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С настъпването на пролетта природата започва да се събужда. С нея идва 
и моментът, в който трябва да помислим за възстановяване на вътрешното 
и външното озеленяване на офисите и офис сградите. Цветята и растенията 
в офисите са красиви и създават уют и естетика както в интериора, така 
и в екстериора. Цветята са и естествен филтър на въздуха, като по този 
начин помагат за по-благоприятната работна среда в офисите. Проучвания-
та показват, че растенията намаляват умората и влияят положително върху 
нивата на стрес, като ги намаляват с 20%, намаляват неприсъствието на 
работа с 10%. Най-важното е, че те водят до увеличаване на работоспособ-
ността с 12%. 

Освен вътрешно 
и външно озеленя-
ване все по-често 
могат да се видят 
и озеленени по-
криви, които все 
още не са много 
популярни в Бълга-
рия. Произходът 
на покривните 
градини ни връща 
хилядолетия назад 
във Вавилонската 
империя, където 
се предполага за 
съществуването 
на най-ранните 
такива - Висящи-
те градини на Се-
мирамида, едно от 
седемте чудеса на 
света. 

Има два вида озе-
ленени покриви - ин-
тензивно покривно 
озеленяване, кое-
то на ричаме озе-
ленените плоски 
покриви с богата 
композиция, които 
се посещават от 
хората, интензив-
но се поддържат 
и най-често нала-
гат конструктив-
на адаптация на 
сградата още пре-
ди да е построена 
или впоследствие. 
Всички останали варианти са в по-малка или по-голяма степен изява на т.нар. 
екстензивно покривно озеленяване, което е плоскостно и леко, включва опре-
делен набор от растения.

Интериорното и екстериорното озеленяване, както и зелените покриви 
създават благоприятна работна среда на служителите в офисите. Има обаче 

и  друг подход, който помага за увеличаване на работос-
пособността и намаляване на стреса - това е фън шуй. 
Фън шуй е древна китайска наука, която проповядва 
живот в хармония със заобикалящия ни свят и предлага 
методи, чрез които да внесем ред в жилището и офиса 
си.

Надяваме се с този брой на списание „Фасилитис“ да 
успеем да внесем хармония и ред във вашите офиси.

Пожелаваме Ви приятно четене.
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Растенията намаляват 
умората и влияят 
положително върху 
нивата на стрес, като 
ги намаляват с до 20%
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България

Софийският университет избира 
охранители за сградите си
Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обяви обществена поръчка за 
избора на компания за охрана на сгради и 
имущество на университета. Поръчката 
е разделена на две позиции, като за тях 
може да се кандидатства заедно и отделно. 
Прогнозната стойност на услугата е 600 
хил. лв. без ДДС. 
С избраните изпълнители ще бъде сключен 
договор за срок от една година. Гаранцията 
за участие е 35 хил. лв., а тази за изпълнение 
е 5% от стойността на договора. При 
избора на изпълнител основният критерий 
ще бъде предложената цена, съответстваща 
на посочените в тръжната документация 
технически спецификации. 
Крайният срок за подаване на оферти 
за участие е 22 май, а разглеждането на 
постъпилите документи ще стане на 28 
май.

Модерен комплекс развива 
бизнес зоната до летище София
Комплекс  „Брюксел“, състоящ се от две 
офисни сгради и хотел, ще бъде построен 
на изток от бул. „Брюксел“ - в началото на 
естакадата към летище София. Инвеститор 
на обекта е Ай Ейч Ем ООД. Оформени са 
две високи офисни тела на 14 етажа и хотел 
на 12 нива. Едната офисна сграда има обща 
разгъната застроена площ 9092 кв.м, а 
другата - 8803 кв.м. Хотелът е с обща площ 
13 278 кв.м.

Икономическият университет 
във Варна с нов учебен блок
Икономическият университет във Варна ще 
изгражда нова сграда. Плановете предвиждат 
новото съоръжение да има минимум 2550 
кв.м разгъната застроена площ. На този 
етап от ръководството на университета 
търсят проектант. Избраният кандидат 
трябва да представи проект, съдържащ 
архитектурна част, както и всички електро- 
и ВиК инсталации. Плановете предвиждат в 
новата сграда да бъде настанен колежът по 
туризъм. Наскоро стана ясно, че и сградите 
на Техническия университет във Варна ще 
бъдат ремонтирани.

На мястото на „Рамстор“ 
може да има офис център 
На мястото на бившия магазин на турската 
верига „Рамстор“ в „Западен парк“ в София е 
планирано изграждането на модерен офис и 
търговски център. Проектът, който е на 
работен етап, е на настоящия собственик 
на терена - израелеца Ори Нив, компания „Он 
България“. Новият обект ще носи името 
„Рамстор бизнес център“ и ще включва 
офис и търговска част. Общата разгъната 
застроена площ ще бъде 47 хил. кв.м, от 
които 33 400 кв.м са предназначени за 
офиси, а останалите - за магазини. Ще има и 
подземно ниво с 900 места за паркиране.

Три подземни паркинга 
ще се строят във Варна
Предложение за строителството на три 
подземни паркинга подготвя общинската 
администрация във Варна, съобщи кметът 
Кирил Йорданов. Избраните места са в 
централната част на града. Става въпрос 
за сегашния паркинг на общината, където 
проектът за етажен паркинг преди две 
години беше атакуван от живеещите 
в района. Вторият паркинг ще бъде под 
бул. „Сливница“, а третият - мястото на 
сегашния понеделничен пазар, където ще има 
и малък парк. Кметът обаче не се обвърза с 
точни числа за стойността на проектите 
и броя на автомобилите, които ще поберат 
новите подземни паркинги.

Над 1 млн. кв.м модерни 
офиси ще има в София 
до края на годината
Общо 260 хил. кв.м нови офис сгради ще 
бъдат завършени през тази година и 
присъединени към сега съществуващите, 
общият обем ще достигне 1 млн. кв.м, 
сочи информацията от анализа на 
консултантската компания MBL. В края 
на 2007 г. в строеж са общо 580 хил. 
кв.м. Според MBL през следващите три-
пет години в София общият обем на 
нови офис площи ще се удвои. Общо две 
трети от новите офиси са съсредоточени 
в покрайнините на града, като бул. 
„Цариградско шосе“ се очертава като 
бъдещата бизнес локация на София.

Софийският университет обяви обществена поръчка за охраната на сградите си 
© Кирил Хавезов 
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България
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В Златоград ще се 
отопляват с геотермална вода
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството обяви обществена 
поръчка за изготвянето на проект за 
изграждане на геотермална отоплителна 
система в Златоград. Поръчката е по 
проекта за използване на термоминералните 
води в геотермалната система Ерма река - 
Елидже. Проектът предвижда геотермалните 
води да се използват за топлоснабдяване 
на общинска сграда, болница, две училища и   
спортен комплекс и др. 

Фестивалният комплекс във 
Варна купува маси и столове за 
над 1 млн. лв.
Фестивалният комплекс във Варна обяви 
обществена поръчка за доставката 
на многофункционални столове и маси. 
Поръчката е публикувана на сайта на 
официалния вестник на Европейския 
съюз Tenders Electronic Daily. Тя обхваща 
доставката и монтажа на 2006 
многофункционални стола и 176 маси. 
Прогнозната стойност е над 1 млн. лв. без 
ДДС. Срокът за изпълнението на доставката 
е три месеца. Гаранцията за участие е 
10 200 лв., а тази за изпълнението е 5% от 
сумата по договора.

Откриват първия мол 
в Сандански
Този месец в Сандански ще бъде открит 
Sandanski Mall, първият многофункционален 
търговско-развлекателен комплекс в града, 
съобщиха от компанията инвеститор 
„Сандански пропърти“ ООД. 
В проекта са вложени над 12 млн. лв. 
Сградата е на три нива, като две от тях 
са търговски площи, а на третото ще 
бъдат разположени зони за забавление и 
заведения за хранене. Проектът има и 
хотелска част. 

Банско ще ремонтира 
административната 
си сграда
Банско обяви обществена поръчка за ремонт 
на административната сграда на общината. 
Поръчката включва дейности по ремонта на 
архива, отоплителната, силнотоковата и 
слаботоковата инсталация и изграждането 
на офиси. Срокът за изпълнението на 
поръчката е един месец след подписването 
на договора с избрания изпълнител. Оферти 
за участие могат да се подават до 16 април. 
Преди две години компанията „Балканстрой“ 
е извършвала основен ремонт на сградата на 
община Банско. Договорът за 79 хил. лв. е бил 
подписан на 28 декември 2005 г. �
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„Орли” ще бъде първото летище 
в ЕС на геотермално отопление
От парижкото  летище „Орли” съобщиха, 
че смятат в скоро време една трета от 
енергията за отопление да е от геотермални 
източници. Проектът на стойност 17 
млн. долара ще бъде завършен през 2011 г., 
като ще намали годишните СО

2
 емисии на 

летището от 20 хил. тона на 13 хил. тона. 
Проектът е част от цялостната екопрограма 
на „Орли”. Летището ще се отоплява с 
вода с температура 74 С°, извлечена чрез 
естественото й налягане, която след 
отоплителния цикъл ще се връща обратно в 
земята. Системата ще покрива около 35% от 
отоплителните нужди. 

Стъклени иглута 
изместват ледените хотели
Въпреки огромната популярност на 
ледените хотели през последните няколко 
години една нова тенденция събира все 
повече почитатели - стъклените иглута. 
Финландският хотел Kakslauttanen, 
разположен едва на 250 км от полярния кръг, 
предлага на своите гости миникомплекс 
от трийсет и едно стъклени иглута. Те са 
изработени от специално термостъкло, 
чиято повърхност не се покрива със скреж. 
Всяко от иглутата поддържа постоянна 
вътрешна температура, която не се влияе 
от външните климатични условия - дори 
термометърът отвън да показва 
-30 С°, туристите се радват на топлина и 
комфорт.

Европа

Британската 
„Модус груп“ 
с рекорден растеж
Британската ФМ компания „Модус груп“ 
съобщи пълните си финансови резултати 
за 2007 г. За изминалата година „Модус 
груп“ е отбелязала рекорден растеж с 
46 на сто, като нетната печалба преди 
облагане е 4 млн.паунда. Изпълнителният 
директор на компанията Тоби Бензекри 
изрази задоволство от успешните 
резултати и стабилните пазарни позиции 
на компанията, като предрече още по-голям 
растеж на „Модус груп“ през следващите 
две години.

