори и в случаите на 
продължително спиране на асансьорите, 
както и да имат достатъчно осветление, 
когато са в движение и когато вратата е 
отворена, и естествено да имат аварийно 
осветление. 
� Маркировката вътре в асансьора също 

е много важна, а именно: изисква се всяка 
кабина да има табела с информация за 
номиналната товароподемност и килограми; 
максималния брой пътници, които могат 
да се превозват; ясна и видима инструкция 
за евакуация, при условие че асансьорът е 
проектиран така, че пътниците, затворени 
в кабината, да се освободят без външна 
помощ.
� Инструкции за експлоатация:
Задължително всеки асансьор трябва да 

се придружава с документация на български 
език, която да включва: 

1. Инструкция за експлоатация, съдържаща 
чертежи, схеми и други необходими 
технически документи за нормално 
използване, поддържане, извършване 

CMYK  Фасилитис  стр. 26



Фирма ГОРДИЛ
+359 2 943 46 81 Офис
+359 2 846 86 20 Факс
+359 888 460 544 Пенчо Пенчев , директор
gordil@mail.bg

Проектиране, 
доставка, 
монтаж 
и сервизиране 
на вносни 
и български 
асасансьори

представител на SELE lifts за България

CMYK  Фасилитис  стр. 27



28 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2008

Наблюдение и охрана

Охранителни 
системи за 
мониторинг
От аналоговия до цифровия запис днешните технологии за видеонаблюдение 
се придвижват към ново ниво на усъвършенстване – IP мрежата

ПРЕЗ СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА 
ДВАДЕСЕТИ ВЕК рязко нараства 
популярността на CCTV системите за 

аналогов запис, използвани за наблюдение и 
сигурност в административни и търговски 
сгради. Въведена в частния сектор през 
шейсетте години на миналия век, тази 
система е използвана главно в болници, 
денонощни магазини и други търговски 
обекти, като по това време технологията 
е ограничена до пасивен запис на събития 
без активно наблюдение. До средата на 
осемдесетте години на двадесети век 
аналоговите видеозаписни устройства 
и камерни технологии представляват 
революционен напредък в начина на 
управление и охрана на сградите поради 
факта, че всички дейности биват записвани 
на видеолента и съхранявани в специални 
архиви, така че при нужда да бъдат 
гледани. Тези системи обаче притежават 
огромни недостатъци. Старите камери 
реално имат възможността да заснемат 

само при наличие на дневна светлина. 
Видеозаписните системи от своя страна 
могат да записват само около осем часа, 
и то само запис от една камера. Освен 
това видеокасетите са обемни и трудно 
се съхраняват. Въпреки всичките си 
недостатъци обаче аналоговите системи за 
мониторинг работят повече от двадесет 
години и все още не са напълно изхвърлени 
от употреба.

В края на деветдесетте години 
на двадесети век с появяването 
на мултиплексора - устройство, 
позволяващо запис от до шестнадесет 
камери едновременно, става възможно 
покриването на цели сгради само от една-
единствена система, като също така има 
и възможност за запис само при наличие на 
движение. Предимство е и намаляването 
на броя на необходимите за мониторинг 
видеоленти. В случая отново става въпрос 
за аналогова система за запис, която обаче 
е усъвършенствана значително. В същото 
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време се появяват и първите цифрови 
устройства за видеозапис с ограничени 
възможности. С усъвършенстването на 
хардуерните устройства и технологията за 
компресиране на информация дигиталните 
видеозаписни устройства навлизат в 
употреба бързо и днес те са буквално 
навсякъде. Освен възможностите за 
съхранение на голям обем информация други 
предимства на цифровите технологии в 
сравнение с аналоговите са: по-лесното 
разглеждане на желан момент от записа, 
гъвкавост, лесно размножаване на записа, 
възможност за дълготраен запис и 
дистанционно наблюдение.

Насоките за усъвършенстване на 
цифровите системи за мониторинг са 
използването на система за наблюдение, 
работеща с помощта на мрежови 
камери, интегрирани посредством 
IP (интернет протокол). Мрежовите 
камери са свързани директно към IP 
базирана мрежа, интегрираща работата 
на устройствата в системата. Това 
позволява наблюдение посредством камери, 
разположени на отдалечени места, както 
на анализ и мониторинг в реално време. 
Накратко, използването на IP мрежа за 
видеонаблюдение и мониторинг означава 
достъп до запис в реално време в рамките 
на обхвата на мрежата, което елиминира 
необходимостта от централизирано 
помещение за мониторинг. Това дава 
възможност за многобройни опции за 
съхранение и използване на архивирани 
вече записи, включително резервно външно 
съхранение на информацията.

Изборът на подходяща система за 
мониторинг е много важен и труден. 
Благодарение на последните разработки 
в тази насока са създадени системи за 
мониторинг, позволяващи наблюдение, 
цифров запис, изглед в реално време,  
дистанционно наблюдение и управление, 
запис и лесно архивиране и извличане на 
запаметена информация. Инсталирането 
на подобни системи също е лесно. Поради 
факта, че те са с IP структура, системата 
може просто да се интегрира в изградената 
вече мрежа, като с това се спестява 
както време, така и средства. Поради 
факта, че повечето институции имат 
изградени високоскоростни IP мрежи, IP 
системата за видеонаблюдение се прибавя 
към съществуващата инфраструктура. 
Единственото изискване е да се даде IP 
адрес на мрежовите камери и системата 
става готова за конфигуриране. 
Традиционните аналогови видео системи 
изискват специално окабеляване от точка 
до точка, което прави инсталирането, 
разширяването и поддръжката тромави 

и скъпи. С IP видеомониторинг след 
първоначалното конфигуриране и пускане 
на системата е необходимо само фино 
настройване и вземане на решение за 
това кои от следните функции да бъдат 
използвани:
� Улавяне на движение
� Поддръжка на алармената сигнализация 

- Интерфейс с контрол на достъпа и 
алармените системи, e-mail известяване 
при задействане на аларма
� Отбелязване на времето - прави 

търсенето бързо и лесно
� Локална програмируемост - всяка камера 

или група от камери може да се програмира 
за специфични изисквания
� Входове от цифрови сензори - 

предизвиква разпространение на образи при 
активиране на аларма
� Изходи от цифрови релета - могат 

да бъдат използвани за дистанционно 
или автоматично отваряне и затваряне 
на врати, включване и изключване на 
осветлението и др.
� Контрол на камерите - промяна на 

насочването, фокусиране на образи, 
намаляване или увеличаване

IP охранителната система за мониторинг 
може безпроблемно да интегрира 
съществуващи CCTV системи в IP базирано 
приложение посредством специални сървъри.  

Предимствата на IP системите за 
мониторинг са:
� Лесно управление и настройка. 

Безжичната технология позволява лесно 
инсталиране, разширение и поддръжка, като 
в същото време осигурява непрекъснат 
контрол и голяма функционалност;
� Достъпност. Използването на 

съществуващата мрежа води до спестяване 
на време и пари.
� Надеждност
� Възможност за разширение. Системата 

е създадена така, че да осигури лесно 
прибавяне на камери, разширение на 
паметта и гъвкавост на използвания за 
архивиране софтуер.

Нуждата от сигурност засяга всички 
аспекти на човешкия живот. Обучение, 
транспорт, здравеопазване, управление, 
търговия са сектори, които биват 
принудени да  преосмислят досегашните 
си концепции и да инвестират във 
внедряване на нови технологии. Системите 
за видеонаблюдение лежат в основата на 
усилията в тази насока. Внедряването на 
съвременни системи за мониторинг може 
да допринесе значително за сигурността 
на хората, да доведе до намаляване на 
престъпността и възможност за лесно 
залавяне на нарушители. �

Ива ПЕТРИНСКА

Традиционните ана-
логови видеосистеми 
изискват специално 
окабеляване от точка 
до точка, което прави 
инсталирането, разши-
ряването и поддръжка-
та тромави и скъпи
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Намаляване на риска
Необходимостта от наблюдение и охрана в обществените пространства

В НАШИ ДНИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ УВЕЛИЧАТ 
наблюдението и мерките за сигурност 
в обществените пространства. 

С помощта на една добра охранителна 
концепция може да се намалят значително 
нивата на престъпност. При създаването на 
нов охранителен план трябва да се установи 
в кои области трябва да се наблегне. 
Взимането на някои мерки подобрява нивото 
на сигурност в сградите, други обаче са 
прекалени и не е възможно да се поддържат 
от практическа и финансова гледна точка. 

При учредяването на нов план за 
управление на безопасността или при 
подобряване на съществуващия се увеличава 
нивото на сигурност в учреждението. 
Елементите на системата за сигурност 
са различни и зависят от вида и 
функционалността на сградата, но въпреки 
това всяка програма за безопасност трябва 
да се съсредоточи в три ключови области:
� Материални системи. Какви системи 

има в наличност?
� Експлоатация. Как се прилагат 

системите, така че да осигурят ефективна 
охрана?
� Обучение и квалификация. Дали е обяснено 

коректно действието на охранителната 
техника на работниците и обитателите?

 Безопасността в сградния сектор е бързо 
развиващ се проблем за строителите и 
притежателите на сгради още от средата 
на двадесети век. От собствениците и 
управителите не се очаква да гарантират 
безопасността на своите наематели, 
посетители и гости, но те са длъжни да 
вземат разумни мерки за сигурност, за да ги 
защитят от предвидими събития. За тази 
цел трябва да се определят потенциалните 
заплахи, като например нивото на 
престъпност в квартала. Дори и ако в 
самата сграда няма изявена престъпност, 
може да има покушения на паркинга от 
другата страна на улицата. Също така може 
да има нападател извън офисната сграда, 
скрит в храстите през една пресечка, 
който причаква и причинява вреди на 
наемателите. Ако не се вземат мерки да се 
осигури безопасността на обитателите на 
сградата до техните паркоместа или не се 
вземат под внимание нападенията, случващи 
се около съседните улици, не се осигурява 
адекватна защита. Отговорността на 
собствениците или управителите на 
сградата е да осигурят охрана, за да не се 
случват инциденти. 

Поради възможността от ежедневни 
нападения е задължително да се създаде 
ефективен охранителен план. Докато 
тероризмът все още представлява Планът за управление на безопасността увеличава нивото на сигурност
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възможна заплаха за сградите и техните 
обитатели, престъпления като кражба, 
насилие и измама са ежедневие. В някои 
сгради като търговски центрове, хотели, 
офиси, университети и болници има голяма 
концентрация на хора, което ги прави 
подходяща цел за криминални дела.  Например 
често срещани са престъпници, промъкващи 
се в подобни сгради, търсейки отключени 
празни офиси, с цел кражба на лаптопи, 
компютри, чанти и други ценни вещи. 
Контролът на достъп до известна степен 
спомага за намаляването на подобни прояви.

Друга често срещана криминална проява е 
тази на джебчиите, чиято цел е да крадат 
чанти или портмонета. Паркингите и 
гаражите също могат да станат сцена 
за възможни нападения или кражби от 
паркираните коли. Насилието на работното 
място също представлява реална заплаха. 

След определянето на възможните рискове 
е нужно да се дефинират охранителните 
нужди на дадената сграда. Необходимо е 
да се прави преразглеждане на тези нужди 
поне веднъж годишно. Най-важно е не да се 
инсталира най-модерната система за охрана, 
а да се определи тази, която удовлетворява 
специфичните изисквания. Когато става 
въпрос за анализ на нуждите в зависимост 
от нивото на риска, вариантите за 
охранителна система са безкрайни. 
Решението коя е най-оптималната 
система за сигурност се взема от 
фасилити мениджъра или собственика на 
сградата. Както недостатъчното ниво на 
защита, така и презапасяването са лош 
избор. Доста често се инсталират по-
сложни от необходимото системи, които 
остават недоизползвани, затрудняват се 
излишно работниците и инвестицията е 
необоснована. 

От особено значение при изграждането 
на качествена охранителна система е 
вземането под внимание на  околосградното 
пространство. Необходимо е освен система 
за охрана да се предвиди и подходящо 
осветление, контрол на озеленяването и 
контрол на достъпа до сградата. Целта 
е зданието и околното пространство да 
бъдат възможно по-отворени и видими.

За да се осигури високо качество на охрана, 
е необходимо да се извършат следните 
дейности:
� Да се инвентаризират и осигурят 

всички ключове за сградата
� Да се контролира достъпът до покрива 

и всички механични пространства
� Да се подрежат всички растения, така 

че да се осигури максимална видимост
� Да се увеличи нивото на нощното 

осветление при необходимост
� Да се инспектират всички аварийни 

изходи и системи за контрол минимум 
веднъж месечно 
� Да се обучи персоналът да следи 

постоянно охранителните камери
� Да се извърши одит на действията и да 

се сравни с предписанията
� Да се води архив на всички действия на 

охраната в извънредни ситуации
� Годишно трябва да се прави анализ 

на риска, като се води статистика за 
извършените престъпления.

За да действа ефективно една 
охранителна схема, е необходимо 
обитателите на сградата също да са наясно 
с политиката за безопасност. Най-лесният 
начин за постигане на това е посредством 
обучение, на което да бъде обяснено какво 
трябва да се предприеме, в случай че видят 
нещо подозрително. � Полина ПЕТКОВА

Елементите на 
системата за 
сигурност са различни 
и зависят от вида 
и функционалността 
на сградата

След определянето 
на възможните рискове 
е нужно да се 
дефинират охранител-
ните нужди на дадена-
та сграда

Решението коя е 
оптималната система 
за сигурност се 
взема от фасилити 
мениджъра или 
от собственика

Добрата осветеност в сградата и извън нея е задължителна за ефективното 
наблюдение и охрана
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VoIP технологията в офиса
Предимствата на VoIP пред традиционните телефонни линии 
превръщат технологията в добра алтернатива за комуникация в офиса и извън него

VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) 
представлява технология, 
позволяваща преноса на глас през 

компютърни мрежи, която може напълно 
да замести традиционните наземни 
телефонни линии. По този начин на 
бизнеса се предлага една алтернатива 
на стационарните телефони, която 
предоставя и някои нови предимства. 
VoIP технологията може да бъде ползвана 
както за вътрешна комуникация във 
и извън офиса, така и за свързване с 
други контактни точки на един бизнес 
с клиентите - например уебсайтове. 
Други срещани имена на преноса на глас 
по интернет протокола са интернет 
телефония или IP телефония.

Защо VoIP
Може би най-важното предимство на VoIP 
пред традиционната телефония е цената. 
Цената за разговор при VoIP мрежите е 
значително по-ниска от тази на телеком 
операторите, като в някои случаи, 
международните разговори, разликата е 
силно впечатляваща. Друго предимство на 
интернет телефонията пред стандартната 
е възможността за пренос на друг вид данни 
освен гласовия поток по една и съща мрежа. По 
този начин може да се интегрира технология 
подобна на кол-центровете за идентификация 
на обаждащия се или дори да се добави бутон 
„обади се” на уебсайта на фирмата. 

Докато традиционната телефония 
заема цялата линия при разговор, VoIP 
разговорите са компресирани, което 
означава, че използват до 90% по-малко 
трафик. 

Телефонните компании вече използват 
VoIP технологията за пренос на 
интернационални разговори. Данни 
сочат, че до 75% от интернационалните 
разговори на големите телефонни компании 
се пренасят чрез интернет телефония.

Друго предимство на VoIP е, че при 
наличието на окабеляване в офиса за 
вътрешна мрежа (LAN) или интернет 
отпада нуждата от допълнително 
вграждане на линии за телефонните 
постове на служителите вътре.

Като обобщение, предимствата за един 
офис, който използва интернет телефония 
(VoIP), са следните:
� евтини разговори на големи разстояния 

(интернационални, междуградски)
� безплатни разговори в рамките на 

компютърната мрежа - един офис или цяла 
сграда с офиси.