Продадоха най-скъпия 
апартамент 
в света
Апартамент, разположен в центъра на 
Лондон, се превърна в най-скъпото жилище в 
света, след като бе продаден за рекордната 
сума между 115 и 120 млн. лири, или около 
232 млн. долара. Имотът се намира на 
площад „Сейнт Джеймс“ и е разположен 
в седеметажна сграда, построена през 
далечната 1930 г. Факт е, че в сградата 
се помещават едва шест екстравагантни 
апартамента. Според Питър Уетърел, 
специалист по продажба на имоти в 
тази част на града, тази продажба е 
единствената от осем години насам. Името 
на новия собственик обаче все още не е 
разгласено.

Парижкото летище „Орли“ в скоро време ще се отоплява чрез геотермални източници
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Европа

Айфеловата кула 
може би ще има 
платформа на върха
Френската архитектурна фирма „Сереро 
архитектс“ е представила проект за 
разширяването на един от етажите на 
Айфеловата кула. От откриването й през 
1889 г. броят посетители на уникалния 
обект се увеличава и вече е достигнал 
пределните 6.5 милиона, предизвиквайки 
огромни опашки от чакащи. Проектът 
на Сереро идва в навечерието на 120-
годишнината на кулата. Той предвижда 
да бъде изградена временна хоризонтална 
платформа на третия етаж, който се 
намира на самия връх, за да бъде увеличен 
капацитетът на Айфеловата кула. Според 
специалистите това ще е възможно, 
тъй като изключително стабилната 
конструкция на съоръжението предразполага 
то да поема доста по-голяма тежест, 
отколкото в момента. Ако проектът 
бъде изпълнен, използваемата площ на 
Айфеловата кула ще се увеличи от 280 кв.м 
на 580 кв.м.

Британците с 
нова система 
за екостандарт
Наскоро британското правителство 
лансира нова система за оценяване 
природосъобразността на сградите в 
Обединеното кралство, наречена The Code 
for Sustainable Homes („Код за устойчиви 

домове”). До 2016 г. всички новопостроени 
домове трябва да отговарят на ниво 6, 
което е и най-високото в системата. В 
тази връзка компанията ZedFactory създаде 
проект за къща, която да покрива този 
най-висок ранг на екологичност. Моделът 
носи името RuralZED и гарантира нулеви 
въглеродни емисии. Къщата е изцяло на 
сглобяем модулен принцип, базиран на идеята 
за бързина, практичност и достъпна цена. 
Според изчисленията при стандартно 
строителство на такъв дом  инвестицията 
в отделните екоматериали ще го направи 
непосилно скъп за обикновените хора. По 
предварителни изчисления средната цена ще 
е около 150 хил. паунда.

Уникален комплекс 
на вода в Холандия
В холандския град Алкмаар ще бъде изграден 
уникален плаващ жилищен и офис комплекс. 
Той ще е разположен на мястото на 
рекултивирана пречиствателна станция. В 
южната част на комплекса, принадлежащ на 
холандската Group A, ще има водни площи за 
публично ползване и модерна пречиствателна 
станция, а в северната – офис сгради и 500 
апартамента и частни къщи. Проектът е 
една от трите номинации за тазгодишните 
Европейски награди за градско и регионално 
планиране. �
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Светът

Новият търговски център 
в Бахрейн пусна 
ветрогенераторите си
Световният търговски център в Бахрейн 
(BWTC) пусна трите си вятърни турбини 
едновременно в началото на април. Перките 
с диаметър 29 м са единствените по 
рода си, интегрирани в търговски обект 
с такива размери. Те ще осигуряват около 
11% от енергийната консумация на двете 
кули на BWTC. Дизайнът на търговския 
център напомня корабни платна, използвайки 
традиционните методи за изграждането 
на подобни обекти. BWTC е резултат 
на съвместната работа на архитекти 
и инженери от британската Atkins и 
специалистите в разработване на вятърни 
турбини от датската Norwin. Проектът 
среща международно признание за устойчиво 
развитие и е носител на няколко престижни 
награди в тази област.

Studio & Partners 
с проект в Киев
Il Ponte е един от последните проекти 
на миланската фирма Studio & Partners, 
изготвен за киевската Terra Development. 
Il Ponte е амбициозен офис, търговски и 
развлекателен комплекс с обща площ от над 
250 хил. кв.м по поречието на р. Днепър. Най-
забележителната постройка в него е 180-
метрова кула. Проектът е замислен като 
устойчива система, която да използва пълния 
потенциал на реката и заобикалящите го 
водни басейни. 

Строят „невидим” небостъргач
В Южна Корея предстои да бъде построен 
446-метров небостъргач, който буквално 
ще изглежда прозрачен. Фасадата ще 
представлява изискана модулна мембрана 
с инсталирани оптични камери, които 
улавят гледката от срещуположните 
стени на сградата и ги прожектират върху 
мембраната. По този начин се създава 
илюзията за прозрачност и безкрайност, 
откъдето идва и името на проекта City 
Infinity Tower. Концепцията е в бъдещия 
небостъргач да бъде наблегнато не толкова 
на търговските площи, колкото на зоните 
за забавление - ще има обсерватории, 
разположени върху платформи, театри 
и ресторанти. Проектът е дело на 
архитектите от GS A&E.

Сграда-корабно платно 
ще има в ОАЕ
Съвсем скоро Абу Даби, столицата на ОАЕ, ще 
може да се похвали с нов петзвезден хотел, 
чиято авангардна форма ще го превърне 
в знакова сграда за града. Той ще бъде 
разположен в централната зона и ще носи 
името Grand Corniche Hotel. Проектът е на 
сингапурското архитектурно студио Surbana 
Consultant Pte. Дизайнът на Grand Corniche 
Hotel е заимстван от корабните платна на 
традиционните арабски кораби. През деня 
цялата сграда с всичките й детайли ще 
бъде видима, докато през нощта от нея ще 
се излъчва слабо сияние, напомнящо перлен 
блясък. Окончателното завършване на Grand 
Corniche Hotel е планирано за 2009 г.

Рем Коолхаус проектира 
уникален екоград
В ОАЕ стартира проект за изцяло екоград, 
който ще съперничи на Masdar, дело на 
Норман Фостър. Този път проектът обаче 
е разработен от Рем Коолхаус и неговото 
архитектурно студио OMA. Градът ще се 
намира в едно от седемте емирства Раса 
ал Хайма, което е четвъртото по гъстота 
и брой на населението. Той ще заема площ 
от 1.2 млн. кв.м и ще бъде построен изцяло 
от добити в околността материали. 
Електричеството пък ще се осигурява от 
най-новите соларни технологии. Проектът 
ще бъде осъществен на две фази, като 
окончателното завършване е планирано за 
2012 г.

Турбините, монтирани на световния търговски център в Бахрейн, осигуряват 
11% от енергийната консумация на сградите
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Международният изложбен център е един 
от многото проекти, които TVS реализира в 
Китай

Най-голямата соларна кухня ще 
може да приготвя 38 500 ястия 
едновременно
Индия вече може да се похвали с първата 
в света соларна кухня. Системата е 
съвместен проект на Academy for a Better 
World и Brahma Kumaris World Spiritual 
University, а използваната технология е на 
немската компания Solar-Brücke. По обяд, 
когато слънцето е в своя пик, кухнята ще 
генерира топлина до 650 С°, което позволява 
приготвянето на общо 38 500 ястия. 
Необичайната соларна система ще бъде 
разположена в Талети, близо до Маунт Абу, на 
1219 м надморска височина. Тя се състои от 
84 концентратора, всеки от който има площ 
от 9.2 кв.м. Слънчевите лъчи превръщат 
водата в пара, която бива отвеждана към 
уредите за готвене. Общият обем пара за 
ден е 3500 - 4000 тона. Общата стойност 
на проекта е 5 млн. долара.

Нов международен изложбен 
център беше открит в Пекин
На 28 март беше открит  New China 
International Exhibition Centre (NCIEC) - най-
големият изложбен център от смесен 
тип в Китай. Изпълнител на проекта е 
международната компания за архитектурен 
дизайн TVS, която спечели конкурса за 
изграждането на NCIEC през 2005 г. 
Работите са протекли в сътрудничество 
с Пекинския институт по дизайн и 
архитектура. NCIEC има за цел да постави 
нови параметри в организирането на малки, 
средни и големи търговски изложения в 
Пекин, като през април там ще се състои 
международно автомобилно изложение. �
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Събития

Офис 
2007

За четвърта 
поредна 
година списание 
ОФИС Magazine 
организира 
националния 
годишен 
конкурс за офис 
на годината

Бенън Тиъри от West Incorporated, Владимир Събев от ОФИС magazine, г-жа Дилкова от Банка ДСК и Женя 
Белопитова от „Ин тайм“ ООД - на връчването на наградите

няколко милиона евро, а оформлението и 
обзавеждането на офиса са дело на фирма 
FORMA C и дизайнера Стилиян Дичев. Според 
организаторите на събитието основно 
преимущество на фирмата е, че съчетава 
най-доброто от офисите в Ирландия и в 
София. Както и добрата координация между 
чуждестранни и български служители. 

На второ място журито класира фирмата 
за експресни куриерски и логистични услуги 
„Ин тайм“, а на трето - CableTel.

Общо 62 фирми и организации от цялата 
страна взеха участие в конкурса. За финала 
бяха номинирани 6 компании.

Критериите, по които са оценявани 
кандидатстващите за приза, са разработени 
от дизайнери, ИТ специалисти, експерти 
по организация и управление на човешките 
ресурси и дават цялостна представа за 
работното място и работната среда 
в дадена фирма или организация. Тези 
критерии са консултирани и съгласувани с 
представители на световноизвестната 
сертификационна швейцарска фирма SGS. 
Участието в конкурса „Офис на годината“ е 
доброволно и безплатно.

Досега носители на приза „Офис на 
годината“ са били „Булстрад“, „Камор ауто“ 
и Първа инвестиционна банка. Тази година 
конкурсът се проведе с генералното 
спонсорство на Office 1 Superstore и с 
подкрепата на  издателство „Класика&Стил“, 
Bulgaria Coffee Services, Logitech и Chefs’ 
Group. � Гергана МАТЕВА

ДОКАТО В НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ 
развиващите се малък и среден бизнес 
разполагаха офисите си главно в 

малки невзрачни помещения и пригодени 
апартаменти и сгради, навлизането на 
големите фирми и банки създаде нуждата от 
по-големи и качествени офиси. В момента 
се строят около 450 хил. кв.м офиси, като 
по-голяма част от тях ще бъдат завършени 
в периода 2008 - 2011 г.