Интернет телефонията е предпочитан начин за комуникация в 
съвременния офис

VoIP разговорите са 
компресирани, което 
означава, че използват 
до 90% по-малко тра-
фик от традиционната 
телефония

Интернет 
телефонията 
позволява преноса 
на друг вид данни 
освен гласовия поток 
по една и съща мрежа
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Евтините разговори и по-малкото 
окабеляване не са единствените предимства. 
Когато имаме обединение на телефонната 
и компютърната мрежа в един офис или 
сграда, това позволява значително по-лесна 
поддръжка на обединената мрежа. Ето 
и някои от другите предимства на VoIP 
мрежата.
� Опростена инфраструктура - с 

използването на интернет телефония 
могат да се добавят телефонни постове и 
да се увеличава броят на едновременните 
обаждания, без да се налага прекарването 
на нови кабели из сградата.
� Възможност за разширение - 

традиционните телефонни централи 
имат ограничен брой входове за телефонни 
постове. Това ограничение при VoIP липсва.
� Съкратени оперативни разходи - тъй 

като една VoIP система се базира на 
софтуер, а не на хардуер, нуждата от 
ремонт, поддръжка и замяна на хардуерни 
устройства се намалява, а от там 
и разходите за поддръжка на самата 
система.
� Повишена продуктивност - гласовият 

поток в една такава система се третира 
просто като вид данни, което позволява 
да се прикачат всякакъв вид файлове 
към гласови съобщения, както и да се 
организират гласови и видеоконференции.
� Безжичност - чрез използването на 

безжични мрежи (Wireless LAN) за VoIP 
могат да се ползват и различни мобилни 
устройства като джобни компютри, някои 
модели мобилни телефони, преносими 
компютри 

Как работи VoIP?
Технологията зад името Voice over IP е 
сравнително праволинейна. Вместо да се 
използват некодирани електрически сигнали 
за предаване на гласа по кабела, който е 
резервиран единствено за тази цел, VoIP 
системите превръщат звуковия сигнал в 
пакети от данни, които се предават по 
мрежовия кабел през компютърни мрежи. 
След като тези пакети данни достигнат 
до дестинацията си (събеседника), те 
се обработват и превръщат обратно в 
звуков сигнал.

За да се създаде една VoIP система, са 
нужни няколко компонента:
� Централа - това в общия случай е 

сървър с инсталиран VoIP софтуер или 
специализиран хардуер за тази цел.
� Телефонни постове - могат да 

бъдат или специализирани IP телефони, 
или обикновени телефонни постове с 
инсталиран специален конвертор, който да 
превръща аудиосигнала в данни.
� Кабелна мрежа - кабелите, необходими 

за реализация на една VoIP система, не се 
различават по нищо от тези, които се 
използват за стандартната мрежа от 
компютри. В повечето съвременни офиси 
тази мрежа е вече изградена, което може 
да елиминира допълнителните разходи по 
евентуално окабеляване.

Разговорите между телефонните постове 
в един и същ офис (или една и съща сграда) 
са безплатни и се осъществяват от точка 

до точка (Point to Point), от набиращия 
телефонен терминал към приемащия. 
Външните телефонни разговори преминават 
през мрежови шлюз (Router), който в 
зависимост от конкретното решение 
осъществява връзка с дестинацията на 
разговора директно или посредством 
отделна телефонна централа, която използва 
обикновена наземна телефонна линия. 

Други качества на VoIP
За оценка на цялостната 
производителност на една VoIP инсталация 
се взимат под внимание следните фактори:
� Качество на услугата - качеството 

на телефонните разговори през една 
VoIP мрежа са главен фактор. За разлика 
от традиционните наземни телефонни 
мрежи, разговорите, проведени през една 
VoIP централа, се отличават с добро 
качество на звука. Като страничен 
ефект поради прекомерно натоварване на 
компютърната мрежа може да се получи 
ехо или леко накъсване на звука, но това се 
случва сравнително рядко и не влияе като 
цяло на качеството на самия разговор. За 
да се избегнат подобни ефекти, е нужно 
мрежата да бъде проектирана добре и да 
бъдат проведени нужните тестове за 
надеждност на връзката.
� Надеждност - надеждността в случая 

е много важна. Евентуалното загубване 
на VoIP телефонията може да съвпадне и 
до загубване на мрежовата свързаност 
в един офис, тъй като и двете могат да 
преминават през един и същ сървър. Това 
може да има катастрофални последствия 
за един бизнес. 

Доставчиците на интернет телефония 
обикновено гарантират 99.999% 
надеждност на услугата. Това се равнява на 
около 5 мин. неразполагаемост на година, 
което е в рамките на допустимото за 
повечето офиси.
� Сигурност - тъй като IP телефонията 

преминава през същата мрежа, както 
интернет трафика и вътрешнофирмения 
обмен на данни, сигурността на 
разговорите е високо гарантирана. 
� Поддръжка - поддръжката на 

интернет или IP телефонията се приспада 
към задълженията на системните 
администратори в един офис или сграда. 
При разговори на големи разстояния, извън 
офиса, връзката се криптира, като това я 
защитава от недоброжелатели. 

Предвид факта, че за защита на 
поверителността на интернет 
разговорите се прилага същата технология, 
както за защита на данните при банкови 
транзакции, всеки ползвател на такава 
мрежа може да бъде напълно спокоен за 
поверителността на своите разговори.

Все повече и повече офиси днес 
възприемат концепцията за интернет 
телефонията и я прилагат все по-
успешно. Тенденцията е в близките няколко 
години с подобряването на качеството 
на интернет услугите и падането на 
цените им интернет телефонията да се 
превърне в стандарт за комуникация в един 
съвременен офис. � Христо ДИМИТРОВ

IP телефонията пре-
минава през същата 
мрежа, както интернет 
трафика, т.е. сигурнос-
тта на разговорите е 
високо гарантирана
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Точно по мярка
По-гъвкавите възможности на компютърния дисплей 
спомагат за повишаване удобството на работещия и неговата продуктивност

ХОРАТА ОБИЧАТ РАЗНООБРАЗИЕТО. 
Независимо дали става въпрос за 
предпочитание към даден футболен 

отбор или тип дрехи всеки човек има свой 
особен вкус. Затова и за един проницателен 
фасилити мениджър няма да е изненада, 
че хората, използващи компютри, имат 
редица предпочитания относно мястото, 
височината и разстоянието за работата си 
с монитора. Те искат да имат възможност 
да променят положението на екрана, за да 
се чувстват удобно по време на работа. 
Нормално е да има разлика в рамките на 35.5 
см при избор на разстоянието, от което 
хората гледат екрана, и вариране до 25.4 см 
в разположението във височина на монитора.

Модерни монитори
Преди тежестта и големината на 
екраните с катодно-лъчева тръба (КЛТ) 
пречеха  положението на монитора да бъде 
променяно лесно и бързо. В последните 
няколко години обаче новите по-леки и 
по-компактни плоски монитори завладяха 

пазара. Именно техните по-малки размери 
и тежест, както и стандартният им начин 
за монтиране улесняват разработването 
на все по-популярните подвижни поставки 
за монитори. Така подвижният монитор 
позволява на всеки да го настрои за свое 
удобство. 

Ергономичните проучвания и опити 
подкрепят личните предпочитания за 
положението на монитора. Двете най-често 
срещани оплаквания на работещите в офиси 
са проблеми с очите и болка в раменете и 
врата. Именно положението на екрана може 
както да причини, така и да облекчи тези 
симптоми. Прекалено високо поставеният 
спрямо работещия монитор принуждава 
хората да накланят глава назад, докато, ако 
той е твърде ниско, трябва да се привеждат 
напред. Движението и в двете посоки, при 
положение че не е съвсем леко, причинява 
неудобство, тъй като мускулите на врата и 
рамената са постоянно напрегнати.

По същия начин височината и 
отстоянието от компютъра могат да 
причинят зрителен дискомфорт. Ако 
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мониторът е твърде близо, очите са 
по-напрегнати, защото фокусират по-
трудно. Ако пък екранът е твърде далеч, 
на работещия ще му е трудно да различава 
образите и да разчита изписаното на него, 
което ще го кара да се привежда напред, 
причинявайки проблеми с раменете, врата и 
зрението.

Твърде високо поставеният монитор 
от своя страна предразполага към 
недостатъчно овлажняване на очната 
ябълка, което води до неприятно усещане и 
възпаление.

Точното положение
За различните предпочитания за 
положението на монитора има няколко 
причини. Най-очевидната е, че самите 
хора са с различен ръст. Съобразяването 
с физическите особености на всеки е 
изключително важно за постигането на 
оптимално удобство. Освен това е нужно 
нивото на монитора да се определи и спрямо 
височината на самото работно място (бюро). 
Въпреки че повечето бюра са устроени да са 
приблизително на височината на лакътя, за да 
намалят неудобството от седене в ръцете 
и гърба, това също играе важна роля при 
определяне положението на монитора.

Често срещан съвет към работещите на 
компютри е да нагласят монитора така, че 
върхът на зрителното поле на монитора да 
е на нивото на очите или малко под него. 
Наскоро разработен стандарт за САЩ 
препоръчва центърът на екрана да е до 25° 
под зрителната линия.

Точното разстояние
Добро практическо правило е мониторът 
да бъде поставен на една ръка разстояние 
от този, който го ползва. Максималната 
отдалеченост на екрана на практика е 
ограничена единствено от наличното 
пространство и големината на образа, 
показван на екрана. Когато например се 
определя дали даден шрифт е четлив от 
определено разстояние, специалистите по 
ергономия се придържат към т.нар. правило 
на Агент 007, според което височината 
на буквите трябва да е равна на 0.007 от 
зрителното разстояние.

Особени случаи 
при позиционирането
Частен случай при определяне положението 
на монитора е продължителната работа 
на преносим компютър (лаптоп). Поради 
самия факт, че клавиатурата и мониторът 
са скачени, става почти невъзможно да се 
намери положение, в което да се създаде 
удобство едновременно за ръцете, раменете 
и очите. С тази цел са създадени специални 
поставки за лаптопи, за да се постави 
мониторът на подходящите височина 
и разстояние, както и спомагателна 
клавиатура и входящи устройства отделно 
от вградените в преносимия компютър.

Друг особен случай е работата и в седнало, 
и в изправено положение. Редуването на 
тези две стойки при работата с компютър 

може да спомогне за удобството на гърба. 
Естествено за тази цел са създадени 
специални монитори, чието положение лесно 
се регулира спрямо работещия на него.

Разположение на 
система от монитори
Доста често се случва няколко монитора да 
бъдат използвани от едно работно място. 
Въпреки че в тази област са направени 
сравнително малко ергономични проучвания, 
всички вече споменати правила могат да 
бъдат успешно прилагани и в този случай. 
Независимо дали човек наблюдава един или 
три монитора, ако те са разположени на 
неподходяща височина и дистанция, той 
несъмнено ще изпитва дискомфорт. 

Често срещан проблем при работата със 
система от монитори е необходимостта 
от гледане встрани и съответно извиване 
на врата. Според директивата ANSI/HFES 
100 мониторите трябва да са разположени 
така, че на работещия да не се налага да 
извива врата си на повече от 35° встрани, 
без да движи тялото си. Например два 19-
инчови монитора могат да бъдат поставени 
един до друг, ако човек стои на 68.5 см от 
тях. В случай че мониторите са по-големи, 
препоръчително е при наблюдението им да 
се извърта цялото тяло, за да се избегне 
дискомфортът във врата.

Повече удобство 
и по-добра работа
По-малкото тегло на плоските монитори и 
все по-достъпната цена на допълнителните 
входящи устройства са направили 
много по-приложимо производството 
и ползването на помощни средства, 
които спомагат за удобството на 
този, който ги ползва. Въпреки че тук 
не стана въпрос в подробности за това, 
проучванията нееднозначно показват, че 
подходящо настроеното ергономично офис 
оборудване и обучението на ползващите 
го водят до трайно повишаване на 
работоспособността. Според Комитета 
по ергономични проучвания за офиса (Office 
Ergonomics Research Committee) последните 
доклади от две отделни проучвания на добре 
устроени от ергономична гледна точка 
офиси показват, че производителността 
на работещите там се е повишила с 10 до 
17%.

И въпреки че преди появата на модерните 
монитори теглото и големината на 
по-старата техника практически са 
ограничавали възможността за нагласянето 
на екраните според личните предпочитания 
за удобство, сега нещата стоят по по-
различен начин. Новите технологии в 
разработването на олекотени, по-малко 
обемни монитори, заедно с модерните 
методи при поставките и поддържащите 
аксесоари позволяват лесното и бързо 
нагласяване на положението на монитора 
и все повече увеличават удобството и 
производителността на работещите. �

Томас АЛБИН
Today’s Facility Manager

Двете най-често 
срещани оплаквания на 
работещите в офиси са 
проблеми с очите и бол-
ка в раменете и врата

Съобразяването с физи-
ческите особености на 
всеки е изключително 
важно за постигането 
на оптимално удобство
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Копирната техника
Как да спестим разходи, свързани с набавянето и експлоатацията й

ОПИРНАТА ТЕХНИКА Е НЕОТДЕЛИМА ЧАСТ 
от средата в един офис и ако сте 
служител в някоя компания, вероятно 

дори в момента чувате работния шум 
на някое копиращо или принтиращо 
устройство. В много случаи става дума 
за офис комбайни - многофункционални 
устройства, които, освен че могат да 
копират, съдържат в себе си още принтер, 
скенер и факс. На Запад тези машини носят 
името MFP (Multi Function Product/Peripheral/
Printer), като повечето от тях могат да 
ползват вашата ИТ мрежа и имат сложни 
пултове за управление. 

Купуването на офис комбайни може да 
се окаже много практично в сравнение с 
отделното купуване на всички устройства, 
които се съдържат в офис комбайна. 
Разбира се, в някои случаи е по-ефективно 
закупуването на отделни устройства със 
специализирана функция. Например, ако 
обемът на сканираните страници надхвърля 
определена бройка месечно, е по-добре да 

се купи отделно сканиращо устройство. 
Но все пак офис комбайните и добрата им 
интеграция могат да спестят доста време 
и средства.

Много компании генерират големи 
обеми хартия посредством печатането и 
копирането, което може да доведе до големи 
разходи на пари и време за създаването, 
разпространението и съхраняването на 
документи. Освен това печатането и 
разпространението на информацията и 
документацията са много важни за бизнеса 
и затова организациите често са склонни 
са инвестират крупни суми пари в този 
процес. Ето защо правилният избор на 
машините, както и доброто управление 
на експлоатацията им може да спестят 
немалко разходи. Ключов подход за една 
успешна покупка е да се обърне внимание 
на разходите, които дадено устройство 
генерира през целия си жизнен цикъл, и как те 
биха се вписали в общите разходи на дадена 
организация.

Често малкият и средният бизнес, 
които обикновено са с ограничен капитал, 
взимат под внимание основно цената 
на машините. Типичният подход е да се 
купи продукт на възможно най-ниска цена, 
покриващ минималните изисквания на 
извършваната дейност. Във всички случаи 
експлоатационните разходи на един офис 
комбайн по време на жизнения му цикъл 
неколкократно превишават цената на 
закупуването му. Това е факт, който много 
компании не проумяват или игнорират, 
за да намалят размера на необходимия им 
стартов капитал. 

Експлоатационните разходи са комбинация 
от редица фактори: консумативите, самата 
поддръжка, пространството, което заемат 
машините, време за обучение на персонала, 
ефектът върху околната среда и дори 
чакането на принтера при печатане. 

В по-натоварените офиси само цената 
на консумативите може да надвиши 
четирикратно цената на самото 
устройството, особено в компании, в 
които има нужда от често печатане на 
висококачествени цветни изображения. В 
зависимост от модела и производителя 
на машината се различават и видовете 
консумативи, като някои офис комбайни 
имат до осем компонента, които периодично 
трябва да се сменят. 

В индустрията на офис комбайните и 
принтерите има случаи, в които самите 
машини се продават на много ниска 
цена, като понякога производителите 
дори са на загуба. Тази стратегия цели 
да обвърже купувачите в дългосрочен 

Офис комбайните с по-
издръжливи компоненти 
може да са по-скъпи, но 
с времето оправдават 
средствата

Цената на консумати-
вите може да надвиши 
четирикратно цената 
на самото устройство
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план и да гарантира бъдещите продажби 
на консумативи и компоненти за 
устройствата, които трябва да се сменят 
през определен период от време. Понякога 
купувачите биват подмамени и от ниски 
цени на самите компоненти, като в крайна 
сметка се оказва, че трябва да ги сменят 
прекалено често. 