С навлизането на тази тенденции за 
четвърта поредна година списание ОФИС 
Magazine организира национален годишен 
конкурс „Офис на годината”. Наградите 
бяха връчени на победителите на 20 март 
на пресконференция в София от главния 
редактор на списание ОФИС Magazine 
Владимир Събев. 

Голямата награда „Офис на годината 2007” 
седемчленното жури присъди на ирландската 
инвестиционна компания West Incorporated. 
Специалната награда на редакцията на 
списанието организатор получи Банка ДСК 
- „Калоян“ 1. Ирландската група компании 
за инвестиции в недвижими имоти West 
Incorporated спечели голямата награда на 
националния конкурс „Офис на годината“ за 
2007 г. Офисът, взел приза, е разположен на 
третия етаж на „Бизнес център България“ 
на столичния бул. „Витоша“ и е с площ 700 
кв.м. Имотът на West Incorporated е закупен 
през 2005 г. и е официално открит през 
април 2007 г. Инвестицията за закупуването 
и обзавеждането на офиса възлиза на 
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Събития

RUVEX получи награда 
Business Superbrand
Първите награди за най-силните марки на българския пазар 
Business Superbrands - България, бяха връчени на 2 април в София

ЛУКСОЗНОТО ПЪРВО ИЗДАНИЕ 
на Business Superbrands представя 
историята, пътя на успеха и 

съвременните постижения на някои от 
най-силните бизнес брандове в страната. 
Проектът е част от глобалната програма 
Superbrands, която оперира в повече от 70 
страни и промотира водещите марки на 
националния пазар, както и добрите бизнес 
практики. 

Номинираните компании бяха оценявани 
в 19 категории, като една от тях е 
строителство и недвижими имоти. 
Фирма РУВЕКС беше отличена  като 
една от най-силните марки на българския 

Ивайло Викторов, изпълнителен директор на РУВЕКС АД,  получи почетната нaграда

пазар според независимо проучване на 
Business Superbrands.  Дружеството е и 
единствената компания в областта на 
отоплителната техника, която е включена 
в първото издание на Business Superbrands 
- България. На страниците на книгата е 
описана историята и постиженията на 
фирмата, отговаряща на критериите за 
качество, надеждност и познаваемост на 
марката в областта на отоплителните 
инсталации.  Получената награда е признание 
за целия екип на РУВЕКС, който вече 15 
години работи за налагането на фирмата 
като лидер в модерната отоплителна и 
климатична техника. � „Фасилитис“
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Климатизация

Чистият климатик
Кога и как да бъде почистена климатичната инсталация

В ПОСЛЕДНИ ДНИ СЕ ОБРЪЩА 
все повече внимание на качеството на 
въздуха в помещенията, който според 

проучвания може да бъде няколко пъти по 
мръсен от този навън дори в големите 
градове. В някои случаи лошото качество 
на въздуха може да се  дължи на замърсени 
климатични инсталации. Доколко обаче 
тяхното почистване е наложително и колко 
често трябва да се прави? 

Ползата от почистването може да 
се изрази в намаляване на частиците и 
бактериите във въздуха, в подобряване на 
циркулацията на въздушния поток, в намалена 
консумация на електроенергия, както и в 
удължаване на живота на компонентите 
на инсталацията. Трябва обаче да се вземе 
под внимание, че качеството на въздуха 
в помещенията се дължи и на различните 
особености. Например може да са налице 
немалко фактори, които достатъчно 
замърсяват въздуха в помещенията, за да 
направят ефекта от почистването на 
климатичната инсталация незабележим.  

Някои собственици и мениджъри са на 
мнение, че климатичните инсталации 
трябва да бъдат почиствани профилактично 
през определен период от време, защото 
е нормално да се замърсяват с времето. 
Досега обаче няма доказателства, че когато 
това се прави редовно, качеството на 
въздуха в помещенията съществено ще се 
подобри. 

В действителност малка част от 
компонентите на климатичната инсталация 
имат нужда от редовно почистване. При 
периодичната профилактика трябва да се 
подменят филтрите и да се почистват 

серпантините, но въздуховодите рядко 
изискват такава намеса, защото стените 
им са гладки и трудно задържат частици от 
въздушния поток. 

Има и няколко мерки срещу предпазване 
на климатичната система от проникване 
на мръсотия. За целта се уверете, че 
филтрите са поставени плътно, и ги 
сменяйте по-често, ако установите, 
че бързо се замърсяват. Редовното 
прахосмукиране ще намали количеството 
прах, попадащо в климатичната инсталация. 
Ако бъдат извършвани ремонтни работи 
в някое от помещенията, запечатайте 
решетките на климатичната инсталация 
и не ги отпечатвайте, преди прахта в 
помещението да бъде премахната. Също 
така,  ако климатичната система има 
овлажнител, го използвайте и поддържайте 
стриктно, както е описано в инструкциите 
на производителя.  

Кога да бъде почистена климатичната 
инсталация?  Отговорът на този въпрос 
е съществен за ефективността от 
почистването, като има различни 
индикатори за това дали се налага да 
повикаме доставчик на тази услуга. 

При запушвания, поява на миризми или 
наличие на видими натрупвания от  прах 
и мръсотия, насекоми и паразити, особено 
натрупвания на плесени и други биологични 
култури, почистването на инсталацията 
е наложително. Спорите, бактериите и 
други вредни биоматериали, доставени в 
помещенията от климатичната ви система, 
е най-неприятният проблем, тъй като това 
може да предизвика редица здравословни 
проблеми. Наличието на плесени и други 
биологични култури в инсталацията е 
свързано с влага, попаднала в нея, и ако 
източникът на влагата не бъде премахнат, 
има голяма вероятност от новата им поява 
в близко бъдеще.

Не е желателно при почистването да 
бъдат използвани биоциди, защото това 
може да предизвика здравословни проблеми у 
някои хора. Преди да позволите на наетата 
от вас фирма да приложи тези препарати, 
ги помолете да ви покажат наличието на 
биологични култури в инсталацията, а също 
така, ако има такива, ги попитайте дали е 
възможно механичното им премахване. 

Климатичната инсталация може да ви 
изглежда замърсена и поради натрупвания на 
прах във възвратните решетки и касети. 
Това обаче не означава замърсяване на цялата 
климатична инсталация, а решетките и 
касетите могат лесно да бъдат почистени и 
без намесата на професионалисти. � 

Ясен ДИМИТРОВ

Недобросъвестното 
почистване може не само 
да влоши качеството на 
въздуха в помещенията, 
но и да предизвика скъпи 
и трудни за поправяне 
повреди в климатичната 
инсталация. 

Препоръчва се почистването да не 
се извършва рутинно, а само когато 
наистина има нужда
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Електроенергия

Либерализацията

ЗАЩО СВОБОДНАТА ТЪРГОВИЯ 
на електроенергийния пазар би 
трябвало да интересува фасилити 

мениджъра?
В тази статия ще се опитам да 

отговоря на три въпроса: какво 
представлява либерализацията на 
електроенергийния пазар, защо тя 
касае фасилити мениджърите и какви 
са потенциалните ефекти от нея. За 
начало, между 30% и 40% от разходите за 
фасилити мениджмънт отиват за публични 
и комунални услуги. От тях най-голяма 
тежест имат разходите за енергия и тези 
разходи са точката, от която е тръгнала 
либерализацията на електроенергийния 
пазар като концепция, макар инициаторите 
да са били предприятия от тежката 
индустрия.

Либерализация в три думи
Разделяне, регулация, конкуренция. Това са 
трите ключови думи, които касаят пряко 
всеки потребител на електроенергия, 
независимо дали е юридическо 
или физическо лице. Разделянето 
касае веригата на доставките на 
електроенергията. Вместо вертикално 
интегрирано дружество вече съществуват 
няколко юридически обособени дейности, 
от които основните са производство, 
пренос, разпределение и доставка на 
електроенергия. Разпределителните 
мрежи са приватизирани, а лицензираните 
доставчици на електроенергия вече са над 
30. Тук е мястото да се вмъкне и втората 
ключова дума - регулацията. Важното 
нещо е, че преносът и разпределението на 
електроенергия са естествени монополи 
и цените им се регулират. Органът е 
Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР), като регулирането на 

мрежовите услуги е само малка част от 
дейността им. 

Конкуренцията навлиза в 
производството и доставките на 
енергия. На теория, поставени в условия 
на пазар, производителите би трябвало да 
инвестират в нови технологии и да търсят 
начини за оптимизация на процесите и 
намаляване на разходите, за да предложат 
по-конкурентна цена. На практика при 
разликата между цените на АЕЦ „Козлодуй“ 
и останалите производители това не се 
случва в особена степен и там конкурентен 
елемент на практика отсъства. По-
интересна е ситуацията с доставките. 
Както вече бе споменато, има около 30 
регистрирани търговци на електроенергия, 
от които активните са 8-10. Това 
означава, че при излизане на свободния 
пазар от страна на фирма, оперираща 
бизнес парк, хотел или сграден фонд, има 
достатъчно търговци, които да предложат 
конкурентни оферти. Вследствие има добър 
потенциал за намаляване на енергийните 
разходи.

Всичко звучи добре, но...
...в момента количествата електроенергия, 
търгувани на свободния пазар на двустранни 
договори, са ограничени, защото има квоти 
на производителите за регулираната част 
от пазара. Това обаче със сигурност ще се 
промени в близките месеци/година. Има 
изразена воля и от страна на пазарните 
участници и в определена степен от страна 
на ДКЕВР. Очаква се освен увеличаване 
на предлаганите от АЕЦ „Козлодуй“ 
количества на свободния пазар да излязат 
и топлоелектрическите централи (ТЕЦ), 
което реално да доведе до конкуренция при 
тях и до конкурентен натиск върху цените 
им.