Офис комбайните с по-издръжливи 
компоненти и високопроизводителен 
тонер може да са по-скъпи, но с времето 
оправдават средствата. Съществуват 
офис комбайни, чиито барабани са толкова 
дълговечни, че не изискват подмяна по време 
на целия жизнен цикъл на машината, но 
всички принтери и офис комбайни се нуждаят 
от периодична подмяна на тонера. Животът 
на един тонер се измерва с броя страници, 
които могат да бъдат напечатани с него, 
като бройката е при даден среден процент 
на напечатано покритие на страницата. 
Ако не се вземе под внимание този процент,  
това може да се окаже подвеждащо 
относно очаквания капацитет на тонера. 
Страниците с текст обикновено са с около 
5% покритие, но ако се печатат графики 
и картинки, този процент става много 
по-голям и съответно капацитетът на 
тонера ще намалее. В последно време е 
разпространено предлагането на различни 
версии на един и същ компонент. Например 
тонерите за един и същ модел могат да 
бъдат с различна производителност, като 
е по-изгодно закупуването на тонери с по-
голям капацитет. Освен това компонентите 
с по-дълъг живот ще намалят броя 
интервенции, необходими за поддръжката. 
Колкото повече време губи персоналът 
за подмяната и набавянето на хартия и 
другите компоненти и отстраняването на 
хардуерни или софтуерни проблеми,  толкова 
по-малко работа бива свършена, което е 
загуба за организацията.

Видът хартия също може съществено да 
повлияе върху експлоатационните разходи. 
Типичният лазерен принтер може да работи 
с обикновена хартия, докато за един 
мастилен принтер може да бъде необходима 
специализирана и по-скъпа хартия, особено 
ако става дума за висококачествено цветно 
печатане. 

Скоростта на печатане също е съществен 
фактор за ефективността на офис комбайна 
или принтера, защото може да се отрази на 
цялостната продуктивност на персонала в 
офиса. Например в среда, където машината 
се ползва от много хора, за предотвратяване 
на опашките пред принтера е необходим 
избор на машина с по-висока скорост на 
печатане.  �38
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Копирната...

37�
Скоростта на печатане, посочена в 
описанието на даден офис комбайн или 
принтер, може да бъде измамна, защото 
обикновено се има предвид само бързината, 
с която става самото печатане и 
преминаването на хартията през машината. 
Времето, необходимо за зареждане на 
изображението, може да бъде по-дълго от 
самото напечатване, особено ако става 
въпрос за по-малки заявки. Така че в случаи, при 
които скоростта е от особено значение, при 
покупката е препоръчително да поискате да 
ви бъде направена демонстрация, при която 
да се установи колко време е необходимо за 
изкарване на първата страница, както и за 
извършване на цялата задача. За печатането 
на не особено важни текстове или материали, 
които бързо ще бъдат изхвърлени, се 
препоръчва така нареченият draft mode режим, 
при който качеството на текста е понижено, 
но е доста икономичен и по-бърз режим на 
печатане, който изхабява тонера около два 
пъти по-малко.

Качеството, с което искате да печатате, 
също трябва да се вземе под внимание. 
С увеличаващия се обем на печатането 
на графики и изображения качеството на 
възпроизвеждане придобива все повече 
значение, но въпреки това повечето 
напечатани страници са все още текст. 
Ако дейността в дадена компания изисква 

печатане основно на текстови документи, 
няма нужда изразходването на допълнителни 
средства за по-скъпо струващи принтери 
с висока разделителна способност, особено 
ако се налага закупуването на по-голяма 
бройка машини. Разбира се, би било добре в 
случай на нужда да има на разположение поне 
една машина, която може да възпроизвежда 
изображения с високо качество.

Друг скрит разход в един офис комбайн е 
разходът на електроенергия, който нанася 
ущърб както върху портфейла ви, така и върху 
околната среда. Добър избор е машина, която 
отговаря на новите международни Energy Star 
стандарти. В описанието на машината би 
трябвало да е посочен разходът на енергия 
както в режим на работа, така и в stand by 
режим.

Ефектът на офис комбайна върху околната 
среда не се свежда само до това колко енергия 
консумира, а също така и колко отпадъци, шум 
и вредни емисии генерира. 

При процеса на печатане и копиране в 
помещенията се отделят прах и многообразие 
от химични съединения (озон, въглероден оксид, 
азотен, оксид, копирен прах и др.), които са 
опасни, ако достигнат по-високи концентрации. 
Дори и ниските концентрации на емисиите 
във въздуха в помещенията може с течение на 
времето да доведат до проблеми със здравето, 
като човек може въобще да не заподозре каква 
е причината за тях. Затова е добре да се 
вземат някои мерки за намаляване на вредните 
емисии. Едно решение е да се купуват машини, 
изхвърлящи по-малко емисии, например такива 
със сух процес на копиране или машини с 
озонен филтър, или такива, които се нагряват 
по-трудно, защото нагряването води до по-
голямо отделяне на озон. Добрата вентилация 
също служи като превантивна мярка, като 
по-натоварените машини е добре да бъдат в 
изолирано и добре проветрено помещение. Друг 
фактор е поддръжката на машините, защото, 
ако тя се извършва редовно, вредните емисии 
могат да намалеят многократно. 

Шумът от машините може да окаже 
негативен ефект върху психиката на 
служителите и да повиши напрежението в 
работната атмосфера. За намаляването на 
шума могат да бъдат купени машини с по-
ниски шумови емисии, някои производители 
на такава техника посочват в описанието 
на машините нивата на шума, който те 
излъчват. 

Добре обмисленото разположение и броят 
на офис комбайните може да спести още 
време и пари, както и да намали някои вредни 
ефекти от работата на машините. Броят 
на машините и разположението често 
са взаимосвързани, защото по-лесният 
достъп до тях може да намали нуждата от 
повече машини. Най-удачният вариант е да 
се намери оптималното съчетание между 
продуктивността и разходите, или с други 
думи, максимално натоварени машини, но без 
опашки пред тях.

Старателното обмисляне на покупката на 
копирната техника не само в краткосрочен, 
но и в дългосрочен план, както и доброто 
управление на експлоатацията и поддръжката 
и са изцяло в съзвучие с една от целите на 
бизнеса - да бъде направено повече с по-малко. 
 �Ясен ДИМИТРОВ

Стойността на консумативите и поддръжката е дори по-
съществен фактор от цената на копирните машини
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Най-подходящият 
избор на UPS
Резервно захранване, съобразено със специфичните нужди на потребителите

ПОВРЕДИ В ОБОРУДВАНЕТО, загуба на 
данни, както и допускането на 
сериозни грешки са следствие на 

ниското качество на захранващото 
напрежение. Обикновено, когато 
става въпрос за понижено качество 
на напрежението, в съзнанието на 
хората изплува само отпадането му. 
Същевременно обаче това е един от 
най-рядко срещаните проблеми, свързани 
с него, които засягат потребителите 
на електрическа енергия. Най-често 
срещаните проблеми са отклонение 

и колебание на напрежението, пикове, 
пренапрежения и шумове в мрежата. Ако 
само отпадането на напрежението остане 
единственият видим проблем, свързан с 
неговото качество, то отклоненията на 
останалите му качествени параметри 
ще продължават да причиняват загуби 
и проблеми на потребителите. За 
намаляване на отрицателните последици 
от отклонението на качествените 
показатели на електрическата енергия е 
удачно инсталирането на UPS системи.

Най-важният фактор, който определя 

Изборът на UPS се определя спрямо стойността на процесите и техниката, които трябва да бъдат защитени
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вида на UPS-а, който ще бъде използван, е 
последствията, които ще бъдат причинени 
от повредата на оборудването, което 
трябва да бъде защитено. Първата 
стъпка при изборът на най-подходящ UPS е 
свързана с определянето на значението и 
стойността на процесите и техниката, за 
които се предвижда той. 

За обикновените компютри в офисите 
най-удачното решение е изборът на 
монофазни UPS-и, които са на достатъчно 
ниска цена. Обикновено при автономните 
или линейно свързаните топологии 
се получава кратко прекъсване при 
преминаването от и към резервен 
източник на захранване, което е приемливо 
за обикновените компютри и малките 
не много значими сървъри. Поради факта, 
че компютрите, работните станции и 
периферните устройства са разположени 
децентрализирано в офисите, един 
евтин вариант за защита може да бъде 
инсталирането на отделен линейно свързан 
UPS.

Ако оборудването, което трябва 
да се защитава, е от съществена 
важност, най-добрият избор е директно 
включеният двойно конверсионен UPS. 
Тези системи подобряват качеството 
на захранващото напрежение до много 
по-високи нива, отколкото линейно 
свързаните топологии. При този начин на 
защита на консуматорите не се получава 
никакво прекъсване на напрежението 
при преминаването от и към резервен 
източник на захранване. 

За индивидуални или общи товари 
над 10 kV или за защита на критични 
бизнес приложения най-удачното решение 
е инсталирането на един централен 
трифазен двойно конверсионен UPS. Това 
много улеснява поддръжката и подмяната 
на батериите. Сървърни центрове, 
офиси с непрекъснато работно време, 
както и заводи с непрекъснати процеси и 
големи товари се защитават най-добре 
посредством един или няколко паралелно 
свързани трифазни UPS-а. 

Директно свързаните UPS-и използват 
сходни елементи, както и другите UPS 
технологии, с малки ключови разлики 
като изправителя, който преобразува 
входящото променливотоково напрежение 
и го преобразува в постояннотоково, 
което зарежда батериите. От батериите 
постояннотоковото напрежение захранва 
променливотоковите консуматори 
посредством инвертор. При директно 
включените  UPS системи задължително 
се използват филтри, за да не се внася 
излишен шум в сградната електрическа 
инсталация.

Инсталирането на UPS системи спомага 
за подобряването на качеството на 
напрежението, избягването на пропуснати 
ползи, както и загуби вследствие на 
повреди в оборудването. Съвременните 
UPS системи могат да се интегрират 
с допълнителни акумулаторни батерии, 
както и с генератори за осигуряване на по-
дълго резервно захранване. �

Полина ПЕТКОВА

CMYK  Фасилитис  стр. 41



42 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2008

Споразумения за ниво на обслужване

Аутсорсингът
Кои са най-важните аспекти при преминаването на една задача в ръцете на външна фирма 

СЪВМЕСТНАТА РАБОТА С ДОСТАВЧИЦИТЕ 
на различни услуги трябва да 
представлява едно двустранно 

партньорство. Аутсорсването на услугите 
се налага поради ред причини, като 
например: 
� недостиг на време 
� недостиг на човешка сила 
� недостатъчно опит в съответната 

област. 
При наемането на външни фирми, 

които извършват определени услуги, 
като например борба с вредителите, 

охрана, поддръжка на паркове и градини, 
почистване на прозорците и други, от 
съществена важност е да се получи най-
качествената услуга за похарчените 
пари, както и договорното споразумение 
да се управлява така все едно е между 
съдружници, когато става въпрос за 
взимане на бизнес решения.

Кой трябва да бъде нает
Преди да се възложи определена работа 
на външна фирма, трябва да бъде събрана 
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колкото може повече информация. 
Когато се делегира отговорността за 
изпълнението на определена задача на 
външни професионалисти, първо трябва 
да се съберат счетоводни данни и 
внимателно да се определят разходите, 
които са били свързани с тази услуга, както 
и да се разбере как точно се е извършвала. 
Това би довело до определянето на една 
базова цена, която ще бъде конкурентна за 
доставчиците на услуги. 

Когато се взема решение за аутсорсване 
на дадена услуга, трябва да се направи 
оценка какви са причините и на тяхна база 
да се определят целите. Например, ако в 
дадена компания  липсва ноу-хау в областта 
на охраната, то трябва да е сигурно, че 
новият й партньор със сигурност има 
дългогодишен опит в управлението и 
изпълнението на охранителните услуги. 
След като се състави списък с целите и 
изискванията, се преценяват критериите 
за избор. Например колко са важни 
разходите в сравнение с нивото на опит на 
фирмата, която доставя външни услуги?

При описание на работата, която иска 
да бъде извършена, фирмата възложител 
трябва да бъде конкретна в очакванията 
си за нивото на качество и количество. 
Ако се изпраща запитване на информация и 
запитване за предложение, тези критерии 
биха помогнали на бъдещите доставчици 
да разберат  очакванията на дадената 
организация, както и самата организация да 
оцени самите доставчици. 

Ако доставчиците споделят своя опит 
и експертни знания, се взима по-адекватно 
решение кой е най-добрият начин за 
извършване на работата и коя е най-
удачната форма на договорни отношения. 

Какво трябва да 
съдържа договорът
Продължителността на повечето договори 
е от три до пет години, като повечето 
от тях съдържат клауза за едно- или 
двегодишно удължаване. Експертите 
препоръчват те да не са по-кратки от 
три години. В приложенията на договора 
обхватът на работа трябва да е колкото 
се може по-детайлно обяснен, трябва да 
са определени задачите и честотата на 
изпълнението им. Във всички кооперативно 
свързани сгради или дори в една единична 
сграда изискванията и очакванията 
се променят в зависимост от вида и 
функционалността на различните зони. Това 
се отнася основно за сградите с различни 
собственици и тези с различни приложения. 
Например необходимо ли е стандартите 
за почистване на кол-центъра на третия 
етаж да са еднакви с тези на правната 
фирма два етажа по-нагоре? 

Също така трябва да се вземе предвид, 
че доставчикът, който ще бъде нает, 
не очаква да се сблъсква със стандарти, 
които никога не са били обсъждани. 
Например, ако в договора пише, че 
сградата трябва да бъде почиствана 
по стандарт клас А, може да се окаже, 
че възложителят и изпълнителят имат 

различна представа за понятието клас 
А. Точното дефиниране на понятието 
клас А би помогнало на доставчиците 
на услуги да задоволят очакванията 
на клиентите. Застрахователните 
изисквания, клаузата за прекратяване 
чрез тридесетдневно предизвестие, 
вариантите за продължаване, начините 
на ценообразуване и отбелязването на 
отговорника за закупуване на материалите 
и оборудването са само част от 
нещата, които задължително трябва да 
са упоменати в договора. Също така е 
много полезно и да се дефинира как ще 
се разпредели оборудването в края на 
сътрудничеството. Също така в договора 
трябва да се определи начинът, по който 
ще се осъществява известяването на 
проблемите и промените.

Как трябва да се 
управляват връзките 
с доставчиците на услуги
Комуникацията между партньорите не 
приключва след подписването на договора. 
Разбирателството между персонала 
или мениджърите на двете страни 
предразполага за свободното задаване на 
въпроси и даване на предложения. Когато 
има интерес, съвместната работа води 
до разрешаването на много проблеми. 
Комуникацията трябва да се осъществява 
своевременно и по възможност устно. 
Ако възложителят е недоволен от 
предоставената му услуга и гледа на 
доставчика като на проблем, който никога 
няма време да коментира, той има толкова 
вина за провала във взаимоотношенията 
им, колкото и другата страна. В никакъв 
случай възложителят не трябва да се 
примирява с неща, от които не е доволен. 
Също така е добре той да окуражава 
доставчика, да записва и коментира 
промените в обичайния си график на 
обслужване. Оценката на работата и 
доставката на услуги от външната фирма 
трябва да е константа. С течение на 
времето и двете страни сами осъзнават 
ползата от дискусиите и срещите на 
четири очи в сравнение с изпращането на 
електронни писма. 

Какво е важно при 
подновяването на договора
Обикновено по средата на един типичен 
тригодишен договор е удачното време, 
когато страните се замислят дали би 
било удовлетворително подновяването 
на този договор. Минимум осемнадесет 
месеца преди края на договора е необходимо 
да се направи една първоначална 
оценка. Обикновено тази оценка води 
до вземането на решение дали да се 
продължи, или да се прекрати този договор. 
Ако взаимоотношенията са чисти, 
комуникацията е добра, услугите и цените 
са задоволителни, продължаването на 
договорните взаимоотношения би било в 
интерес на всички. � Полина ПЕТКОВА

В приложенията на 
договора обхватът на 
работа трябва да е 
колкото се може по-де-
тайлно обяснен, тряб-
ва да са определени 
задачите и честотата 
на изпълнението им
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Споразумения за ниво 
на обслужване
Отнасяйте се към външния персонал така, както към този 
на компанията,  за да постигнете максимални резултати

РАЗВИТИЕТО НА УСЛУГИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ 
и поддръжка на недвижими имоти 
прави пазара на тези услуги все по-

конкурентен. Качеството на предлаганите 
услуги е основен критерий за разграничаване 
на отделните фасилити мениджмънт 
компании. Гаранция за това, че клиентът 
ще получи услугите, за които плаща, са 
договорите за управление и поддръжка, 
отразяващи отношенията между 
организациите, предлагащи фасилити 
мениджмънт услуги, и техните клиенти. 
Договорът за управление и поддръжка е 
базиран на споразумение между страните 
за нивото на обслужване (англ. Service Level 
Agreements, SLAs). Правилно приложените 

договори за управление и поддръжка могат 
да бъдат добър начин за привличането 
на опитен и добре обучен персонал за 
поддръжката на сградата и в същото време 
могат да се спестят значителни средства. 

По своята същност тези договори са 
договори за услуга. Целта на договорите за 
управление и поддръжка е да осигурят единен 
стандарт на нивото на услугите в рамките 
на единния европейски пазар - наличието 
на европейски стандарти за структурата 
и съдържанието на договора е гаранция 
за това. Важно е ясното дефиниране на 
правата и задълженията, за да се минимизира 
споровете, както и воденето на съдебни 
дела. Този тип договори дават прост 

Споразумения за ниво на обслужване
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механизъм за сравнение между услугите 
и съотношението цена - качество на 
отделните компании. Договорите отразяват 
индивидуалните нужди на клиента според 
неговата основна дейност, организационна 
структура и стратегия за развитие. Страни 
по договора за управление и поддръжка са: 
клиент - собственик или наемател на имот, 
както и бизнес организация, която притежава 
голям сграден фонд, и доставчик на услуга 
- специализирана компания за управление и 
поддръжка на сгради. 

Когато се прилагат в сферата на 
поддръжката и управлението на една сграда, 
могат да се превърнат в капан, особено ако 
се окаже, че не са подходящи за целта, за 

която са сключени. Защо би се случило това? 
Обикновено фасилити мениджърите приемат 
договорите за управление и поддръжка 
като допълнение към своя персонал. Те не 
вземат предвид, че персоналът, нает чрез 
такива договори, може да има нужда от 
повече надзор и управление, отколкото 
служителите на самата компания. Тъй като 
наетият персонал за поддръжка чрез такива 
договори получава възнаграждението си от 
външен работодател, който не се намира на 
съответния обект, задължение на фасилити 
мениджъра е да се грижи и да следи дали тези 
служители вършат качествено работата си.  

Как фасилити мениджърите контролират 
услугите, които се покриват от договорите 
за управление и поддръжка? Това става, 
като фасилити мениджърът трябва да 
проверява работата междувременно, както 
и резултатите и да приеме извършването, 
преди изпълнителят да напусне. 

Има реална възможност за проблеми, 
в случай че споразуменията за ниво 
на обслужване не бъдат изпълнявани и 
контролирани точно. Много често, ако 
фасилити мениджърът не наблюдава 
качеството на предоставяната услуга, 
изпълнителят може да се възползва от 
ситуацията и да следва собствените си 
интереси. Без подходяща доза ангажираност 
по отношение на изпълнението на договора 
фасилити мениджърът може да изпадне в 
ситуация, когато не знае какво е свършено за 
тяхна сметка и какво -  в тяхна полза. 

Когато се наема допълнителен персонал 
чрез договор за управление и поддръжка, 
отговорностите на фасилити мениджъра 
са същите, както и при всеки друг пряко 
подчинен служител. Реалният договор с 
изпълнителя трябва да включва клаузи 
за обучение, застраховка, изисквания за 
сигурност и други условия на труд по 
същия начин както стандартните трудови 
договори на служителите във фасилити 
мениджмънт отдела. 

Тъй като поддръжката обикновено включва 
всичко - от авария и ремонт до цялостна 
поддръжка на сградната инфраструктура, 
важно е споразумението за ниво на 
обслужване да се подготви внимателно, 
като се оцени предварително състоянието. 
Оценката трябва да включва определени 
стандарти за обслужване - например 
стандарти за техниците и съответните 
материали, цена за използваните материали, 
времето за предоставяне на услугата. 

Подготовката на един такъв договор 
започва с дефиницията на това какви 
задължения ще бъдат вменени на 
допълнително наетите служители. 
Задачи, които изискват специализирано 
обучен персонал, би трябвало да бъдат 
предоставени на външен изпълнители (т.е. 
аутсорснати). Задачи, които се повтарят 
и отнемат време, също биха могли да 
бъдат обект на аутсорсинг. Този тип 
задачи изискват различни умения и компания 
изпълнител, която да може да осигури 
специализиран персонал. 

Ограниченията на разходите за работни 
заплати са също фактор, който определя 
дали един фасилити мениджър ще направи 
аутсорсинг на част от дейностите си. �46 

Охраната е сред сферите на приложение на споразумения за ниво на обслужване (SLA) 

Споразумения за ниво на обслужване
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45�
Броят на служителите, оборотът или 
друго обстоятелство може да наложат 
аутсорсинг на поддръжката като добро 
решение за съответната компания. 
Решението за аутсорсинг на определени 
дейности не намалява необходимостта 
от проверка на изпълнението, както 
и подготовката на добри договори за 
управление и поддръжка. 

Еднакво важни са както качеството и 
обучението на допълнителния персонал, така 
и доставката на съответните материали и 
консумативи. В много договори за управление 
и поддръжка тези материали трябва да се 
осигуряват от изпълнителя.

Фасилити мениджърите разчитат на 
наличността на съответните материали 
или резервни части на достъпна цена. Това 
играе основна роля в договора за управление 
и поддръжка. Точката за складова наличност 
може да бъде сложно сериозно изискване в 
този договор. Може да се изисква време, 

Споразумения...

Наетият външен персонал трябва да се интегрира в стандарта на обслужване на компанията

през което изпълнителят да поддържа 
голяма наличност от материали, които 
в същото време се използват рядко. За 
специални резервни части договорът за 
управление и поддръжка трябва да предвиди 
минимални и максимални количества, с които 
да се гарантира, че няма да липсват при 
определена авария. 

Подготовката на договора за управление 
и поддръжка е толкова продължителна, 
колкото и подготовката на вътрешна 
програма за поддръжка на сградата. В 
крайна сметка това не е нищо повече от 
разширяване на тази програма и трябва 
да доставя същото ниво и качество на 
услугата. Компанията, наета да предоставя 
определена услуга чрез договора за 
управление и поддръжка, трябва да има 
възможност да спазва програмата за 
осигуряване на качеството, която включва 
и контролиране на документооборота, 
както и всички поръчки за услуги. Заявките 
за превантивна поддръжка, ремонти и други 
свързани дейности трябва правилно да се 
попълват, архивират и отчитат. 

Тук стои въпросът за оценката: 
� Как услугата по поддръжка трябва да се 

оцени? 
� Трябва ли това да се върши от самата 

компания или от външен персонал? 
� Кой подготвя план за ремонти? 

Споразумения за ниво на обслужване

CMYK  Фасилитис  стр. 46



47МАРТ 2008  ФАСИЛИТИС

Приложения 
Сфери на приложение на 
споразуменията за ниво на 
обслужване (SLA)
� Обслужване на общите 
части на сградата
� Почистване
� Охрана
� Ежедневни ремонти
� Планирани ремонти
� Интернет
� Документооборот
� Паркинг
� Дизайн и планиране
� Градина
� Почистване на сняг
� Поддържане на 
съоръжения - басейн, 
фитнес и т.н.
� Поддръжка на 
осветлението

� Кои са причините, които водят до 
подобно планиране? 
� Кой координира използваните материали 

и изхвърлянето на опасните отпадъци от 
тях? 

Очевидно фасилити мениджърите трябва 
да контролират всичко това. Изпълнителят 
в условията на договор за управление и 
поддръжка може да определи параметри, 
с които да оценява извършената услуга. В 
случай че изпълнителят не може да подготви 
подобен план за ремонт и поддръжка, тогава 
това се прави от самата компания клиент. 

Параметрите за оценката трябва 
да включват различни стандарти на 
предоставяната услуга: 
� Време за реагиране и време за 

извършване на услугата.
� Колко добре всички страни изпълняват 

своите задължения.
� Измерване на ефективността на 

услугата.
� Оценка на удовлетвореността на 

клиента.
Учтивостта, навременността и общото 

удовлетворение от предоставената услуга 
са показатели, които могат да бъдат 
оценени. Дали човекът, който изпълнява 
работата по поддръжката, изглежда 
компетентен и отговорен? Доколко 
клиентите са били неудовлетворени от 
работата на изпълнителя? Всичко това може 
да бъде обсъждано.

Също така има допълнителни показатели, 
които могат да измерят успеха (или 
неуспеха) на предоставената услуга в 
рамките на договора за управление и 
поддръжка.  
� 100% от работата по планираните 

ремонти изисква изпълнение поне 95% от 
плана всеки месец, като съответното 
закъснение не трябва да е повече от един 
месец. 
� Отговорът при аварии трябва да е 

в рамките на 15 минути, като това се 
отчита в общата система за мениджмънт 
на сградата. 
� По време на определени аварии 

реагирайте в рамките на първите 
30 минути, независимо от това дали 
персоналът на самата компания - клиент 
може да извърши ремонта. Когато 
е необходимо, могат да се изискат 
допълнително ресурси.
� Използвайте централизирана 

комуникационна система, която може да 
достигне до 90% от клиентите и да ги 
предупреди за планираните ремонти

Едно от най-важните предимства на 
успешните договори за управление и 
поддръжка е, че са направени така, че 
служителите, които реално извършват 
работата, са все едно персонал на 
компанията клиент. Договорът за управление 
и поддръжка има много важна роля при 
планирането на ремонтите. Ползите от 
такива договорки са повече от просто 
поддръжка и решаване на проблеми. При 
оптимални условия тези договори могат 
да бъдат много мощно оръжие за фасилити 
мениджърите, отговорни за цялостното 
управление на съответния обект или 
съоръжение. � Фасилитис

Споразумение за ниво на обслужване

� Ниво на температурата 
през лятото и зимата

� Осигурено почистване

� Осигурена охрана

� Осигурен интернет

� Осигурен паркинг

Споразумение за ниво на обслужване

� Почистване

� Охрана

� Ежедневни ремонти

� Планирани ремонти

� Почистване на сняг

� Поддръжка на съоръжения

� Поддръжка на осветлението

Наемател

S
L
A

Собственик
 на сграда

Доставчици 
на услуги

Схема на SLA

S
L
A

Аутсорсването на подръжката има нужда от ясно дефинирано ниво на обслужване

Споразумения за ниво на обслужване
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Енергийна ефективност

Енергийна ефективност - 
реалност и възможности

ВСЕ ПО-ЧЕСТО В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО 
се дискутира въпросът за 
рационалното потребление на 

енергия. Амбициозната стратегия на 
ЕС в това направление, която трябва 
се изпълни  до 2020 г., е свързана 
с намаляване на потреблението на 
енергия с 20% чрез подобрена енергийна 
ефективност, утрояване до 20% на 
дела на енергията, получавана от 
възобновяеми източници.

Сградният фонд е един от основните 
консуматори на енергия, откъдето 
произлиза и необходимостта от 
значително подобряване на енергийната 
му характеристика. Стремежът в 
тази насока е постигане на енергиен 
неутралитет на сградите. Някои от 
възможните начини за осъществяването 
му са:
� Намаляване на  енергийното 

потребление  в сградите 
� с използване на добра изолация 
� чрез подобряване на ефективността 

на отоплителните системи
� подобряване на енергийната 

характеристика на сградите при
проектирането им, чрез по-добра 

ориентация, ситуиране и подходящи
размери на прозорците, и др.
� Производство за енергия на място 

Подобряване енергийната характеристика на сградния фонд

Инвеститори

Местни власти

Доставчици на 
материали и оборудванеКонтакториИнженериПроектанти

Крайни 
потребители

ПосреднициСобственициПосреднициПредприемачи

- от възобновяеми енергийни източници
� Стимулиране на собствениците и 

крайните потребители за цялостно 
саниране на сградите.
� Споделяне на енергията - създаване 

на сгради, които генерират излишна 
енергия и захранват електрическата 
мрежа.

Повишаването на енергийната 
ефективност в сградите изисква 
обединяване на усилията на 
различни специалисти - проектанти, 
строителни инженери, инвеститори 
и др. Това определя и сложността и 
разнообразността на пазара като 
цяло. Той е разделен на подсектори, 
които не са достатъчно обвързани 
помежду си. Комуникационната верига, 
представена на фиг.1, илюстрира 
това взаимоотношение. Сложността 
на взаимоотношенията между тези 
участници е основната бариера за 
постигане на енергийна ефективност 
в сградите. Местните власти влияят 
върху комуникационната верига, 
издавайки закони, които имат пряко 
отношение към сградния сектор. 

Доставчици на капитал - инвеститори 
и кредитори, изцяло поемащи риска и 
гарантиращи възвращаемостта от 
инвестицията.

фиг. 1 Комуникационна верига
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Енергийна ефективност
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Електричество
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Професионални и търговски 
отговорности

Предварителен проект

Детайлизиран проект

Работен проект

Търг 

Планиране

Изграждане

Получаване на разрешително

Строителен процес
Работни групи

(неефективна координация)

фиг. 2. Участници и практики в строителния пазар

Целта на рационалното 
потребление  на енер-
гия е постигането на 
енергиен неутралитет 
на сградите

Предприемачите (строителни 
компании) са основните участници 
в строителството. Рисковите/
спекулативните предприемачи са 
заинтересувани за енергийната 
ефективност само ако тя е важен 
фактор в решението за покупка. От 
друга страна, предприемачи, които са 
собственици на съответните сгради, 
имат дългосрочен интерес и за тях 
спестяването на електроенергия е 
примамливо и са готови инвестират в 
тази насока.

Посредници - брокери, тяхната роля е 
важна, тъй като те често стоят между 
предприемачите или собствениците  
и наемателите. Разбираемо е и защо 
техните финансови интереси са 
краткосрочни.

Собствениците. Някои от тях купуват 
недвижима собственост и след това 
я продават, други я дават под наем, а 
трети използват собствеността си. 

Проектантските компании, 
инженерните и строителните фирми са 
експерти по отношение техническите 
аспекти в строителството, но 
тяхното влияние върху ключовите 
решения е ограничено, особено ако не 
работят заедно по един интегриран 
подход.

Крайните потребители са тези, които 
основно се възползват от енергийните 
спестявания, но те невинаги са в добра 
позиция, за да направят необходимите 
инвестиции. Всичко това зависи и 
от финансовите споразумения между 
собственици, посредници и крайни 
потребители, които може да включват 
фиксирани такси за електроенергия 
независими от консумацията.

Фигура 2 илюстрира вземащите 
решение групи в сградния пазар. 
Първата пирамида се характеризира 
с различни технически дисциплини, 
въвлечени в сектора. Втората включва 
процеса на изграждане на една сграда, 
а третата пирамида подчертава 
неефективната координация. Дългите 
закъснения между проектантските 
етапи се дължат на проблеми, свързани 
с функционални несъответствия и 
необвързаност в управленските решения 
с издаването разрешително за проект и 
финансирането.