Процедурата за излизане 
на пазара в момента се 
оптимизира и все още 
има множество услож-
нени регистрационни и 
лицензионни елементи

В дългосрочен план 
нещата са в полза на 
излизането на свобод-
ния пазар за по-големи-
те консуматори като 
молове и бизнес паркове

Големите консуматори на енергия ще спечелят от 
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Електроенергия

Кой и как може да излезе на сво-
бодния пазар на електроенергия
В момента на теория всички фирми с 
персонал над 50 служители и годишен 
оборот над 19.5 милиона лева би 
трябвало да са на свободния пазар. Поради 
трудното установяване на тези данни 
обаче повечето консуматори остават в 
регулираната част от пазара при цени, 
утвърдени от регулаторната комисия. 

Процедурата за излизане на пазара в 
момента се оптимизира и все още има 
множество усложнени регистрационни 
и лицензионни елементи. Това не би 
трябвало да е особен проблем за 
консуматорите, защото търговците 
на енергия в повечето случаи предлагат 
голяма помощ при преминаването 
през бюрократичните процедури. По-
сложната част идва след самото излизане 
- клиентите на свободния пазар трябва 
да предоставят товарови графици с 
прогнозното потребление за определен 
период в бъдещето - в момента за една 
седмица, но се очаква срокът да стане 
един ден от началото на 2009 г., което 
значително ще улесни прогнозирането. Най-
общо казано, добрата прогноза означава 
минимални разходи - при разминавания 
на реалното с прогнозното потребление 
(т.нар. положителни или отрицателни 
небаланси) се плащат наказателни цени. 
В човешки ресурси това означава един 
човек (фасилити мениджърът или негов 
служител) на практика да се занимава с 
енергийния мениджмънт на сградните 
активи на фирмата. Дори и в големи 
индустриални предприятия няма повече 
от трима служители, които се занимават 
изцяло с прогнозирането и управлението на 
товарите на инсталациите. В много случаи 
задълженията се комбинират и с поддръжни 

функции, но вече на много места се 
обособява длъжността енергиен мениджър.

Струва ли си усилието
Ако се върнем на началната груба оценка 
на разходите за електричество, оценката 
на смисъла от излизане на пазара в 
краткосрочен план зависи от няколко 
неща. Индустриалните потребители на 
свободния пазар реализират спестявания 
от 10-20% спрямо алтернативата да 
останат на регулирания. За фасилити 
мениджърите вероятно 20% намаляване на 
разходите за електроенергия ще окажат 
същото влияние, но при ясно очертаната 
тенденция за нарастване на цените и 
принудително изкарване на консуматорите 
на свободната част от пазара на енергия 
нуждата от подготвеност и разбиране 
на развитието в сектора е голяма и 
продължава да расте. С обратен знак може 
да се отчете наемането на човек, който да 
се грижи за прогнозирането на товарите, 
което при бизнес сгради не би трябвало да 
е проблем, при условие че има фиксирано 
работно време и почти постоянно 
потребление на електроенергия през деня. 
Естествено трябва да се инсталират и 
подходящи отчитащи устройства, които 
да пазят данни за потреблението по часове 
или по-кратки периоди. Според законовата 
уредба тези устройства трябва да са 
собственост на компанията, собственик 
на мрежата, към която е присъединен 
съответният консуматор. Накратко, в 
по-краткосрочен план трябва да се направи 
анализ на разходите и ползите, които са 
най-общо описани тук.

В дългосрочен план нещата са 
изключително в полза на излизането на 
свободния пазар - особено от страна на 
по-големите консуматори като молове и 
бизнес паркове. Процесът по либерализиране 
на пазара върви донякъде бавно, но както 
бе споменато и горе, вече в редица 
централно- и източноевропейски страни 
започна принудителното прехвърляне на 
консуматори на свободния пазар, като 
критерият е инсталирана мощност. 
По-ранното излизане на свободния пазар 
означава нещо много важно - опит, който 
ще позволи по-ефективно възползване 
от пазарните механизми, изразяващо 
се в минимизиране на разходите. При 
тенденцията за покачване на цените 
на енергоносителите и очакваното й 
продължение това ще е от ключова 
важност за конкурентоспособността на 
играчите на пазара на бизнес площи.

Още за либерализацията
Списание „Фасилитис” планира да наложи 
рубрика с полезни съвети, свързани 
с либерализацията на енергийния 
пазар и отражението є върху бизнеса, 
естествено с фокус върху конкретните 
предизвикателства, свързани с фасилити 
мениджмънта. Ще бъдат разгледани теми, 
свързани с измерването, фактурирането, 
прогнозирането на товари и т.н. �

Венцислав ТОПУЗОВ

либерализацията на електроенергийния пазар
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Покривите

Превантивна 
поддръжка 
на покриви
Своевременна инспекция за избягване на аварии в сгради

ПРИ ИНСПЕКЦИЯ НА ПОКРИВНАТА СИСТЕМА 
на една сграда е необходимо е да 
се знае какво точно подлежи на 

оглед. Без значение от стръмността на 
наклона покривната конструкция е първата 
защитна линия на интериора. Рутинните 
превантивни мерки, свързани с поддръжката 
на покривите на сградите, могат да 
предотвратят появата на повреди при 
лоши метеорологични условия, могат да 
спомогнат за удължаване на живота на 
конструкцията и да намалят разходите. 

Дори невъоръжено око може да забележи 
наличие на проблем на покривната 
повърхност. Следващите параграфи 
разкриват основните стъпки, които да се 
следват за откриването на проблеми.

Покривите задължително трябва да 
бъдат инспектирани за наличие на боклук 
и остри предмети, които биха могли 
да нарушат покривната конструкция. 
Острите предмети трябва незабавно да 
се отстраняват. Дървета, чиито клони са 
надвиснали над покрива, трябва да бъдат 
подрязвани, за да се намали замърсяването с 
листа и други растителни отпадъци.

Необходимо е да се провери дали 
улуците са правилно покрити, така че 
да се предотврати задръстването им и 
съответното затлачване на водосточните 
тръби. При наличието на отпадъци в 
отводнителната система е необходимо те 
моментално да бъдат отстранени.

Различните покрития на покривната 
мембрана също трябва да бъдат 
инспектирани и да бъде сигурно, че не са се 
отделили от основата или разрушили до 
ниво, критично за покривната конструкция.

Особено при покривите с малък наклон и 
плоските покриви е необходимо да се направи 
проверка за наличие на пукнатини, дупки, 
пробиви и други отвори в повърхностния 

слой на покривната мембрана. Трябва да 
се инспектират шевовете и обшивките 
- те трябва да са плътно прикрепени и без 
видими отвори. Трябва да се потърсят 
подкожушени или разслоени участъци на 
мембраната. Покритията трябва да са 
добре закрепени за основния материал.

Ако дълго време не се извърши проверка на 
покривното покритие, е възможно по него да 
се появят растителни видове, които могат 
да доведат до разрушаване на мембраната и 
получаване на нежелани отвори в покрива.

Необходимо е да се направи проверка 
за наличието на разрушени или липсващи 
материали, запълващи отвори покрай 
стените. При наличие на такива е 
необходимо да се предвиди запълването 
им с подходяща пяна или друг материал. 
Ламариненият слой е необходимо да се 
инспектира и да се осигури защитата му до 
подложка, както и да се провери дали всички 
връзки са на съответните си места.

При покривни системи с баласт 
чакъленият слой трябва да бъде равномерно 
разположен.

Ако покривът е изграден от отделни плочи, 
трябва да се провери дали има липсващи 
или разрушени части. Под разрушаване 
се разбира пропукване или разбиване на 
плочите или нарушаване на целостта им по 
краищата.

При използване на метални покривни 
конструкции покривът трябва да се провери 
за отвори в металните листове, хлабави или 
липсващи връзки, разрушени панели, метална 
корозия и вдлъбнатини, в които се събира вода.

Работата по поправката трябва да 
бъде извършена от квалифициран персонал 
и според изискванията на фирмите - 
производители на съответната покривна 
конструкция. �

Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

Дори обикновена визу-
ална инспекция може 
да разкрие очевидните 
следи на разрушение 

© Кирил Хавезов
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Покривите

Покривът
Основни понятия и конструкционни принципи

ПОКРИВЪТ Е НАЙ-ГОРНАТА част от всяка 
сграда. Той предпазва сградата 
и нейната вътрешност от 

неблагоприятното влияние на времето. 
Покривът е може би една от най-важните 
части на всяка сграда от гледна точка на 
нейната топло- и хидроизолация, която 
предпазва вътрешността й. 

Нека разгледаме някои от основните 
конструкционни принципи на покривите. 
Цялата система на структурата на 
покрива се състои от слоеве, които имат 
различни цели - за използване, за покриване 
или уплътняване, слой за преминаване 
на въздух с изолационни цели, носеща 
конструкция и облицовка. 

Независимо от вида на покривния слой, 
материала и наклона на покрива покривите 
се делят на еднослойни и двуслойни. В 
двуслойния покрив има въздух между двата 
слоя и той се нарича студен покрив. Слоят, 
през които минава въздухът, се слага 
директно върху изолацията на сградата, 
като осигурява отвеждането на водни 
пари от вътрешната част на изолацията 
през изолационния слой. Предпоставка за 
ефективното изпълнение на тази функция 
са достатъчно големите отводи, които се 
намират над този слой, през които да се 
отвеждат водните пари.

Еднослойните покриви се обозначават 
още като топли покриви. Директно над 
изолационния слой лежи хидроизолацията. 
При покривите, които имат покривен слой 
(керемиди, метална обшивка), има слой 
от вътрешната страна на жилищната 
площ, който не пропуска пара и предпазва 
изолацията от проникване й в нея.

Недостатъците на един двуслоен 
покрив са в повечето случаи предимства 
на еднослойните покриви. Ето някои 
предимства на еднослойните покриви:
� Височината на конструкцията се 

намалява
� Без поток на въздух няма и ускорен 

транспорт на топлина
� Конструкцията не се излага на влага, 

при конструкционните части от дърво 
не се налага допълнителна химическа 
обработка 
� Отводите за въздух не са необходими
� По-малкият брой слоеве разрешава 

технически по-лесно пробиви на покрива.

Покривни и хидроизолиращи слоеве
Най-горният слой на покрива предпазва 
сградата от дъждове. В зависимост от 
покривния материал и наклона на покрива 
има два начина да се спре проникването 
на вода в конструкцията: бързо отвеждане 

Схема на плосък покрив

1 2 3 4 5

1. Външно натоварване
2. Хидроизолация
3. Топлоизолация

4. Предпазващо фолио
5. Носеща конструкция

Вода

Топлина Пара

Схема на наклонен покрив

1
2

3
4

5

1. Покривна конструкция
2. Разделящ слой
3. Кофраж
4. Вътрешен въздушен слой
5. Метална конструкция 
6. Топлоизолация
7. Предпазващо фолио
8. Носеща конструкция

Вода

Топлина Пара

6
7

8
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Покривите

на водата при наклонените покриви или 
спирането и отвеждането на водата до 
предвидените места при плоските и леко 
наклонените покриви. По този показател 
те се разделят на покривни (положени една 
върху друга керемиди) и хидроизолиращи 
(които се залепват или заваряват върху 
долната повърхност) покриви. Колкото по-
плътен е материалът и колкото по-добре е 
залепен към долната повърхност, толкова 
по-малък може да бъде наклонът на покрива.

Наклонени покриви
Наклонените покриви се състоят от 
единични части, които се застъпват една 
друга, така че да отвеждат дъжда. Заедно 
с подходящия наклон се създават покриви, 
които предпазват, но не са абсолютно 
уплътнени. Допълнителни слоеве поемат 
функцията да отвеждат влагата.

За всеки покривен материал има 
допустим минимален и максимален наклон, 
при който може да бъде използван и 
полагането да бъде технически правилно. 

Видове покривни материали при 
наклонени покриви
� Фазерни циментови плоскости
Поставят се върху гредите. Колкото по 

големи са отделните части, толкова по-малък 
може да бъде наклонът на покрива, като 
минималният наклон трябва да бъде 22º.
� Битумни керемиди
Битумните керемиди получават своята 

форма, като целулозни фазери се топят в 
разтопен битумен, след което чрез натиск 
им се придава желаната форма. Цветът 
на плоскостите обикновено се придава от 
покритието, което едновременно с това 
предпазва и повърхността.

Метални покриви
Металните покривни материали са на 

ленти от алуминий, мед, олово, поцинкована 
стомана и цинк и се предлагат на ролки. 
Минималният допустим наклон е 3 градуса 
и не трябва да надвишава 7 градуса. Имат 
дълъг живот (между 70 и 80 години) и 
се използват за леко наклонени покриви. 
Конструкцията е двуслойна и предпазва от 
натрупване на влага под непромокаемата 
покривка. Металните покривни материали 
се полагат върху дървена конструкция. 

Плоски покриви
Плоските и леко наклонените покриви 

изискват хидроизолация, която да бъде 
водонепропусклива заради малкия наклон 
и бавното отвеждане на водата. Този 
хидроизолационен слой е разположен 
по цялата повърхност на покрива. 
Повърхността на плоските покриви 

може да бъде използвана разнообразно, 
например озеленяване, паркиране. Терминът 
плосък покрив не може да се дефинира 
съвсем точно, но може да се каже, че 
покривите с наклон до 5 градуса могат 
да се нарекат така. За да може да се 
осигури безпроблемно оттичане на водата, 
покривите трябва да имат минимален 
наклон 2%. Конструкции с по-малък наклон 
се числят към специфичните конструкции и 
трябва да бъдат допълнително планирани. 
В повечето случаи в практиката плоските 
покриви са еднослойни. В зависимост от 
местоположението на хидроизолацията се 
делят на:

Конвенционални плоски покриви
Хидроизолацията лежи над 
топлоизолацията. Топлоизолацията 
трябва да бъде предпазена от влагата 
(кондензация) от вътрешната страна на 
покрива. Върху хидроизолацията се поставя 
чакъл, който предпазва от вятър, топлина и 
UV лъчение.

Компактен плосък покрив
Компактният плосък покрив наподобява 
конвенционалния, но при него 
хидроизолацията се излива гореща върху 
топлоизолацията (стъклопяна) и се залепва 
по цялата повърхност, като по този начин 
топло- и хидроизолацията се обединяват в 
един слой.

Обърнат плосък покрив
Топлоизолацията лежи върху 

хидроизолацията и я предпазва от 
механични повреди. Топлоизолацията не 
трябва да поема вода, затова се използват 
предимно екструдиран полистирол. 
Хидроизолацията поема две функции 
- да предпазва топлоизолацията от 
навлажняване отвътре и отвън.

Duo покрив
Той е комбинация от конвенционален 
покрив и обърнат покрив. Има два слоя 
топлоизолация - под и над хидроизолацията, 
обикновено тази система се използва при 
саниране, когато върху съществуващия вече 
покрив се постави топлоизолация.

Видове хидроизолационни материали
Хидроизолационните ленти се делят на три 
вида - битумни, пластмасови и каучукови.

Всяка група има своите специфични 
свойства, като различните видове могат 
да се комбинират за оптимален резултат. 

Битумни ленти
Те се състоят от носеща мрежа, която се
топи в оксидиран битумен и от двете 
страни. При някои от тях повърхността се
третира допълнително срещу UV лъчение.
Битумните ленти се полагат двуслойно. 

Пластмасови и каучукови ленти
Пластмасовите и каучуковите ленти 
могат да бъдат със и без носеща мрежа. 
Произвеждат се от еластомери или 
термопласти. Дебелината на това 
покритие е между 1 и 3 мм. В повечето 
случаи пластмасовите ленти са UV 
устойчиви. За съжаление обаче те са по-
чувствителни към механични повреди. �

„Фасилитис“

Недостатъците на един 
двуслоен покрив са в 
повечето случаи пре-
димства на еднослойни-
те покриви

Независимо от вида 
на покривния слой, 
материала и наклона 
покривите се делят на 
еднослойни и двуслойни

CMYK  Фасилитис  стр. 21



22 ФАСИЛИТИС  АПРИЛ 2008

ЗЕЛЕНОТО МОДЕРНИЗИРАНЕ 
на покривите представлява нов 
подход, който има за цел не само 

подобряването на естетичния вид на 
сградите, но и подобряване на начина, по 
който функционират от гледна точка на 
обитателите и околната среда. По този 
начин се улавят всички възможности, 
които често биват пренебрегвани при 
конвенционалните покриви. Това означава 
инвестиция на време и енергия за намиране 
на решения, които най-добре отговарят на 
нуждите. Зелените покриви представляват 
една дългосрочна инвестиция за осигуряване 
на здраве и сигурност, намалени разходи за 
поддръжка, устойчивост и дълготрайност, 
запазване на околната среда.

При изграждането на покривите е 

възможно използването на няколко слоя, 
които да работят в паралел с цел защита 
на сградата. Всеки от тези слоеве играе 
критична роля, затова е необходимо 
внимателно да се обмислят и подберат 
оптималните компоненти: 
� Обвивка
� Подложка
� Покривен материал
� Водосточни тръби и улуци.
За да се гарантира дълготрайността, 

без оглед на проекта и материалите, е 
необходимо всички слоеве да бъдат правилно 
инсталирани. 

Първата компонента на един покрив 
е обвивката - тя е закрепена директно 
за скелета на покрива и представлява 
повърхност, чиято цел е да го стабилизира и 

Покривите

Зелени 
покриви

Озеленяването на покрива е добър избор при опазване не само на околната среда, но и на сградата
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осигури. Материалите, които се използват 
за целта, са различни:
� Шперплат - състои се от няколко слоя 

дървен фурнир, плътно наредени и залепени в 
различни посоки
� Талашит - направен от дървени парчета, 

залепени в панели
� Специална хартия
� Специални ламинирани плоскости.
Вторият слой е подложката, която 

служи за защита от влага. Тя представлява 
покривна хартия, направена от хартиени 
влакна, наситени с асфалт, или плексиглас. 
Преди монтирането на този защитен слой 
е необходимо да се провери състоянието на 
обвивката. Тя трябва да е абсолютно суха, 
тъй като подложката е водонепроницаема и 
е възможно да задържи влага, която по-късно 
да разруши обвивката.

За райони, характеризиращи се с голяма 
честота на валежите, често се предвижда 
един допълнителен слой от ламарина, който 
не позволява проникването на водни капки. 
Ламарината се изработва на тънки листове 
от галванизирана стомана или алуминий.

Следващият слой от покрива е покривното 
покритие. То може да се изпълни от:
� Асфалтови покривни плочи, които са 

изработени от влакна и асфалт, покрити със 
слой от минерални гранули. Тези покрития 
могат да бъдат с различен цвят, дебелина и 
размери в зависимост от нуждите
� Бетонови плочи - те имат дълъг живот 

и изискват минимална поддръжка, но са 
тежки и може да има нужда от подсилване на 
покривната конструкция
� Фибров цимент - той се състои от 

цимент и целулозни фибри, добавени за 
намаляване на теглото
� Специално дървено покритие - най-често 

се изработват от кедрово дърво и добавки 
за подобряване на качествата
� Покрития от рециклирани материали 

- изработват се от рециклирана пластмаса, 
целулозни влакна, гума
� Стоманено покритие - винаги е покрито 

със защитен филм, за да се избегне появата 
на ръжда. Използва се и алуминизирана 
стомана
� Алуминиево покритие - обикновено 

боядисано
� Глинени керемиди.
От гледна точка опазване на околната 

среда най-перспективно е използването на 
глинени керемиди, които представляват 
естествен продукт, или стоманени листове, 
които подлежат на рециклиране.

Конвенционалните покриви имат 
основната задача да предпазват 
сградите от влиянието на атмосферните 
условия, но не играят роля за опазване на 
природата. Напротив, при дъжд части от 
повърхността на твърдия материал се 
разтварят и попадат в почвата, което 
не е благоприятно. Зелените покриви от 
своя страна способстват за  намаляване 
на тези неблагоприятни последствия, 
като добавят и естетическа нотка. Те 
се състоят от различни покривни слоеве, 
покрити с почвообразна среда и растителни 
видове, подбрани така, че да издържат на 
екстремни условия. Зелените покриви водят 
до следните положителни ефекти:

� Те имат свойствата на допълнителен 
изолационен слой за намаляване на 
постъпващата топлина през лятото и 
загубата и през зимата
� Те улавят, филтрират и забавят 

оттичането на покрива
� Те спомагат за удължаване на живота на 

покривните покрития, като ги предпазват 
от директната слънчева светлина и удари.