Повишената вертикална интеграция 
в комуникационната верига подобрява 
енергийната ефективност в сградите. 
Но напълно интегрираните проекти 
се възприемат като по-скъпи за 
осъществяване. Много предприемачи 
вярват по-скоро в конкуренцията, 
отколкото в сътрудничеството, което 
обяснява и по-ниските цени, които 
предлагат на търговете. Изолираните 
роли и неефективната координация 
между участниците във веригата имат 
две основни последствия:
� Стимулите за намаляване на 

енергийното потребление обикновено 
се разделят между различните 
участници и не съответстват на тези, 
които инвестират и имат полза от 
енергоспестяващи мерки
� Съществува малка възможност 

потребителите да предоставят 
обратна връзка (информация) към 
предприемачите и проектантите. �

Фасилитис

Повишената вертикална 
интеграция в кому-
никационната верига 
подобрява енергийната 
ефективност в сгра-
дите  

Технология
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Нормативна уредба

Кредитиране 
на енергийната 
ефективност

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
� Ако направите дома си 

енергоефективен, ще подобрите 
вашия домашен комфорт и значително ще 
намалите разходите за отопление 
� Енергоспестяващата дограма може 

да намали с повече от 50% загубите на 
топлина през прозорците 
� Подобряването на топлоизолацията 

на вашия дом може да намали до 25% от 
разходите за отопление 
� Термопомпеният агрегат може да 

спести до 60 (шестдесет) лева от 
месечните ви разходи за отопление  с 
електрически уреди в средноголямо 
жилище 
� Газов кондензационен котел може да 

намали разходите до 20% в сравнение с 
обикновен котел 
� Слънчевите инсталации безплатно 

загряват топлата вода 
� Биомасата е най-евтиното гориво.
Програмата за кредитиране на 

проекти за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници на 
Европейската банка за възстановяване 
и развитие e създадена през 2004 г. 
от ЕБВР заедно с Международния 
фонд за подпомагане извеждането 
от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, 
Министерството на икономиката и 
енергетиката и Агенцията по енергийна 
ефективност. Целта е да се помогне 
на българските домакинства да 
намалят своите разходи за отопление. 
Разработената програма REECL 
представлява кредитен механизъм в 
размер на 50 милиона евро за финансиране 
на енергийната ефективност в жилищния 
сектор. През 2006 г. сумата е увеличена 
с нови 55 млн. евро. Финансирането 
е съпроводено от 20 млн. евро под 
формата на грант. Тези безвъзмездни 
средства са осигурени от Международния 
фонд „Козлодуй“, който е създаден през 
2000 г. и е администриран от ЕБВР.  
Негови донори са Европейската общност, 
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, 
Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария 
и Великобритания. Безвъзмездните 
средства се използват за техническа 
помощ, предоставена на банките и на 
фирмите за структуриране на проекти, 
които отговарят на изискванията за 
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Нормативна уредба

енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, както и за 
финансови стимули за фирмите, 
които инвестират в такива проекти. 
Тези средства се предоставят на 
утвърдени български търговски банки за 
отпускане на потребителски кредити за 
енергоспестяващи мерки в българските 
домове. Те включват: енергоефективни 
прозорци; изолация на стени, подове и 
покриви; ефективни печки и котли на 
биомаса; слънчеви нагреватели за вода; 
ефективни газови котли и термопомпени 
климатични системи.

Българските банки, които участват 
в програмата REECL, са Пощенска 
банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, 
Обединена българска банка, Прокредит 
банк и Райфайзен банк България. 
Всяка от тях е разработила свои 
параметри на отпусканите кредити. За 
кандидатстване по тези кредити при 
всичките банки са необходими следните 
документи: 
� Оферта, проформа-фактура от 

фирмата доставчик; 
� Стандартни документи за отпускане 

на кредит (по образец);
� Копие от документ за самоличност; 
� Искане за безвъзмездна помощ (по 

образец); 
� Протокол за извършените монтажни 

и ремонтни дейности за подобряване на 
експлоатационните характеристики на 
жилището; 
� Фактура за закупените материали и 

извършени дейности.
Всяко домакинство в страната, но 

само един кредитополучател и само 
за един дом може да получи кредит 
по програмата. Кредитополучателят 
трябва да живее в жилището, в 
което ще се правят финансираните 
енергоспестяващи подобрения. 
Жилището трябва да е съществуващо 
и вписано в съответните регистри 
съгласно изискванията на българското 
законодателство. Във всеки клон на 
финансиращите банки може да се 
вземе писмена оферта от доставчик 
на енергоспестяващи подобрения 
и  да се кандидатства за кредит. 
Финансиращата банка оценява 
кредитоспособността и приемливостта 
на проекта за енегоспестяване в дома. 
Право на субсидирано финансиране по 
тази програма могат да имат следните 
енергоспестяващи проекти: 
� Енергоефективни прозорци
� Изолации на стени, покриви/тавани, 

подове
� Енергоспестяващи котли/

горивни камери на биомаса със или без 
прилежащите системи за отопление и 
топла вода
� Слънчеви нагреватели със или без 

прилежащите системи за отопление и 
топла вода
� Енергоефективни газови котли 

със или без прилежащите системи за 
отопление и топла вода 
� Енергоефективни термопомпени 

системи (климатици) �52

Изолацията 
на фасадите 
е сред мерки-
те, които мо-
гат да канди-
датстват за 
субсидирано 
финансиране
 © Надежда Чипева
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При спазване на правилата и условията 
на програмата REECL домакинствата 
имат право да получат помощ в размер 
до 20% (при индивидуално участие) или до 
30% (при групово участие) от главницата 
на кредита за проектиране, доставка и 
монтаж на енергоспестяващите мерки, 
като съответната помощ за всяка от 
приемливите мерки е в размер не по-голям 
от посочените по-долу:
� Енергоефективна дограма: €350
� Изолация на покриви: €350
� Изолация на подове: €350 
� Изолация на стени: €450 
� Енергоефективни печки и котли на 

биомаса: €600 
� Слънчеви колектори за топла вода: €600 
� Енергоефективни газови котли: €600 
� Термопомпени агрегати за отопление и 

климатизация: €600
Сумарно безвъзмездната помощ не може 

да надхвърля левовата равностойност на 
2000 евро за едно домакинство. 

Кредитополучателите имат право 
да получат помощ в размер до 30%, 
когато те като етажни собственици 
в многоетажна жилищна сграда се 
сдружават и предприемат изпълнение 
на енергоспестяващи подобрения на 
цялата сграда, в която живеят, като 
необходимо и задължително условие е 
кредит по тази програма да е ползван от 
поне 50% от домакинствата, отпуснат 
им от една и съща финансираща банка. 
Кредитополучателите трябва да обитават 
самостоятелни жилища в многоетажна 
жилищна сграда. С нотариален акт се 
доказва наличието на самостоятелно 
жилище.

Кредитополучателят трябва да 
кандидатства за полагаемата помощ 
след успешно завършване на проекта 
за енергоспестяване, финасиран с 
потребителски заем от участваща 
банка, но не по-късно от три месеца след 
отпускане на заема. 

Кредитополучателят подава нарочен 
формуляр за безвъзмездна помощ в 
участващата банка, която е кредитирала 
неговия проект. Към формуляра трябва да се 
приложат протокол за извършени работи и 
оригинална фактура, която съдържа: дата, 
име и адрес на доставчик/монтажник; 
техническа спесификация, чертежи и цена 
на монтираните предварително одобрени 
материали и съоръжения; име и адрес 
на кредитополучателя и състояние на 
плащането на фактурата. 

Безвъзмездната помощ се изплаща, при 
условие че са спазени правилата и условията 
на програмата за енергийна ефективност 
в дома, които са изложени във формулярите 
за потребителски кредит и за безвъзмездна 
помощ.

Уважаеми читатели, ако все още се 
чудите дали да се заемете с повишаването 
на енергийната ефективност на вашия дом, 
не се бавете. Кредитите и безвъзмездната 
финансова помощ по програмата 
REECL се предлагат на потенциалните 
кредитополучатели до 31 август 2008 г. �

Ангел РЕВЕНЕТОВ

Кредитиране...

Кредитополучателите имат право да получат помощ в размер до 30 %, когато 
те се сдружават при изпълнение на енергоспестяващи подобрения на сградата
© Юлия Лазарова

Нормативна уредба
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Слънчеви системи 
REHAU - solect

С ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 
може да се спести значителна част 
от потреблението на енергия за 

отопление и топла вода, както и да се 
редуцира емисията на вредни вещества. 
Добиваното годишно количество енергия от 
един квадратен метър площ на колектор в 
Европа е между 300 и 650 kWh, като се има 
предвид, че при нормално потребление за 
производство на вода за дневните битови 
нужди на един човек са необходими около 
2 kWh. В България годишната слънчева 
радиация върху хоризонтална повърхност 
възлиза между 1300 и 1600 kWh/м2.

За да могат слънчевите инсталации да 
се експлоатират ефективно, те трябва да 
бъдат проектирани и оразмерени правилно, 
като се вземат под внимание и техните 
специфични особености.

Слънчеви системи REHAU-SOLECT за 
затопляне на вода за битово потребление.

Имат следните особености и предимства:
� При правилно оразмеряване те покриват 

в голяма степен енергията, необходима за 
производството на топла вода за битови 
нужди през лятото
� Висок КПД на енергията, добивана от 

слънцето за производство на топла вода за 
битови нужди
� Съвместими са с всички типове 

колектори REHAU-SOLECT
� Осигуряване на снабдяването с топла 

вода при лошо време чрез слънчеви бойлери и 
конвенционално доподгряване чрез котел или 
електронагреватели

Слънчеви системи REHAU-SOLECT за 
затопляне на вода за битово потребление и 
подпомагане на отоплението.
� При правилно оразмеряване 

инсталацията може да покрива до 30% от 
общата годишна необходимост от енергия 
за подгряване на вода за битови нужди и 
отопление
� Висока надеждност и идеална комбинация 

със системите за подово отопление REHAU
� Изгодно решение чрез използването на 

комбинирани бойлери
� Съвместим с всички типове колектори 

REHAU-SOLECT чрез фасадните колектори 
системата се напасва по-сполучливо спрямо 
необходимата енергия
� Съвместна работа с най-различни 

топлинни агрегати - нафтови и газови 
котли, термопомпи и котли с твърдо 
гориво.

Съществени фактори, които оказват 
влияние върху оразмеряването на 
колекторните площи при тези системи:
� Местоположението и слънчевата 

радиация
� Потреблението на топла вода
� Наклона на колектора и посоката на 

света
� Режим на консумация
� Необходимите и максималните 

стойности за топлата вода
� Желаната степен за слънчево покритие 

(при системата, която подпомага и 
отоплението)
� Потребност от топлина на сградата
� Работна температура на 

отоплителната система
Слънчевите колектори трябва да се 

монтират на определени разстояния един 
от друг за да се предотврати засенчване 
(фиг. 1).

REHAU-SOLECT - фасаден колектор FK
Високопродуктивен слънчев колектор, 

който може да се монтира върху фасадната 
стена или да се интегрира топлоизолацията 
й. Покрит е с прозрачно, бедно на желязо 
и устойчиво на градушка соларно стъкло с 
дебелина 4-6 мм. �

Слънчевите инсталации повишават стойността на недвижимите имоти

фиг. 1 Величина при пресмятане на мини-
малното разстояние между колекторите

РЕХАУ ЕООД

инж. Георги Тилов
тел. 02 965 57 81
мобилен: 0887 313 751
София 1700
бул. „Симеоновско шосе“ 75 
sofia@rehau.com 
www.rehau.bg

Слънчевите системи са подходящи в еднакво добра степен както при ново 
строителство, така и при саниране
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Развитие на системите 
за управление в сгради

СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
(АВТОМАТИЗАЦИЯ) представляват 
програмируеми, компютризирани, 

„интелигентни” мрежи от електронни 
устройства, които извършват 
мониторинг и управление на механичните 
и осветителни системи в сгради. Тези 
системи трябва да бъдат контролирани, 
за да е сигурно например, че има 
достатъчно топла вода в баните, че 
температурата в отоплителните тела 
и системата за климатизация осигуряват 
необходимия комфорт независимо от 
броя на присъстващите. Системите 
за управление на сгради представляват 
самостоятелни компютърни системи, 
които изчисляват предварително заявените 
изисквания на сградите и контролират 
свързаните към тях инсталации, така че 
да се постигнат зададените показатели. 
Входните устройства на тези системи 
като температурни сензори и изходните 
такива, които представляват сигнали 
за състояние, са свързани към базови 
станции. Програмите, заложени в тези 
базови станции, използват подадената към 
тях информация, за да подадат адекватен 
сигнал на управляваните устройства. 
Базовите станции са свързани помежду 
си и може да става обмен на информация. 
Към системата е свързан и модем, който 
позволява дистанционно управление. 
Нивото на контрол посредством тези 
системи зависи от количеството получена 
информация от сензорите и начина, по който 
програмите могат да обработят данните. 
Като допълнение една система за управление 
на сгради може да включва система за 
сигнализация, която да оповестява отказ 
на някое устройство или некоректно 
изпълнение на дадена команда.  

Целта на внедряването на системи за 
управление е да се създадат интелигентни 
сгради с намалени енергийни нужди и разходи 
за поддръжка. Идеята за тези системи е 
възникнала още през 1906 г. Първоначално 
е планирано посредством такива системи 
да се извършва мониторинг и управление 
на системите за отопление и вентилация. 
За целта са използвани пневматични 
контролери, а по-късно - електрически 
и електронни такива. Към средата на 
шейсетте години на миналия век се налага 
съвместното използване на пневматични 
и електронни системи за контрол в 

От пневматичните контролери до безжичните системи – или как сградите станаха по-умни

Системите за управление на сградите способстват за намаляване на 
енергийните нужди и разходите за поддръжка
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сградите. В началото на осемдесетте 
години терминът интелигентна сграда 
се свързва с технология за контрол въз 
основата на цифрови контролери. Тези 
системи разширяват възможностите за 
енергиен мениджмънт и автоматизация в 
сградите експоненциално, като в същото 
време осигуряват по-надеждната им работа. 
През този период от време фирмите -
производителки на системите за контрол, 
започват разпространението на по-евтини 
системи за контрол, които са достъпни дори 
и за по-малките компании.

След утвърждаването на тези системи се 
установява, че различните патенти внасят 
прекалено много ограничения. Поради тази 
причина се започват дискусии относно 
създаването на един стандарт или работен 
протокол с универсална функция. През 1987 г. 
е създаден протоколът BACnet. 

Докато BACnet е все още в период на 
развитие и преразглеждане, се появява 
протоколът LonWorks, като в същото 
време на пазара все още се предлагат и 
неунифицираните системи за контрол. 
Това води до разделяне на пазара, като 
повечето големи доставчици работят 
и с двата стандартни протокола, за да 
осигурят задоволяване изискванията и 
предпочитанията на потребителите. 
Последните години системите за контрол 
в сгради се развиват, като целта е 
възможност за взаимодействие. В този 
смисъл в момента навлиза протоколът 
oBIX, предложен през 2003 г. Целта му 
е да дефинира интернет стандарти за 
комуникация между сградните системи и 
съоръжения. 

През 2006 г. се внедряват и безжичните 
системи за контрол. Всъщност те не 
са нова технология. Първите схеми за 
безжичен контрол са патентовани още 
преди сто години. След това започва 
използването на радиовълни за всички 

видове домашни и комерсиални устройства. 
В сградите безжичните сензори са широко 
разпространени, но по онова време 
се използват най-вече за специфични 
приложения, където е невъзможно 
използването на конвенционалните сензори. 
Цените на безжичните сензори са по-високи 
в сравнение с конвенционалните, но цената 
за инсталиране е много по-ниска. В същото 
време, веднъж утвърдени на пазара, те са с 
много по-голяма перспектива на развитие 
и много по-големи възможности. Цените на 
елементите на една система за управление 
представляват само около двадесет 
процента от общата й стойност. До този 
момент най-голям е разходът за монтаж и 
настройка.

Във връзка с навлизането на безжичните 
технологии за управление в сгради е създаден 
стандартът ZigBee. Съвместимите с 
ZigBee стандарта устройства могат да 
работят с по-малки и евтини батерии, 
които са подходящи за безжичните сензори, 
защото малкият обмен на данни и междинни 
сигнали позволява по-малък разход на 
енергия. Поради ниската цена и добрите им 
параметри микрочиповете ZigBee могат 
да бъдат използвани за автоматизация на 
частни домове. Терминът ZigBee произлиза 
от начина на комуникация, използвана от 
медоносните пчели - пчелите работнички, 
които се връщат в кошера, извършват 
зигзагообразен танц, с който показват на 
другите пчели къде се намират медоносните 
растения.

Една безжична система за управление 
на сградни съоръжения дава огромни 
възможности и е вероятно да бъде най-
голямото постижение за индустрията на 
хилядолетието. Бъдещето на безжичните 
системи е сигурно поради множеството 
им преимущества и налагането им е само 
въпрос на време. �

Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

Цените на безжичните 
сензори са по-високи в 
сравнение с конвенцио-
налните, но цената за 
инсталиране е много 
по-ниска

Бъдещето на безжичните технологии за управление на сгради е въпрос единствено на време
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Пожарна безопасност

Използване на 
огнеупорни материали
Пасивна противопожарна защита при изграждането на търговски обекти

ПРЕДИ ДА СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ за 
това каква противопожарна 
система да се използва в една 

търговска сграда, е необходимо да се 
даде дефиниция на пасивна и активна 
противопожарна защита. Една активна 
противопожарна система реагира на 
състояния, причинени от наличие на 
огън, като топлина, пушек, светлина и 
се опитва да погаси пламъците. Това 
може да се постигне или чрез използване 
на спринклерна система посредством 
подаване на сигнал за пожар с помощта 
на  противопожарна аларма или чрез 
активиране на противопожарна защитна 
система. 