Последният, но не най-маловажен елемент 
на покривите са водосточните тръби и 
улуци. Ефективните зелени улуци трябва 
да бъдат издръжливи и водонепропускливи. 
Двата най-използвани конвенционални 
материала за тази цел обаче не са 
подходящи поради факта, че са източник 
на токсични вещества. Небоядисаните 
галванизирани водосточни тръби изпускат 
цинк в дъждовната вода и ръждясват с 
течение на времето. Поливинилхлоридните 
тръби съдържат добавки за увеличаване 
на гъвкавостта им, които могат да бъдат 
отмити от дъждовната вода и да доведат 
до замърсяване. Освен това при изгарянето 
им те изпускат много опасни и трайни 
токсини.

Алуминият е с по-голяма трайност от 
галванизираната стомана, поради което 
боядисаните алуминиеви улуци са добър избор 
при изграждането на зелени покриви. 

Друга алтернатива за изграждане на зелен 
покрив е интегрирането на фотоволтаични 
модули  или слънчеви колектори в него. По 
този начин се намалява консумацията на 
електрическа енергия от мрежата, както и 
намаляване на разходите за получаване на 
топла вода. Цените на тези системи обаче 
са все още високи и подобна инвестиция 
се изкупува след двадесет или дори повече 
години.

Събирането на излишната дъждовна 
вода и използването и по друго време също 
спомага за опазване на природата. Това може 
да се постигне посредством използване на 
варели за съхранението и използването й при 
необходимост. Тази алтернатива е особено 
приложима през летните месеци, когато 
количеството валежи е намалено. 

Причините за използване на зелени покриви 
са многобройни, но като цяло могат да 
бъдат обобщени в три основни насоки:
� Те могат да доведат до спестяване на 

средства. Това се постига посредством 
използване на висококачествени материали 
с голяма издръжливост и дълготрайност, 
чиято поддръжка е лесна и евтина
� Спомагат за изграждане на по-сигурни 

сгради. Качествените материали, които се 
използват, при правилното им инсталиране 
осигуряват по-добра защита на покрива, 
като редуцират възможността от течове 
и появата на нежелани ефекти поради 
наличието на влага
� Те са предпоставка за намаляване на 

вредните влияния към околната среда. 
Посредством избор на покрития с голяма 
стабилност и дълъг живот честотата 
на подмяна се намалява. Ако се подберат 
материали, подлежащи на рециклиране, 
замърсяването се редуцира значително, 
както и при избягване на материалите, 
които са източник на токсични вещества. �

Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

Покривът

При изграждането на 
покривите е възможно 
използването на някол-
ко слоя, които да ра-
ботят в паралел с цел 
защита на сградата

Слоеве на зеления покрив
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Фонтаните са изградени на равни места. 
Те се състоят от две части - басейн и 
централна част. Централната част е 
декоративна или скулптурна, като служи 
за източник на пръскаща вода и обуславя 
“водната картина”. Към тази елементна 
част често се прибавя рамка от цветя  или 
трева.

Фонтаните са  разнообразни по форма 
- квадрат, кръг, правоъгълник. В миналото са 
богато оформяни с балюстради и статуи 
на музи, раковини, делфини и т.н. Основно 
значение при съвременните имат водните 
струи и светлината. 
� Водни огледала 
Това са обширни водни басейни, 

предназначени да отразяват заобикалящата 
ги градинска обстановка - статуи, сгради, 
вази и др. Те разширяват оптически 
пространството и не включват високи 
водни струи и фонтани. 
� Канал 
Каналите са най-обширната водна площ 

в геометричните паркове. Въздействието 
им е просторно, като в дълбочината им 
се разкриват безгранични перспективи. 
Каналите са с различна форма - права, 
кръстовидна, с разширения или стеснявания. 
� Каскада 
Каскадата е водно съоръжение за стръмен 

терен. Те представляват ансамбъл от 
тераси и стълби, по които се стичат 
водни струи. Каскадите имат динамично и 
монументално въздействие. 
� Реки и потоци 
Реките и потоците текат свободно в 

ОзеленяванеОзеленяване

Проектиране на водните 
площи в озеленяването

ВИЗИЯТА НА ЕДИН МОДЕРЕН И ДОБРЕ 
изглеждащ търговски или бизнес 
център не се представя само с 

архитектура и модерно оборудване. Това 
трябва да бъде съчетано с правилното 
оформление на зелените площи около 
сградата и вътре в нея. Съчетаването на 
озеленяването с различни водни елементи 
в него ще доведе до промяна и на околната 
среда, и на микроклимата на работното 
място. Правилният избор при аранжиране 
на зелените площи зависи както от самото 
естество на работа на самия център, така 
и от внедряването на водните елементи, 
които крият в себе си различна сила и 
въздействие:  
� Водни площи 
Водата като елемент на парковете и 

градините не само обогатява пейзажа, но 
и подобрява микроклимата им. Различните 
водни площи генерират у посетителя 
разнообразни ефекти. Спокойната 
повърхност на езерото отразява околния 
пейзаж, реката осигурява прохладна 
разходка, потокът се пени между скалите и 
напомня мелодия от весела песен. 

Водните площи в парковете и градините 
са допълнени със зеленина. Група храсти, 
плачеща върба, редица тополи и др. 
образуват неделима част от водната 
площ. Скалите са също допълнения към 
пейзажните видове, които внасят 
естетическо разнообразие.  Водните площи 
динамично се променят и въздействат на 
сетивата ни. 
� Фонтан 

Добрият терен 
Теренът е основата, 
върху която се 
изграждат парковете 
и градините. Той може 
да бъде равен, стръмен, 
вдлъбнат и изпъкнал. 
При изграждането на 
парковете се трасират 
алеи, пътища, създават се 
канализация, водопроводи 
и електрификация. 
Засаждат се дървета и 
храсти. Ето защо при 
строителството на 
парковете и градините 
се налага корекция на 
наклони, премахване 
на малки възвишения, 
изравняване на някои 
площи и т.н. 

CMYK  Фасилитис  стр. 24



25АПРИЛ 2008  ФАСИЛИТИС

Озеленяване

парковете и ни въздействат със своята 
дължина. Двата бряга се приближават или 
отдалечават, образуват разширения или 
островчета. С оглед по-добра видимост и 
художествено въздействие ниските брегове 
са свързани с нивото на реката, за да може 
погледът да обхване цялата водна площ. 
По-високите брегове са по-отдалечени от 
нивото на водата. За правилно насочване на 
погледите от крайбрежието се използват 
групи дървета и храсти, поставени на 
подходящи места. Островите може да са 
свързани чрез мост с останалата част 
от парка. В зависимост от големината им 
на тях се разполагат площадки за отдих, 
беседки, увеселителни заведения. 
� Поточета  
Поточетата могат да са създадени 

и изкуствено в парковете и градините. 
Те обикновено се комбинират със скали, 
храсти и цветя. Особено привлекателно е 
постоянното им ромолене. 
� Бързеи и водопади 
Те са характерни за стръмните и 

пресечени местности. В тях се образуват 
острови от скали. Доброто им въздействие 
се чувства, когато алеите преминават 
непосредствено до брега на течаща вода. 

В парка може да е създаден и водопад 
при подходящи условия - достатъчно вода, 
стръмен скат и скали. Това е съоръжението, 
в което най-трудно се имитира природата. 

� Езеро 
Езерата в парковете и градините 

са свободни водни площи, заобиколени 
със зеленина. Те може да са изкуствено 
създадени при нисък или вдлъбнат терен. 
Езерото може да съдържа острови, 
полуострови, заливи, пристани и др. 
Така контурът му става разнообразен и 
привлекателен. 

За един съвременен офис освен 
съответното обзавеждане и оборудване 
е необходимо да бъде декориран в тон с 
природата, с което да наподобява зелен 
офис. Това олицетворяване и пренасяне 
на природата на работното място ще 
допринесе за по-голям комфорт, уют и 
ще създаде предпоставки за по-високи 
резултати от работещите. За тази цел 
са създадени преносими водни атрактивни 
комплекси, чрез които се цели промяна в 
офиса и същевременно при необходимост 
да бъдат премахвани или променяни с други 
интериорни дизайни. Те са с висока степен 
на мобилност, с минимален оборотен 
воден обем, разполагат се направо върху 
подовите настилки без допълнително 
извършване на строителни работи. Те 
са много подходящи за декорация на дома, 
офиса, пространството между масите на 
ресторанти, кафенета, за зали, вестибюли, 
представителни, спортни и други сгради. �
� Гергана МАТЕВА

Олицетворяването 
и пренасянето на при-
родата на работното 
място ще допринесе 
за по-висока ефектив-
ност от работещите

София 1680, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Пирин“ 73
тел. 02/ 955 64 63, 955 62 61, факс: 02/ 955 62 06

e-mail: trade@ditek.info, www.ditek.info
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
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Озеленяването

Гледната точка на фасилити мениджъра

ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО Е ИНТЕРЕСНА ТЕМА, която 
може да бъде разгледана в много посоки. 
Предвид факта, че не съм ландшафтен 

архитект, нито виден белгийски флорист, 
ще подредя тази тема от гледната точка на 
фасилити мениджър и любител на цветята, 
растенията и природата. Накъдето и да 
се обърнем и да потърсим „нещо зелено или 
нещо цъфтящо”, ще открием навсякъде по 
нещичко - впечатляващи вътрешни градини 
пред домове и бизнес сгради, красиви паркове, 
малки саксийки по первазите на прозорците 
и т.н. 

Защо е важно 
Растенията и цветята са красиви, създават 
уют и естетика както в интериора, така и 
в екстериора, полезни са и екологични. Освен 
това растението в офиса е естествен 
филтър за въздуха в затворени помещения, 
който поглъща радиацията от компютрите и 
повишава нивата на кислород. Проучванията 
показват, че растенията намаляват умората 
и влияят положително върху нивата на стрес. 
Независимо от многото модерни и с добро 
качество офис сгради и търговски комплекси, 
които се построиха, градът ни изглежда все 
по-неприветлив. Мисълта единствено за 
повече квадратни метри застроена площ 
сякаш ни кара да забравяме, че в този град ще 
живеят нашите деца и внуци, че обликът на 
града говори за нашите ценности, култура 
и епоха. Околната среда има все по-голямо 
значение при продажбата и избора на един 

недвижим имот. Клиентите все повече 
ще се интересуват от комфорта при 
обитаването на даден район, как обектът 
е вписан в околната среда, от зеленината, 
която съпътства дадения обект, защото 
именно тя създава спокойствие и красота.  
За да има претенции за високо качество на 
предоставяните услуги, една бизнес сграда 
или административен комплекс трябва да 
бъде разположена в красива и добре оформена 
ландшафтно-композиционна среда. 

Изисквания
Информация относно изисквания, свързани с 
планирането, изграждането, устойчивото 
поддържане, опазването и развитието 
на зелената система можем да открием 
в съответната Наредба за изграждане 
и опазване на зелената система на 
територията на Столичната община.

Озеленяването се реализира на отворени 
пространства, свободни терени, при главния 
вход на сградата, в цялата културно-битова 
зона, в рекреативните и спортните площи. 
Общата площ трябва да бъде най-малко 
15% от парцела при застрояване до 50% 
и поне 10% при застрояване над 50% от 
парцела. Ролята на озеленяването се изразява 
главно в следните направления: екологично, 
климатично, организационно по отношение 
на територията и пространствата, 
противопожарно и естетическо. Същото 
обаче може и да вреди, да засенчва, да пречи 
на обдухването. То трябва да отстои от 
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и други. В градинския дизайн формата на 
линията създава усещане както за посока, 
така и за движение. Окото автоматично 
следва хоризонталната линия покрай 
пътеки, растителни лехи, а по вертикала 
- формите и структурите на растенията. 
Хубаво е да се знае, че нежните, бавни 
криви и хоризонтални линии имат 
успокояващ ефект, докато назъбените,  
диагоналните и вертикалните линии 
създават вълнение и напрежение. Правите 
линии се възприемат като официални и 
структурни, докато кривите създават 
усещане за натуралност и релаксация. 
Например правите линии насочват окото 
по-директно от кривите. Така линията влияе 
на „настроението” на пейзажа и трябва да е 
във връзка с цялостната насока на темата. 
Повечето от новите пейзажи използват 
предимно криви линии, за да компенсират 
твърде структурираните елементи на 
архитектурата и качеството на модерния 
живот. Формата, дефинирана от линии, е 
може би най-трайният елемент в градинския, 
екстериорен дизайн. Това е първото, 
което човек забелязва, когато погледне от 
разстояние една оформена зелена площ пред 
сградата или бизнес центъра. 

Всяко растение има уникална големина 
и обем, които се развиват и променят 
с нарастването на същото. Формите 
могат да бъдат пирамидални, каскадни, 
колоновидни, разпростиращи се или 
кръгови. Именно те разделят и дефинират 
пространствата в парковото пространство 
около сградата. Мястото на определено 
растение може да „блокира” гледката, да я 
„отвори” или да я промени в зависимост от 
нарастването му и формата. Тези качества 
на растенията често се променят през 
сезоните и преструктурират линиите на 
градината. Формата на избраните растения 
и тяхното разположение са изключително 
важни за създаването на удобни, динамични 
пространства и приятни силуети. Формите 
могат да се допълват или да контрастират.

Например, ако желаният ефект 
е контраст, можем да съчетаем 
вертикални архитектурни елементи с 
ниски, разпростиращи се растения. А 
ако искаме да допълним архитектурата 
на сграда със стръмен покрив, можем да 
съчетаем с високо, колоновидно растение. 
Няма строги правила за използването 
на определена форма, важно е да се 
съобразяват ефектите, които желаем да 
постигнем, в общия дизайн на пейзажа. 
Важен елемент е и съотношението между 
обема и празното пространство на 
листата или цветята, което се променя 
със светлината през деня и със смяната 
на сезоните. Например контрастът и 
тук стимулира визуален интерес. Все пак 
е необходим баланс между визуалната 
стимулация и приемствеността, защото 
твърде ярък контраст води до объркване, 
а резултатът от твърде семпъл 
контраст прави пейзажа скучен. Хубавото 
съотношение при проектиране и изграждане 
на екстериорните зелени площи може да 
бъде инструмент за създаване на чувство 
за перспектива в малка градина, правейки 
пространството да изглежда по-голямо. �28 

сградите на съответните нормативни 
разстояния, като например иглолистната 
растителност е пожароопасна. 

Като цяло използваната растителност 
може да бъде разделена в няколко направления: 
дървета и храсти, засадени в редица, групи 
или поединично; тревни и цветни площи. 
Когато дърветата и храстите са в един 
ред, необходима е ивица с широчина поне два 
метра, а при двуредово засаждане - най-малко 
пет метра. Растителността трябва да се 
подбира по пет критерия: да не пречи; да 
е устойчива; да изпълнява функционалното 
си предназначение; да има декоративни 
качества през съответно разместени 
сезони на цъфтене; максимално да се запазва 
и доразвива съществуващата трайна 
растителност. Естетическият ефект 
трябва да се търси чрез композиции, като 
се използват различните височини, корони, 
цвят и листови особености по принципа на 
контраста и нюанса. 

Разделение 
Визията на бизнес сградата формира до 
голяма степен имиджа на компанията  или 
на фирмите, които се помещават вътре. 
Със сигурност ще постигнем положителна 
представа, ако е добре озеленено вътре и е 
добре поддържано пространството около 
сградата. Хубаво е да създадем една обща 
картина, като започнем от озеленяването на 
двора или наличната площ около сградата и 
естествено продължим тази зелена картина 
и в интериорното озеленяване на общите 
части (коридорите, фоайетата, площадките 
на полуетажите и терасите), които пък се 
явяват преходът към офисите.

Екстериорно озеленяване
Когато се проектира екстериор на една 
офис сграда, в повечето случаи се търси по-
строг геометричен стил. Пейзажен стил се 
проектира обикновено в зоните за почивка 
или ако има прилежащи спортни съоръжения 
за служителите. 

Като цяло днес парковото изкуство 
става все по-популярно чрез пресъздаване на 
природната среда в дворното пространство, 
наречено градина. Стремежът да се 
докосва природата ежедневно е допринесъл 
за създаването на своеобразни кътове 
от околната среда в миниатюрен вид. 
Удоволствието да притежаваш част от 
природата в рамките на собствения си 
двор е наложило необходимостта и от 
силно декоративно присъствие. Когато 
градинската композиция е най-тясно свързана 
с дейността на човека и неговите цели, 
когато е хармонично балансирана, същата 
носи само положителни емоции. Основното 
правило, с което е добре да се съобрази 
идейното решение за архитектурата на 
сградата и озеленяването, е развитието на 
цялостна концепция за композиция, подчинена 
и възможно най-близка до даденостите 
на терена. Артистичният триизмерен 
дизайн на паркове и градини е резултат 
от композиционния синтез на различни 
елементи: пейзажна растителност, водни 
ареали, архитектурни и скулптурни форми 

Елементи 
на поддръжката
� Поддръжка тревен 
килим: косене; аериране; 
грапене; валиране; подхран-
ване на почвата; плевене.
� Грижи за растенията: 
окопаване, прекопаване; 
плевене; резитби - основни 
оформящи и направляващи; 
подхранване с различни 
видове органични и ми-
нерални торове; защита 
- редовен фитосанитарен 
контрол; третиране с 
препарати; подготовка за 
зимен и летен сезон; засаж-
дане на сезонна растител-
ност.
� Поддръжка на инте-
риорна растителност: 
от страняване на сухите 
листа и клонки; резитба 
и частично подрязване; 
подхранване с изкустве-
ни торове; третиране с 
препарати за растителна 
защита; поливане.
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Освен естествената красота на природните 
форми вече се търсят нови възможности 
за въздействие и дори шокиращ ефект 
от външния вид. Целта, разбира се, е една 
- по-голямо и по-различно естетическо 
удоволствие. 

Елементите
Дизайнът на дворната зеленина се изгражда 
от няколко типа растителни съобщества. В 
оптималното разполагане на декоративната 
растителност до голяма степен се крие 
ключът към създаване на красива градина. 
Подреждането на растенията в специфични 
съчетания организира пространството и 
показва вкуса на собственика. Класическите 
елементи на една градина (нека образно да 
наречем така нашата зелена площ около 
сградата), обединяващи пространството, 
са: откритата затревена площ-поляна, 
растителните композиции, алейна мрежа, 
архитектурни елементи и водни басейни. 

Доминирането на всеки един от тях 
определя характера на градината, а 
стиловото решение допринася за различното 
възприятие. Съществува баланс между 
архитектурните и природните елементи 
в една градина. Умелото му използване 
позволява създаването на все по-изящни 
дворове и зелени площи. Тенденцията е 
природата да доминира, но урбанистичната 
среда, в която живеем, налага свои черти при 
демонстрирането на парковото изкуство. 
Създаването на градини от нов тип, 
отличаващи се с хармонично разположени 
елементи, търсейки силен декоративен 
ефект и характеризиращи духа на нашето 
съвремие, е това, което е актуално към 
момента. Целта е не само представяне на 
природата чрез подходяща естетика, но 
и стилизиране на вече познатото в нова 
форма, доставяща максимално удоволствие и 
наслада.

Дърветата могат да се засаждат в по-едри 
петна, наречени масиви. В рамките на един 
масив може да има дървета само от един вид, 
от един тип или от различни растителни 
типове. Масивите дават мощна зеленина и 
определят до голяма степен структурата 
на растителния обем в градината. 
Масивите са с голяма площ и са подходящи 
за по-просторни дворни пространства. Те 
имат за цел да изградят масивния зелен 
обем на дворното пространство, за да 
структурират типовете пространства. 
Масиви се изграждат по периферията на 
двора, в по-лесопарковите му части и в 
местата, където има най-малко движение 
и посещение. Дърветата, които изграждат 
масива, трябва да са дълголетни, красиви 
и с неутрални декоративни качества, за 
да дават гъста зелена маса, без излишни 
детайли и акценти. Подходящи за засаждане 

Озеленяването

в масив са почти всички натурални форми 
на широколистните и иглолистни дървета с 
изключение на редките и екзотични видове.