Тази активна противопожарна защита 
без съмнение е много ефективна, но 
има един съществен недостатък - 
сигурността й на работа зависи от 
това дали всеки от използваните 
за изграждането й елементи 
работи правилно. Всяка повреда във 
водозахранващата система, в клапаните 
или друг елемент може да доведе до 
тотален отказ на системата. Именно по 
тази причина за сигурност е необходимо 
да се вземат допълнителни мерки за 
осигуряване на пожаробезопасността. 
Пасивната противопожарна защита 
изолира структурата на сградите 
и предотвратява разрушаването 
им под действието на топлинния 
ефект на огъня. Подобна защита дава 
допълнително време, позволяващо 
на хората да се евакуират и/или  
на огнеборците да достигнат до 
сградата и да предприемат действия 
за потушаване на огъня. Много от 
огнеупорните материали, използвани 
за пасивна противопожарна защита, 
имат и  допълнителни предимства като 
термична и акустична изолация. 

Активните и пасивните системи 
се допълва взаимно, а не са 
взаимозаменяеми. Например, ако се 
използва спринклерна система, се 
предвижда по-малка пасивна защита и 
обратното.

Също както и системите за 
пожарозащита, видовете огън се 
класифицират в две категории - целулозен 
и въглеводороден. Разликата между 
двата вида се състои във времето, 
което е необходимо за достигане на 

максималната температура на горенето. 
При тестови условия въглеводородният 
огън достига температура от 900 
градуса по Целзий за осем минути, 
докато на целулозния за достигане 
на тази температура са необходими 
шестдесет минути. Целулозният 
вид пламъци се предизвикват от 
целулозни продукти като дървесина 
текстил и т.н., използвани в офиси, 
болници, търговски центрове и други. 
Въглеводородният вид пламъци са тези, 
генерирани от химикали или горива.

Пасивната противопожарна защита 
се използва за изолация на стоманени, 
дървени или бетонни конструкции. Тази 
техника позволява температурата при 
горене да не достигне нива, при които 
се топи стоманата, или да се разруши 
бетонът.

Основни видове материали за пасивна 
противопожарна защита от целулозен 
тип огън са:
� Циментови замазки
� Специални огнеупорни бои
� Изолационни плоскости.
Всеки продукт има своите собствени 

уникални начини за получаване на 
необходимото ниво на противопожарна 
изолация.

Циментовите замазки се подразделят 
на мокри (на циментова/гипсова 
основа) или сухи (базирани на минерални 
вещества). И двата вида  позволяват 
постигане на необходимите нива на 
сигурност и не изискват активиране от 
топлина или пламък. 

Специалните огнеупорни бои на водна 
основа или разтворители могат да 
бъдат нанесени по всеки от познатите 
начини - посредством спрей, валяк или 
обикновена четка. Тези бои реагират 
на температура от 270 до 300 градуса 
и осигуряват необходимото ниво на 
противопожарна защита при правилното 
им нанасяне.

Изолационните плоскости се 
подразделят на гипсостъклени, 
калциевосиликатни, с минерална 
вата и т.н. Тук отново се осигурява 
необходимата защита при правилното 
им инсталиране.

Въглеводородните пламъци биват 
предшествани или водят до експлозии. 
Затова за защита от тях се използват 

Пасивната противо-
пожарна защита се 
използва за изолация на 
стоманени, дървени или 
бетонни конструкции

Активните и пасивните 
противопожарни 
системи се допълват 
взаимно, а не са 
взаимозаменяеми
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специални огнеупорни материали, които, 
изложени на топлина, увеличават обема 
си за сметка на плътността и могат 
да издържат на увеличеното налягане и 
топлина при експлозии.

За да се направи правилен избор на 
пасивна противопожарна защита, е 
необходимо да се даде отговор на редица 
въпроси като:
� Каква е основата и 

местоположението на структурата
� Ще бъде ли защитата видима и 

ще бъде ли необходимо въвеждане на 
допълнителни естетични добавки
� Податлив ли е материалът на 

физически увреждания
� Има ли значение теглото на 

материала
� Възможна ли е лесната подмяна на 

материалите и т.н.
Болшинството от материалите, 

използвани за пасивна противопожарна 
защита, се нанасят директно върху 
носещите конструкции на сградите. 
Необходимо е да се извършат изчисления, 
за да се установи оптималната 
дебелина на огнеупорния материал, 
така че да издържи на пламъците за 
предварително определен период от 
време. Всеки стоманен елемент има 
определена способност за абсорбция на 
топлина. Тя се определя от топлинната 
характеристика на материала. Колкото 
е по-голяма площта на елементите на 
стоманената конструкция, толкова по-
голямо количество топлина се поглъща 
и съответно оказва влияние върху 
устойчивостта й. 

Други изисквания към пасивната 
защита включват всички отвори 
за тръби, проводници и кабели, 
преминаващи през огнеупорните 
материали, да бъдат:
� Възможно най-малко на брой
� Толкова по-малки, колкото е 

практически възможно
� Изолирани с подходящи изолационни 

пасти, пяна или боя.
Правилното инсталиране и поддръжка 

на пасивните противопожарни системи 
води до намаляване степента на 
разрушение на сградите в случай на 
пожар, като в същото време намалява 
материалните и човешките загуби. �

Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

')"%&�'4�* �* �'

�
�

�� ���������:  
02/ 9376 349, 02/ 9376 350               
e-mail: abonament@utilities.bg

�� 
������:  
02/ 9376 276, 02/ 9376 434  
e-mail: reklama@utilities.bg

�� �
���� � 
��������: 
02/ 9376 433, 02/9376 276  
e-mail: info@utilities.bg

=�&>&�&�  � ������������ 
������� ������ �������� 
�� ���
���
����
� � 
���
	�����, �������� 
� ��������� ����	�. 
����
���
���� �� ���� �� 
���������.

12 �
� – 36 ���� 
                                    (� ���. BB�)

  � #��������� �� 3������ 
�������� � ����	� 

  � *���������� � ����
���� �� 
���������� ���
�����

  � +�������-������ ��
��E�
����  
� �������� ��	���
����

  � *��
	�G�� � ����� 
���
�� � 
����������

  � $�
������� � 
������� �� 
������ ��
�����

  � >���
������� �� ����
�, 
��
	��� � ��
��

  � &��
���
����
�� ���� � 
���
�����

��������

Огнеупорните бои на водна основа осигуряват 
необходимото ниво на противопожарна 
защита при правилното им нанасяне
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Комуникация 
по силови линии

реализацията на мрежите за комуникация не 
е необходимо да се полагат допълнителни 
кабели или проводници. Това е причината, 
поради която прилагането на КСЛ при 
нисковолтови захранващи мрежи е 
икономически ефективно. 

За да стане възможен пренос на данни 
по захранващата мрежа, е необходимо 
да се инсталират така наречените КСЛ 
модеми. Те конвертират информацията 
от конвенционалните устройства за 
комуникация като компютри телефони и 
т.н. във високочестотни сигнали, пренасяни 
по силовата мрежа и обратно. По този 
начин те изпълняват ролята на интерфейс 
за връзка. 

КСЛ модемите трябва да бъдат пригодени 
за работа в силовата мрежа, тъй като тя 
не е създадена като комуникационна среда. 
В силовата мрежа съществуват различни 
източници на шумове от включените 
електрически и електронни устройства, 
които влияят отрицателно на КСЛ 
системата и смущават предаването на 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 
използваемостта на 
телекомуникационни системи 

рязко нарасна. Заради непрестанната 
нужда от нови телекомуникационни 
услуги и повишаване на скоростта на 
връзка е необходимо развитието на нови 
телекомуникационни мрежи и технологии 
за обмен на данни. От икономическа гледна 
точка телекомуникациите са област, 
която мотивира големи инвестиции 
с оглед на обещаващите последващи 
постъпления. Поради тази причина има 
множество комуникационни компании, 
изграждащи високоскоростни мрежи и 
осигуряващи различни телекомуникационни 
услуги. За да бъдат конкурентоспособни, 
новите доставчици на тези услуги се 
опитват да намерят индивидуални 
решения за осигуряване на мрежови достъп. 
Алтернативно решение е технологията 
комуникация по силови линии (КСЛ), която 
използва силовите захранващи мрежи 
за обмен на данни. По този начин при 

КСЛ модемите трябва 
да бъдат пригодени за 
работа в силовата мре-
жа, тъй като тя не е 
създадена като комуни-
кационна среда
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данни. От друга страна, има ограничение на 
честотата на предаване на КСЛ до 30 MHz, 
който честотен диапазон се използва и от 
различни радиоустройства. КСЛ мрежата 
действа като антена, защото е източник 
на електромагнитно излъчване, което може 
да доведе до смущения при работата на 
други устройства, използващи същата 
честота. Затова се поставят силни 
ограничения, свързани с електромагнитните 
емисии от КСЛ мрежите, което води до 
тяхната работа при ограничена сила на 
сигнала. Вследствие на това се намаляват 
разстоянията, на които могат да се 
разпространяват сигналите, и се увеличава 
чувствителността към смущения. За да 
се намалят тези негативи, е необходимо 
КСЛ системите да прилагат ефективна 
модулация на информацията и да работят 
със сигурни методи за избягване на грешки. 
В същото време тези системи трябва да 
са икономически ефективни и да обслужват 
възможно най-голям брой потребители.  

Едно от най-ефективните приложения 
на КСЛ е доставянето на високоскоростен 
интернет чрез вътрешните силови 
инсталации. Чрез тази технология е 
възможно да се доставят множество 
комуникационни услуги, включително 
високоскоростен интернет достъп, гласов 
интернет протокол (VoIP), телевизия 
на основата на интернет протокол 
(IPTV), безжичен интернет достъп (Wi-Fi), 

както и за управляване на енергийните 
и охранителните услуги и всичко това, 
използвайки единствено съществуващите 
силови мрежи на електрическата 
инсталация. 

Чрез внедряването и използването 
на технологията КСЛ в жилищата, 
за търговски и хотелиерски нужди 
предприемачите, собствениците на 
сградите и управителите биха имали 
възможност да наблюдават, контролират 
и регулират консумацията на енергия в 
сградата. Същата тази технология може да 
се използва в жилищата за контролиране 
на различни системи като осветление, 
отопление и др. 

Технологията КСЛ предлага едно 
ефективно и изгодно решение за 
осигуряването на различни приложения като:
� Високоскоростен интернет
� Локална мрежа
� VoIP телефони
� Мониторинг на затворени системи
� Енергийно управление
� Двупосочна видеовръзка
� Интелигентни битови уреди.
С оглед на това, че силовите мрежи 

представляват една широкоразпространена 
инфраструктура, покриваща голяма част 
от населените места, внедряването на 
технологията  КСЛ би бил един евтин 
и ефективен начин за доставяне на 
множество услуги. � Полина ПЕТКОВА
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Технологията може да 
се използва в жилища-
та за контролиране на 
различни системи като 
осветление, отопление 
и др.
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Интервю

Какво представлява професионалното 
почистване?
Даниела Петкова (ДП): Някои хора ни 
свързват само с почистването на 
домовете или офисите, а това е една 
малка част от нашия бизнес. Бизнесът в 
областта на професионалното почистване 
включва административното почистване 
на домове, офиси и административни 
сгради, комплексното им поддържане, 
индустриалното почистване - 
почистване и поддържане на хигиената в 
производствените предприятия и цехове, 
а също така почистване и дезинфекция 
в болниците. В България все повече 
фирми и институции ще осъзнават 
отговорната роля на бранша ни за опазване 
на общественото здраве, затова и ще 
има все по голяма нужда от фирмите за 
индустриално почистване и поддържане. 
В настоящия момент в фирмите от 
бранша работят предимно в областта на 
административното почистване. Но вече 
постепенно навлизаме в почистването и 
дезинфекцията на болниците.

Разкажете малко повече за Асоциацията 
на фирмите за професионално почистване 
и техника в България?
Костадин Костадинов (КК): В асоциацията 
са обединени три групи фирми. Първата 
група са фирмите, специализирани в 
областта на професионалното почистване 
- това е и най-голямата група. Следващата 
група фирми са търговските фирми, които 
са доставчиците на машини, различни 
системи и принадлежности за ръчно 
професионално почистване, препаратите, 
дезинфектантите, а също така и хигиенните 
консумативи - еднократни кърпи за 
ръце, тоалетната хартия, сапуни и т.н. 
Третата група фирми, които се обединяват 
от асоциацията, са производителите. 
В момента в асоциацията имаме един 
производител, но вероятно скоро ще имаме 
още два производителя на професионални 
препарати в България. Ние всички сме 
търговски дружества, но това, което се 
опитваме да направим, е да обединим бранша.

Асоциация обединява 
фирмите за професионално 
почистване
Недопустимо е в търговете за обществени поръчки на европейска държава единствен 
критерий да бъде „най-ниската цена”, смятат Даниела  Петкова и Костадин Костадинов

Каква е необходимостта от асоцииране на 
фирмите за професионално почистване и 
техника в България?
(ДП): Това е четвъртият опит да се създаде 
такава асоциация. Асоциацията се учреди 
на 10 септември 2007 г., а официалната 
й регистрация е от октомври миналата 
година. Причината за асоцииране на 
фирмите са общите проблеми и интереси, 
както и спецификата на дейността, която 
извършваме по отношение на клиентите 
си. Необходимостта идва от големия брой 
на фирмите (над 200) и широкия спектър на 
услугите и продуктите в бранша. Има големи 
фирми с персонал в порядъка от 1000 до 1200 
души персонал. В същото време една средна 
фирма за почистване разполага с персонал 
между 400 и 600 души. В бранша има и 
много семейни фирми. Това е изключително 
важно, защото една голяма фирма трудно 
би се наела да обслужва частни домове и 
малки обекти. Обикновено такива фирми са 
с около 6 до 8 души персонал и често наемат 
допълнително хора, когато имат повече 
работа. Асоциацията събира и поддържа база 
от данни и можем да твърдим, че в момента 
заетите в бранша на професионалното 
почистване са над 15 хиляди. 

Фирмите за професионално почистване 
изпълняват и социална функция. В какво се 
изразява това?
(ДП): В тези фирми работят хора, които 
не могат да си намерят работа и нямат 
квалификация, а също така и хора на по-
голяма възраст. Обществото трябва да 
разбере повече за бранша, за да подкрепя 
дейността му. Общоприетото разбиране 
е, че професията на хигиениста е в една 
от най-ниските категории труд, но това е 
една много отговорна професия. Фирмите 
от бранша трябва да обучават персонала 
си, да предоставят работно облекло и 
принадлежности, да се грижат служителите 
им да изглеждат добре и да имат определен 
стандарт. Често говорим за аутсорсинг, за 
молове и бизнес паркове, където всичко е 
много красиво и лъскаво.  �62

Сайт на асоциацията 

www.bg-cleaning.eu 

В момента заетите 
в бранша на професио-
налното почистване 
са над 15 хиляди 
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Интервю

Даниела  Петкова

Председател на Асоциацията на фирмите 

за професионално почистване и техника в 

България

Костадин Костадинов

Член на управителния съвет на 

Асоциацията на фирмите за професионално 

почистване и техника в България

© Асен Тонев
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Затова и хигиенистите, които работят 
там, трябва да бъдат отговорни и добре 
изглеждащи, което пък води до въпроса 
за заплащане на услугата. Браншът на 
фирмите за професионално почистване 
трябва да постигне едно добро заплащане 
за тази услуга. Около 70-80% от цената 
на услугата е включеният труд. Ако 220 
лв. е минималната работна заплата, колко 
трябва да бъде цената на услугата? Всеки 
иска услугата да е извършена качествено, 
като в същото време се стреми това да 
стане с минимални разходи. В момента 
плоският данък рефлектира точно върху 
доходите на тези хора, което е удар за 
целия бранш. 
(КК): Асоциацията се опитва да обърне 
внимание върху труда на тези хора, защото 
хигиенистът не е прислужник, а човек, 
който има за цел да поддържа хигиената и 
добрия вид. Ние сме и неразделно свързани 
със здравето на хората, защото колкото 
са по-чисти помещенията и прилежащите 
площи, толкова и хората ще бъдат по-
здрави. А хигиената започва от самия 
служител на работното място и след това 
вече зависи от поддържащия персонал, 
който ще почисти. Това е нещо, с което в 
България все още не сме свикнали. Друго, 
което е важно за бранша, е да задържаме 
персонала си за по-дълго време, защото 
домашното почистване и професионалното 
почистване са доста различни неща и 
на един работник му трябва време за 
усвояване на работните навици. 

В западните страни тази професия 
често е почасова работа за студенти. 
Как стои този въпрос в България?
(ДП): У нас е много трудно да се работи 
със студентите, защото много често 
те нямат навици и затова най-подходящи 
за тази работа са младите пенсионери 
- хора с трудова дисциплина, които 
приемат работата и често са свикнали 
с неуважителното отношение. Затова 
нашите усилия са насочени към мотивиране 
и задържане на служителите. 

Каква е работната заплата на един 
хигиенист в България?
(КК): Тя е много относителна, тъй-като 
част от служителите ни работят 
почасово. Например преди 2001 г. 
почасовата работа вървеше добре спрямо 
минималната работна заплата. Заплатата 
на двучасовите работници беше в 
отношение едно към едно към минималната 
заплата - 120 лв., и хората бяха съвестни и 
си запазваха работното място. В момента 
обаче минималната заплата е 220 лв. и ние 
трудно можем да дадем толкова. Нещата 
зависят и от договора, и от цената, 

която фирмите възложители са готови да 
платят. 

При тези цени на услугата в нашия бранш 
още няма възможности за реализиране на 
големи печалби и нито една фирма, дори 
и големите не са особено печеливши. 
Това е и следствие от липсата на 
квалифициран персонал, защото това не е 
един елементарен бизнес. Има дейности, 
свързани с почистването, за които се 
изисква три-четири години опит за 
постигане на висок професионализъм. 

Какви са проблемите в сектора на 
професионалното почистване в България?
(ДП): Много от фирмите работят 
по договори за обществени поръчки. 
Тези договори са за една или повече 
години и често няма възможност да се 
предоговарят условията в договорите. 
По този начин трудно може да се реагира 
адекватно на увеличението при трудовите 
възнаграждения, от което най-потърпевши 
са работниците. При обществените 
поръчки не се стимулира стандартът 
на живот. Не може да говорим за 
увеличаване на стандарта, а в същото 
време да държим цената на услугата 
най-ниска. В България обществените 
поръчки в този бранш не се съобразяват 
с професионалните изисквания на 
дейността. Недопустимо е в търговете 
за обществени поръчки на европейска 
държава единствен критерий да бъде „най-
ниската цена”. Срещу „най- ниската цена” 
не застават добрата услуга и добрият 
продукт. Трудно се прави разликата между 
основното и ежедневното почистване. 
Това са две различни дейности, които се 
извършват по различен начин, с персонал 
с различна квалификация и с различни 
препарати и машини. Една от целите на 
асоциацията е да обяснява и да работи 
с възложителите за поставянето на 
правилните критерии за дейността.

Друг проблем е дъмпингът в бранша. 
Той води до лоши последици - до ниски 
заплати, лошо качество на услугата, и 
ние няма как да се преборим с това, освен 
ако не се променят правилата. Нашата 
дейност е силно свързана с държавни 
организации и болници, така че правилата 
за обществените поръчки и правилата за 
регулиране на този тип взаимоотношения 
са изключително важни за този бизнес.

Друго нещо, което ни смущава, е 
честата липса на професионализъм 
и добронамереност при конкурсите 
за обществена поръчка. Някои фирми 
биват отстранявани от конкурсите по 
елементарни начини или пък умишлено 
се търсят причини да остане само една 
фирма, която да спечели конкурса. Често в 
такива конкурси мотивите на комисиите 

Асоциация...

Интервю

Обществото трябва 
да разбере повече за 
бранша, за да подкрепя 
дейността му
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граничат с абсурдни твърдения, които са 
явен стремеж за формално изпълнение на 
закона. Те влизат в дълбоко противоречие 
с етичния кодекс и основните принципи 
на нашия бранш. Това е тежък бизнес и 
ние усърдно се борим за задържането на 
клиентите, а договорите обикновено се 
сключват за по една година. Също така 
капиталовложенията при конкурсите не са 
съобразени с времето, за което се сключва 
договорът. Например: организира се 
конкурс за услуга за една година, при който 
фирмата изпълнител е задължена да вложи 
200 хиляди лева. Тези пари не могат да се 
възвърнат за една година. Затова трябва 
договорите за такава услуга да са поне за 
две години. 

В България и в Румъния цените за 
почистване на кв.м са най-ниски. Средно за 
страните от Европейския съюз цените за 
кв.м не падат под 1 евро, а в България са в 
порядъка на 20-30 ст. Затова и фирмите в 
областта на професионалното почистване 
често не знаят кое да плащат по-напред 
- машините, препаратите или заплатите 
на персонала. В Австрия например 
възнаграждението на труда за този бранш 
е 6-8 евро на час, а при нас 3-3.50 лв. на 
час. Асоциацията определено има върху 
какво да поработи. Освен квалификацията 
на работниците в бранша трябва да бъде 
създаден и среден мениджърски екип. Задача 
на асоциацията е да изгради имиджа на 
тази индустрия, да покаже, че това е добра 
професия и че това е един сериозен бранш, 
който трябва да разполага с качествен 
персонал. Фирмите, които членуват в 
асоциацията, осъзнават тези проблеми и са 
изключително позитивно настроени и със 
сериозни възгледи. 

Каква е политиката на асоциацията за 
привличане на нови членове?
(КК): На 28 февруари имахме среща на 
бранша, на която присъстваха повече от 
30 фирми от бранша от цялата страна. 
Ние ще се постараем подобни срещи да 
се провеждат поне два пъти годишно. 
Очакваме по-големите фирми от бранша 
да се включат активно в дейността 
на асоциацията. Всички осъзнават 
значимостта на организацията. Но все пак 
все още на част от хората, развиващи своя 
бизнес в този бранш, им е им е трудно да 
повярват, че може да се постигне нещо. 
Всеки член на асоциацията трябва да спазва 
устава, етичния кодекс и вътрешните 
правила на организацията. Това също 
възпира вземането на решението за 
членството на някои фирми.Ние вярваме, 
че активната дейност на асоциацията 
и обединените действия на фирмите ще 
допринесат за просперитета на бранша. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Задача на асоциацията 
е да изгради имиджа 
на тази индустрия, да 
покаже, че това е добра 
професия и че това е 
един сериозен бранш, кой-
то трябва да разполага с 
качествен персонал

Даниела Петкова

Ние сме и неразделно 
свързани със здравето 
на хората, защото 
колкото са по-чисти 
помещенията и прилежа-
щите площи, толкова 
и хората ще бъдат по-
здрави

Костадин Костадинов

Интервю

© Асен Тонев
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„Енергиен трофей+” 
в България
Целта на състезанието е да се постигне икономия на енергия 
в офис сгради чрез промяна на поведението на служителите

СЪСТЕЗАНИЕТО „ЕНЕРГИЕН ТРОФЕЙ+“, 
за което читателите на сп. 
„Фасилитис“ бяха информирани в брой 

1 от май 2007 г., стартира официално на 
1 септември 2007 г. със 149 участници 
от 17 европейски страни и ще продължи 
до 30.08.2008 г. Целта е да се постигне 
икономия на енергия в офис сгради чрез 
промяна на поведението на служителите. 
В резултат от многото вътрешни мерки, 
въведени от участниците в предходния тур, 
бяха постигнати 7% реални и ефективни 
икономии на енергия общо за участниците, 
като победителят постигна повече от 
30% икономии. Любопитно е да се види 
колко енергия може да бъде икономисана по 
време на настоящото състезание и какви 
иновативни действия ще бъдат предприети 
за мотивиране на персонала. Началото на 
състезанието беше отложено с два месеца 
поради трудности, свързани с набирането 
на сгради и необходимото технологично 
време за инсталиране на устройства за 
мониторинг на енергопотреблението, 
които се използват в някои от сградите. 
В България трудностите бяха свързани и 
с организирането на кметските избори, 
в резултат на което не участва нито 
една българска община, и други проблеми, 
свързани с неразбиране и липсата на 
капацитет и мотивация в българските 
организации относно необходимостта от 
енергоефективни и организационни мерки. 
Въпреки трудностите от България се 
включиха сградите на Британския съвет в 
България, Регионална библиотека „Партений 
Павлович” - Силистра, и „Главболгарстрой“ 
АД. Организаторът на състезанието 
- „Софийска енергийна агенция“ (СОФЕНА), 
получи институционалната подкрепа 
на Министерството на икономиката 
и енергетиката, получени бяха и 
първите средства за спонсориране на 
съпътстващите събития на състезанието 
и осигуряване на наградния фонд. 

Участниците имат няколко възможности 
за оценка на енергопотреблението си 
посредством интернет портала на 
състезанието www.energytrophy.org: 
таблица с последните 250 показания на 
отделните уреди (топломери, електромери, 
разходомери); месечни диаграми и доклади, 
спектрален анализ (разпределение на 
енергопотреблението за месеца) и 

Енергиен мениджмънт
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обща годишна диаграма. Текущото 
енергопотребление се сравнява с това за 
предходните три години и се коригира в 
зависимост от климатичните особености 
на периода. 

Доказалите своя успех стъпки, свързани 
с провеждане на кампания за енергийна 
ефективност в дадена организация, са 
следните:

1. Ангажираност на ръководството и 
определяне на отговорен служител от 
персонала, който да даде всичко от себе 
си за заинтригуване и мотивиране на 
персонала, който да следи резултатите и 
да прави оценка на текущото състояние, 
да анализира и използва опита на другите 
организации - участници в състезанието.

2. Провеждане на добра комуникационна 
кампания за популяризиране на 
енергоефективните мерки, целите на 
състезанието и текущите резултати. Това 
може да стане чрез информационни табла, 
седмичен или месечен бюлетин, срещи и 
дискусии, игри и викторини.

3. Определяне на състоянието на 
използване на енергия в сградата - енергиен 
микроодит. Това може да стане и чрез 
разпространение на въпросник, който да 
накара служителите да се замислят по 
отношение на използването на уредите и 
за рационалното използване на енергията, 
да инициират мерки и да се ангажират с 
тяхното прилагане. 

4. Прилагане на някои прости 
организационни и технически решения, 
както и нискостойностни мерки: 
енергоефективни крушки, таймери и 
изключваеми контакти, уплътняване на 
прозорците и др.

Интересни са иновативните 
инструменти за стимулиране и поддържане 
на ангажираността на персонала, които 
са използвани от предишния победител 
в категорията мотивационна кампания 
- община Болоня (Италия). Използвани са 
иронични и забавни картинки на персонала, 
който поощрява поведението за икономия 
на енергия. Всеки път снимка на различен 
служител се използва за представяне на 
междинните резултати, точно както 
той/тя би го обяснил(а) на колегите си. 
За лозунг на състезанието е определено 
изречението “Включете съзнанието си, 
изключете енергията” (Accendi la mente… 

Spegni la corrente), а използваните брошури 
за разпространение на резултатите са с 
нестандартни форми и изображения с цел 
привличане на по-голямо внимание. 

Федералната агенция по околна среда 
на Германия изпрати безплатно на всички 
участници в състезанието специално 
устройство „Енергиен монитор”, което 
дава информация за текущата мощност на 
консуматора (компютър, монитор, принтер, 
хладилник...), както и за часовете на 
неговата работа и консумираната енергия 
за определен период от време. Уредът е 
полезен за определяне на консумацията на 
отделните уреди и на възможностите за 
икономии от промяна на режима на тяхното 
използване (режимите на изчакване и др.). 

Участниците в България са разнородни по 
своя характер и големина. Библиотеката в 
Силистра има само 22-ма служители, но те 
използват добре обществените си връзки 
и възможности, създали са консултативен 
съвет, организират съпътстващи 
дискусии и състезания за местната 
общественост. Британският съвет 
прилага инструментите за мотивиране 
на персонала от „Енергиен трофей+“ като 
добавка на организацията на „Зеления 
офис”, а служителите на „Главболгарстрой“ 
АД, които са повече от 200, имат 
възможността да приложат в собствената 
си сграда модерните организационни и 
енергоефективни решения и мерки, които 
се използват в модерните офис сгради по 
света. Изключително полезни са срещите 
за обмяна на опит между участниците в 
състезанието в дадена страна. В България 
такава среща ще бъде организирана през 
април в Силистра, където регионалната 
библиотека ще обяви наградите от конкурса 
за рисунка и есе „Енергията и ние”. 

Състезанието ще завърши с обявяването 
на победител в две категории - за най-добра 
мотивационна кампания и за най-голям 
процент спестена енергия на национално 
и европейско ниво. Но нека не забравяме, 
че победители в състезанието са всички 
участници - те показват пред обществото 
своето отношение към енергията и 
околната среда, повишават корпоративната 
идентичност и ангажираност на персонала 
към състоянието и резултатите на 
фирмата и организацията. �

Здравко ГЕОРГИЕВ

Състезанието има две 
категории - за най-добра 
мотивационна кампания 
и за най-голям процент 
спестена енергия

Енергопотреблението се 
сравнява с предходните 
години и се коригира в 
зависимост от клима-
тичните особености

“Включете съзнанието 
си, изключете енергия-
та” е лозунгът на мо-
тивационната компания 
на община Болоня

Енергиен мениджмънт
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Lloyd’s Building
Причудлива архитектура в сърцето на Лондон

ПРОДЪЛЖАВАМЕ РУБРИКАТА „Интересни 
сгради“ с един доста дързък проект 
на британския архитект Ричард 

Роджърс (Richard Rogers). 
С няколко думи, творението на Роджърс 

прилича на химически завод в един от 
финансовите центрове на света - 
Ситито на Лондон. 

Преди да разкажем за причудливата 
архитектура, интересно е да споменем с 
какво се занимава собственикът на тази 
интересна сграда. Макар да е на пазара 
от ХVII век, за повечето хора бизнесът 
на „Лойдс“ е неясен. Почти всички са 
чували името, голяма част от тях го 
свързват със застраховането, но много 
малка част в действителност са наясно с 
естеството на бизнеса.

Малко за Lloyd’s
Историята започва още през далечната 
1688 г., когато Едуард Лойд (Edward Lloyd) 
отваря кафене на улица Tower. То станало 
популярно място за мореплаватели, 
търговци и собственици на кораби, които 
Лойд захранвал с надеждни новини от 
бранша. 

Съвсем естествено кафенето се 
превърнало и в място за обсъждане на 
застрахователни сделки. През 1774 г., 
дълго след смъртта на Лойд от 1713 г., 
членовете на създалото се на улица Tower 
застрахователно общество създали 
комитет и се преместили на Кралската 
борса (Royal Exchange) като „Обществото 
на Лойд“ (The Society of Lloyd’s). 
Обществото било узаконено с Lloyd’s Act 
през 1871.

Днес “Лойдс” е водещ професионален 
застрахователен пазар. Както всеки 
пазар той позволява на продавачите 
(застрахователните дружества) да се 
срещат с купувачи (брокери, работещи от 
името на своите клиенти) и да сключват 
сделки помежду си. 

Брокерите идват с определен риск, 
който желаят да застраховат в търсене 
на най-добрата оферта по отношение на 
цена, срок и условия. За услугата “Лойдс” 
получава комисиона, зависеща както от 
застрахователната премия, сроковете 
и условията, така и от вероятността 
рискът да се сбъдне и от стойността 
на застрахованото. Ако рискът е много 
голям и в същото време стойността на 
застрахованото е висока, най-вероятно 
комисионата на “Лойдс” ще е доста 
солидна.

На пазара „Лойдс“ (Lloyd’s market):
� идват компании от над 200 държави по света
� има 176 акредитирани от “Лойдс” брокери, които 
представляват риск от името на свои клиенти
� 92% от компаниите участващи в европейския индекс 
FTSE 100, и 93% от компаниите, участващи в индекса Dow 
Jones, са получили застраховка през „Лойдс“
� се застраховат осем от най-големите фармацевтични 
компании и 48 от най-големите световни банки
� всеки ден сградата на “Лойдс” се посещава от 4000 
души
� към 1 януари 2008 г. капацитетът за застраховане на 
активи е за 15,95 милиарда британски лири

Екстравагантната сграда се вписва по интересен начин в ситито на Лондон
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които са използвани при строежа. 
Нестандартната постройка, която 
впоследствие била оприличена като 
катедрала на механиката и един от най-
добрите примери на британската хай-тех 
архитектура, била открита през 1986 г. 
от кралица Елизабет II. 

Роджърс много прагматично е успял да 
впише творението си в тясната уличка, 
сливайки го с околната среда. Поради 
причудливата архитектура вътрешните 
пространства са максимализирани, 
защото цялата инфраструктура е 
изнесена по фасадата в шест вертикални 
пилона. Друг плюс от прикачването 
на обслужващо оборудване, асансьори, 
тоалетни, кухни, пожарни стълбища и 
лобита към основното тяло на сградата е, 
че така те са леснодостъпни за поддръжка 
и леснозаменими при необходимост.

Чистата ползваема площ е 19 000 кв.м. 
Всеки етаж е изграден на модулен принцип, 
което дава възможност за сериозни 
промени, включително прибавяне или 
махане на преградни стени. За офисите 
било решено да са от тип open space 
(отворени пространства) с приятна 
гледка към отсрещната част на града. 
Към момента това бил нов подход за 
проектиране на сгради в Лондон. Нови били 
и 12-те външни стъклени асансьора, които 
били първите във Великобритания.

Въпреки футуристичния си дизайн 
сградата пази много от историята на 
компанията. В основата на атриума 
например, който служи и като лоби, стои 
камбаната (Lutine Bell) от едноименната 
Френска фрегата, застрахована от “Лойдс”. 
Фрегата била превзета от британците 
през 1793 г. по време на битките 
с Наполеон, а през 1799 г. потънала 
в датския залив на път за Хамбург, 
пренасяйки ценно съкровище. През 1860 г. 
камбаната била открита, но от златото 
и среброто на борда нямало и следа.

Оттогава до ден днешен камбаната 
звъни за съобщаване на новини - един път 
за добри и два пъти за лоши, атриумът 
пренася звука до всеки в сградата. 
Атриумът е 14 етажа и е висок 76 метра.

Във вътрешността на сградата се 
крие неочаквано съкровище - класическа 
италианска стая с дървена декорация. 
Носеща името на дизайнера си Робърт 
Адам, Adam Room е първоначално 
проектирана през 1763 г. като стая за 
хранене в Bowood House, след което е била 
пренесена детайл по детайл в “Лойдс” за 
нуждите на съвета.

Екстравагантният дизайн на сградата 
е донесъл много награди, включително 
наградата на Civic Trust, похвалата 
на „бетонното общество” (Concrete 
Society) и награда на “Файненшъл таймс” 
„Архитектура в действие” през 1987 
г., коронована с награда RIBA, награда 
от осмото издание на международната 
награда за архитектура Eternit (специална 
похвала), награда за иновации в сградния 
дизайн и строителство през 1988 и 
много други, което потвърждава успеха и 
признанието й. � Кирил ИЛИЕВ

Квадратната миля 
е дом на:
21 финансови организации 
и асоциации, 19 институ-
ционални инвеститора, 
18 търговски банки, 17 
големи правни фирми, 11 
сгради на големи банки, 10 
сгради - забележителност 
на града, 7 главни офиса на 
мултинационални компа-
нии, 6 световни борси.

Историята на сградата
Географски постройката се намира в 
т.нар. квадратна миля. Това е част от 
Лондон, т.нар. Сити, което за последните 
няколко века се е обособило като дом 
на много международни институции, 
включително “Лойдс”, Националната банка 
на Англия (Bank of England) и Лондонската 
стокова борса.

През 1928 г. “Лойдс” купува сградата 
на отдавна разпадналата се East 
India Company (през ХVII век е един 
от пионерите на икономическата 
глобализация). Поради разширяване през 
1958 компанията строи нова сграда срещу 
настоящата. През 70-те години отново 
поради глад за свободни площи било взето 
решение да се проектира сграда, която „да 
прати бизнеса в ХХII век и да подчертае 
достойнствата и икономическата сила на 
“Лойдс” не само в квадратната миля, но и 
отвъд нея”.

Така през 1978 г. бил нает водещият по 
онова време архитект Ричард Роджърс 
(впоследствие лорд Роджърс от Ривърсайд) 
да проектира сграда, която да отведе 
“Лойдс” в бъдещето, оставяйки отпечатък 
на сила и иновация в своята визия за 
бъдещето. За целта той използвал 
огромни количества стомана и стъкло, 
изграждайки солидно здание с практичен и 
футуристичен изглед.

За целта били използвани 33 510 куб.
м бетон, 12 000 кв.м стъкло, 30 000 кв.м 
облицовка от неръждаема стомана, 5000 
кв.м никелирана алуминиева рамка и 2000 
кв.м боядисана стомана. Ползвани са още 
1400 км уплътнители за стъкла и 80 
км въздухопроводи и тръби. Външните 
прозорци имат трислойно стъкло за 
контрол на слънчевите лъчи с вентилирани 
кухини, които позволяват на изкуствената 
светлина да се отразява и да се връща 
отново в сградата. Това намалява нуждите 
от изкуствена светлина след залез слънце. 
Допълнително сградата излъчва топла 
светлина, видима отвън, като през нощта 
ефектът се засилва.

Сградата от 1928 г. била разрушена, 
но от нея бил запазен главният вход 
откъм улица Leadenhall №12. Освен че той 
нестандартно се вписва в новия дизайн, 
архитектът е избрал стъпаловидно 
изкачване на сградата от седем етажа 
в южната част, през серия от тераси 
до пълна височина от 14 етажа (88 м) в 
северната част. Пълната височина обаче 
е 95.10 м, защото над основното тяло 
са оставени като декорация крановете, 

Въпреки 
футуристичния 
си дизайн сградата 
пази много от 
историята на 
компанията

Над основното 
тяло са оставени 
като декорация 
крановете, които са 
използвани при 
строежа
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Кинг Конг на 
архитектурата
Анкета на Американския институт на архитектите за десетте
най-популярни сгради в САЩ отреди на “Емпайър стейт билдинг” първото място

ЕМБЛЕМАТИЧНИЯТ “ЕМПАЙЪР 
стейт билдинг” - 102-етажен 
небостъргач в стил ар деко 

в сърцето на Ню Йорк, оглави 
официална класация за любимите 
сгради на американците. Сто и 
петдесетте топ обекта са избрани 
измежду 248 сгради, предварително 
селектирани чрез анкета, проведена 
от “Харис интерактив”, компания за 
пазарни проучвания, и Американския 
институт на архитектите (AIA).

Въпреки че обществените 
сгради и мемориали на Вашингтон 
преобладават в челната десетка, 
архитектурните обекти на Ню Йорк 
са най-много на брой от 150-те в 
класацията.

„Изборът на “Емпайър стейт 
билдинг” показва, че хората посочват 
най-често сгради, които показват 
нещо ново и различно, но съумяват да 
въплътят и духа на общността. Но 
най-важното при избора е сградите 
да имат място в сърцата им”, казва 
А.К. Стюарт, президент на АIA.

“Емпайър стейт билдинг”, една 
от най-популярните туристически 
атракции в САЩ, е завършен 
през 1931 г. и се издига на 449 
метра височина. Това е втората 
по височина сграда в Америка след 
“Сиърс тауър” в Чикаго.

Близо половината от мостовете, 
паметниците и мемориалите, 
включени в анкетата, в която 
са участвали 1804 души, са 
разпределени в три града - Ню Йорк, 
Вашингтон и Чикаго. На второ 
място се нарежда Белият дом, 
докато двете кули на търговския 
център в Ню Йорк, разрушени на 11 
септември, 2001 г., са в класацията 
под номер 19.

Гласувалите отбелязват, че 
новият магазин на компанията 
“Епъл” на Пето авеню в Ню Йорк, 
представляващ стъклен куб, не е бил 
включен в списъка. Той е бил оценяван 
отделно и е класиран на 53-то 
място. Така в топ 10 на анкетата, 
проведена по случай 15-годишнината 
на AIA през 2007 г., са както следва:

Сто и два етажният “Емпайър стейт билдинг” е бил 
най-високата сграда в света през периода от 1931 г. 
до 1972 г., когато е завършена северната кула на вече 
несъществуващия Световен търговски център. От 1964 г. 
насам върхът на сградата е осветен нощем от декоративни 
светлини, които са съобразени със сезона и различни 
празници и събития. Почти всички местни телевизии и 
радиостанции са предавали от върха на “Емпайър стейт 
билдинг” след 2001 г.
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Белият дом, 
официалната 
резиденция и 
седалище на 
американския 
президент, 
е строена 
в периода 
1792 - 1800 
г. по проект 

на Джеймс Хобан, лично избран от президен-
та Вашингтон. През годините е претърпя-
вал множество реконструкции и реставра-
ции. За кратко е бил оборудван със слънчеви 
панели от президента Картър, които са 
премахнати от Роналд Рейгън през 1986 г.

“Билтмор 
естейт” 
е имение в 
околностите 
на Ашвил, 
Северна 
Каролина, 
построено 
от Джордж 
Вашингтон 

Вандербилт II между 1888 г. и 1985 г. Това е 
най-голямата жилищна частна собственост 
в САЩ и до наши дни е притежание на наслед-
ниците на Вандербилт. В архитектурен план 
имението е вдъхновено от френския Ренесанс 
и е един от най-видните все още съществу-
ващи примери за Златната епоха на САЩ.

Топ 10
1. “Емпайър стейт билдинг”
2. Белият дом
3. Националната Катедрала във 
Вашингтон
4. Мемориалът на президента 
Джеферсън
5. Мостът “Голдън гейт”
6. Kапитолият на САЩ
7. Мемориалът на президента Линкълн
8. Имението “Билтмор”
9. “Крайслер билдинг”
10. Мемориалът на ветераните от 
Виетнам

“Крайслер билдинг” е 
небостъргач, построен 
от компанията „Крайслер“. 
Издигнат през 1930 г., той 
вече повече от 70 години е 
един от символите на Ню 
Йорк. Висок е 319 метра и 
се намира в източната част 
на Манхатън. По подобие 
на множество други сгради 
по това време “Крайслер 
билдинг” е построен в стил 
ар деко. Своеобразната орна-
ментация на кулата предста-
влява съществуващи мотиви 
от автомобилите “Крайслер”. 
Ъглите на 61-вия етаж са 
украсени с орли, реплика на 
орела от капака на модела на 
„Крайслер” от 1929 г.

Строежът 
на Национал-
ната кате-
драла във 
Вашингтон 
започва през 
1907 г. по 
инициатива 
на Конгреса 
на САЩ и 

продължава осемдесет и три години. По-
строена в неоготически стил, тя е открита 
от президента Джордж Х. Буш през 1990 г.  
Националната катедрала е шеста по големи-
на в света и втора в САЩ. 

Мемориалът 
на третия 
американски 
президент 
- Томас 
Джеферсън, 
е строен в 
продължение 
на четири 
години. Не-

окласическата постройка е проектирана от 
Джон Ръсел Поуп и е завършена през 1943 г. 
Във вътрешността му се намира 5.8-метро-
ва бронзова статуя на президента Джефер-
сън, която е поставена четири години след 
откриването, а стените на мемориала са 
гравирани с изказвания на Джеферсън.

Мостът 
“Голдън гейт” 
е висящ мост 
на входа на 
залива на Сан 
Франциско. 
Той свързва 
град Сан 
Франциско 
от южната 

страна на пролива с градчето Саусалито на се-
верния бряг. Завършен е през 1937 г. и остава 
мостът с най-голям отвор в света (1280 м) до 
построяването на “Веразено Нероуз” в Ню Йорк 
през 1964 г. Той е един от 5-те моста  между 
Сан Франциско и континента.

Капитолият 
на САЩ е 
седалището 
на федерална-
та законода-
телна власт. 
Основният 
камък е 
поставен от 
президента 

Вашингтон през 1793 г. След опожаряване-
то й по време на Британско-американската 
война през 1814 г., сградата е престроена, 
като е допълнена с две допълнителни крила и 
е поставен купол със статуята на Колумбия 
- символ на Америка. 

Мемориалът 
на Линкълн, 
построен 
в чест на 
шест-
найсетия 
президент 
на САЩ, е 
завършен 
през 1922 г. 

Сградата наподобява древногръцки дорийски 
храм, в чиято вътрешност се намира голяма 
седяща статуя на президента Линкълн, а 
стените са гравирани с двете му най-из-
вестни речи. 

Мемориалът 
на ветера-
ните от 
войната във 
Виетнам е 
построен 
във Вашинг-
тон в чест 
на билите се 
и загинали по 

време на войната американски войници. Ос-
новната част на мемориала е завършена през 
1982 г. Той е изграден от две гранитни плочи 
с обща дължина 75 м, на които са гравирани 
имената на загиналите. Годишно около 3 млн. 
души посещават мемориала. �

CMYK  Фасилитис  стр. 69



70 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2008

Е-фасилитис

www.Eurofm.org
Официалният сайт на европейската фасилити мениджмънт асоциация

НА САЙТА НА EUROFM може да следите 
последните новости и събития от 
дейността на асоциацията, както 

и да разберете всичко, засягащо нейната 
структура и функциониране. Освен че има 
информативна функция, сайтът се използва 
и за разпространение на информация 
между членовете на организацията. 
Езикът е английски, но самата асоциация 
е представена накратко на още 15 
европейски езика.

В секцията About EuroFm асоциацията е 
представена в подробности, като секцията 
е разделена на три части:
� Network Groups - представени са трите 

звена на асоциацията от гледна точка на 
дейността, ролята, целите и критериите 
им за успех.
� Corporate Associates - кратка информация 

и списък на специалните членове на 
организацията, които са с повече опит и 
ноу-хау и играят основна роля в нейната 
дейност.
� Who is Who - списък на членовете, 

разделени в групи според вида им, хората 
от ръководството и предишните 
председатели на асоциацията.

На сайта е представено и електронното 
издание на асоциацията EuropeanFm Insight, 
стартирано ноември месец 2006 г., 
което съдържа публикации и информация 
относно фасилити мениджмънта. То се 
разпространява на всеки три месеца по 
институциите, членове на асоциацията, 
като не е създадено с цел приходи и 
затова се разпространява безплатно и се 
финансира с ограничена реклама. Изданието 
е холистическа новинарска платформа, 
като публикациите основно са на база на 
съществуващи статии на партниращи 
издания, но при нужда се публикуват и 
собствени материали със специфична 
насоченост. Целта на изданието е да 
направи достъпна актуалната информация 
от сферата на фасилити мениджмънта за 
членовете и да улесни сътрудничеството.  

 В секцията EuroFm Projects на показ 
са изложени различните проекти на 
асоциацията, имащи за цел главно да 
улеснят информационния обмен и обмена 
на умове от сферата на фасилити 
мениджмънта.
� Facilities Mentor Programme - целяща да 

свърже преподаватели с професионалисти 
от областта.
� EuroFm Poster Gallery - галерия с ФМ 

информативни плакати, направена от 
студенти.
� Post Graduate Reasearch Group 

- поощрява сътрудничеството на 

дипломирани разработчици в областта от 
организациите, членове на асоциацията.
� EuroFm Healthcare Project - проект 

за изучаване на поддържащите услуги в 
здравеопазването от ФМ специалистите.
� European FM Education directory - целта 

на този проект е да даде обзор на ФМ 
образованието в Европа. Тук може да бъде 
свалено ръководство, в което е събрана 
подробна информация за образователните 
програми по фасилити мениджмънт, 
както и списък с учебните заведения с 
бакалавърски, магистърски и докторски 
програми и анализ на информацията в 
списъка. Представени са и самите учебни 
институции с такива програми.

В сайта има още други полезни 
приложения, през него могат да бъдат 
поръчвани книги за фасилити мениджмънт, 
също така подробно е описано какво е 
необходимо за членството в асоциацията 
и какви предимства носи то. В секцията с 
връзки има полезни линкове, като например 
връзката към FMpedia - енциклопедия по 
фасилити мениджмънт, базирана на модела 
на „Уикипедия“. 

Това е полезен сайт за всеки, който 
иска да разбере повече за развитието 
на фасилити мениджмънта в Европа и 
интеграцията в него, както и за фасилити 
мениджмънта като цяло. �

Ясен ДИМИТРОВ

European FM Education 
directory - целта на 
този проект е да даде 
обзор на ФМ образова-
нието в Европа
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