Относно растенията се използват 
широка гама от различни видове трайна 
зелена растителност. Декоративните 
дървесно-храстови групи са основните 
структурни елементи на дворната зеленина. 
Състоят се от няколко (3-9) дървета от 
различни видове и няколко (7-15) цъфтящи и 
вечнозелени храсти. Макар всяка дървесно-
храстова група да има самостоятелно 
декоративно въздействие, те трябва да са 
подчинени на основната идея на дизайна. 
Дървесно-храстовите групи са основните 
структуроопределящи елементи на дворното 
пространство. Посредством тях се отделят 
типовете пространства, изгражда се 
скелето на дворната зеленина и се оформят 
интересни кътове, акценти и зрителни 
фокуси. В дървесно-храстовите групи се 
засаждат интересни и оригинални дървета 
и храсти, при съчетаването на които се 
постига висок художествен ефект. Групите 
могат да бъдат и семпли, съставени от 
видове с умерено въздействие, когато целта 
е да се маркират параметрите на дворното 
пространство. Обикновено в една група има 
няколко високи дървета, едно или две по-ниски, 
и няколко храста, които да осъществят 
прехода от висока към ниска растителност. 
Трябва да се избягва аранжирането на няколко 
изключително декоративни видове в рамките 
на една група. Групата има обем, съставен от 
по-обикновени видове и акценти - екзотични 
и редки дървета и храсти. Красивият тревен 
килим пък изисква търпение и системни 
грижи. Процесът на изграждането на 

Фасадното озеленяване придава по-красива и 

Етапите
1. Проектиране - при про-
ектирането функционално-
то зониране се съобразява 
с изискванията на клиента, 
а различните елементи, 
оформящи дворното прос-
транство, се обединяват 
в една обща обемно-прос-
транствена композиция, в 
пейзажен, геометричен или 
геометризиран стил. 
2. Строителство - стро-
ителството започва с 
вертикална планировка и 
геопластика на терена, 
изграждане на настилки и 
поливни системи, направа 
на басейн, архитектурни 
елементи и др. Следва 
аранжиране и засаждане на 
растителността, изграж-
дане на скални участъци 
и алпинеуми, розариуми и 
японски кътове и др. И на-
края създаване на затреве-
ни участъци и поляни.
3. Поддръжка - ежедневно 
поливане, редовна коситба, 
резитба и торене.
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тревната поляна може да се определи като 
заключителния етап при оформянето на 
градината. Налага се да отбележим, че този 
процес изисква повече време и търпение, 
също както и спазване на система от 
целенасочени действия. 

Добре изградената и поддържана тревна 
площ обединява растителните композиции и 
архитектурните елементи в едно цялостно 
пространство, като същевременно служи и 
като място за почивка, спорт или разходка. 
За постигане на перфектен вид на тревната 
площ обаче далеч не е достатъчно само да се 
подберат добра тревна смеска и подходящ 
терен, гъстотата и свежият зелен цвят на 
тревата винаги са резултат и на системно 
полагани грижи. Нивото на интензивност 
при поддръжката на тревата, също както и 
условията и факторите на средата оказват 
най-голямо влияние върху вида и състоянието 
й. Много от признаците за влошаването 
на тревната растителност могат да 
се дължат на различна първопричина или 
комплекс от причини, поради което понякога 
нейната поддръжка се оказва доста трудна.

Живите плетове дублират оградите 
или границите на имота. Жив плет може 
да се създаде от много видове храсти и 
дървета и в процеса на поддръжка може да 
се оформи като свободнорастящ или строго 
геометрично подстриган. Цветните групи 
обединяват в по-едри петна различни цветя 
от няколко (3-7) вида.   �36

ПРОЕКТИРАНЕ И МОНТАЖ НА 
АВТОМАТИЗИРАНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА:
ЧАСТНИ ГРАДИНИ
ОБШЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ
ГОЛФ ИГРИЩА 
СГУРООТВАЛИ
ХВОСТОХРАНИЛИЩА

ИЗБОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
СОФИЯ 1680

КВ. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ”, УЛ.”ПИРИН”73
ТЕЛ.:02/955 64 62, 955 62,61, ФАКС: 02/955 62 06

irrigation@ditek.info
www.ditek.info

жива визия на сградата
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Фасадното и покривното 
озеленяване обогатяват 
селищната среда
Проф. д.а.н. арх. Атанас КОВАЧЕВ, декан на факултет „Екология и ландшафтна 
архитектура”, Лесотехнически университет – София, пред „Фасилитис”

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ГРАДОУСТРОЙСТВОТО 
на София от гледна точка на бума 
в строителството и проблемите с 

озеленяването?
- Така поставен, въпросът е многоаспектен.  

София е един град с хилядолетна история 
и култура. Един град, който се развива на 
основата на градоустройствени планове 
вече повече от 125 години - започвайки от 
план “Амадей” - 1880-1881 г.; преминавайки 
през плановете от 1892 г., 1897 г, 1928 г. и 
известния план “Мусман” от 1938 г.; плановете 
от 1945 и 1949 г.; план “Нейков” от 1961 г. 
и последвалите урбанистични разработки 
(останали непроцедирани, но оказали влияние 
във функционално-плановото и обемно-
пространственото развитие на столичния 
град) от 1972, 1979 и 1985 г. 

От началото на 2007 г. столицата ни има 
нов Общ устройствен план. Той е приет от 
Народното събрание през декември 2006 г. със 
Закона за устройството и застрояването на 
Столичната община (ЗУЗСО) и влезе в сила от 
януари 2007 г. Това е безспорен успех, защото 
последният официално приет със закон от 
Народното събрание план на София беше от 
1961 г. Новият план на София и Столичната 
община е план с визия за града и общината 
след 20 години. Той е един инструмент за 
управление на устройствените процеси в 
милионния град с перспективен хоризонт 
- 2020 - 2025 г. Очаквам със своите правила 
и норми новият план на града и общината да 
въведе ред в устройството и застрояването 
на територията (особено в строителните 
граници на града - от това имат нужда 
всички). 

Действително през последните години 
в София се наблюдава строителен бум  - 
израстват много нови жилищни и офис 
сгради, бизнес центрове, многофункционални 
комплекси… И това е положително.

Неведнъж съм споделял, че строителството 
е първият отрасъл, който изпита проблемите 
на кризата след 1989 г. и в същото време 
е първият отрасъл, който излиза от нея. 
Бумът в строителството през последните 
години в големите градове е доказателство, 
че кризата, свързана с преходния период в 
обществено-политическото и икономическото 

Бумът в строителството 
през последните години 
в големите градове в 
България е доказател-
ство, че кризата, свър-
зана с преходния период 
в обществено-политиче-
ското и икономическото 
развитие на страната ни, 
отминава.

развитие на страната ни, отминава - България 
е равноправен член на Европейския съюз от 
началото на 2007 г., в страната навлизат 
чужди инвеститори и инвестиции, тя става 
търсена дестинация от чуждестранни 
граждани и партньори, а това означава 
необходимост от реализиране на материално-
пространствена среда за удовлетворяване 
на големите потребности от нови офисни 
площи, бизнес центрове и жилищни сгради за 
временно обитаване. Много от градовете 
и курортните ни комплекси са истинска 
строителна площадка. Но нови градски паркове 
и зелени площи никой не строи. Немалко от 
строителите с неохота реализират процента 
на озеленяване в урегулирания поземлен имот 
съгласно предвижданията на устройствената 
зона в общия устройствен план, да не говорим, 
че обществото очаква да финансират 
изграждане или реконструкция на елементи 
на зелената система на градовете. Аз все пак 
съм оптимист и вярвам, че това време ще 
дойде.  

По отношение на озеленяването днес 
има какво да се желае. Въпреки увеличените 
бюджетни средства за поддържане на 
елементите на зелената система на София 
предвидените средства отново не стигат. 
И днес има много паркови територии, които 
се нуждаят от спешни мерки по отношение 
на поддържане на растителността и 
изграждане на елементите на парковата 
архитектура. Достатъчно е да спомена 
парк “Хиподрума” в София (в частта му 
към площад “Ручей”) - територията на 
парка е изключително занемарена и се 
нуждае от спешна реконструкция както на 
растителността, така и на елементите на 
парковата архитектура и градския дизайн. 
Софийските паркове като парк “Въртопо” 
и “Източния парк”, заложени в стари 
градоустройствени разработки, чакат 
времето, когато ще бъдат реализирани.
А новият Североизточен парк, който 
заложихме в Общия устройствен план на 
София и Столичната община, ще бъде ли 
реализиран в близко бъдеще е въпрос без 
отговор на настоящия етап. Софиянци и 
гостите на столицата имат нужда от тези 
паркови територии. �32   
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Мисля, че един от пътищата за решаване 

на проблемите със софийските паркове 
е използване на публично-частните 
партньорства при устройство на 
територията им. За съжаление се натъкваме 
на трудности - бизнесмени, които желаят 
да спонсорират поддържането на паркови 
територии (поддържане на растителността 
и елементите на парковата архитектура) 
срещу изграждане и стопанисване например 
на спортни съоръжения, срещат големи 
трудности. Като че ли не се оценява ползата 
за обществото от една такава дейност, 
а се калкулира само очакваната печалба 
за съответния бизнесмен. Смятам, че и 
нормативната уредба в тази област се 
нуждае от усъвършенстване. Мисля, че и 
гражданските движения, иначе много активни 
в защитата на екологията и зелената 
система на София, трябва да помагат, а 
не да пречат при реализиране на публично-
частни партньорства при устройство  и 
реконструкция на паркови територии. 

Кои са проблемите, свързани с 
градоустройството, които влияят на 
озеленяването?

- Приетите през последното десетилетие 
на ХХ век няколко реституционни закона 
нанесоха съществени корекции върху изградени 
или предвидени за реализация територии 
в градовете - върнати са терени на бивши 
собственици върху  реализирани мероприятия: 
паркови територии, вътрешноквартални 
озеленени пространства, детски площадки 
и спортни терени, паркинги, т.е. на места 
се допусна нецелесъобразна реституция. 
Нелогично действие, защото, за да се създаде 
и поддържа една зелена площ и да се развие 
дори само едно дърво, са необходими години и 

десетилетия? Аз все още очаквам, че ще бъде 
извършена проверка на законността и особено 
на целесъобразността от реституция 
върху зелените площи, създала толкова 
напрежение в гражданското общество 
през последните години. Количеството на 
терени за озеленяване в населените места, 
и в частност в големите градове, е в пряка 
зависимост с количеството на терените 
за застрояване. Строителният бум през 
последните години в големите градове и 
особено в София доведе до редуциране на 
зелените и свободните площи в градската 
структура. Реституцията на терени се 
отрази в много случаи неблагоприятно. От 
друга страна, количеството обществени 
зелени площи на жител за съжаление не 
се увеличава с темпото на растеж на 
обитателите, строежите и не на последно 
място с количеството на моторните 
превозни средства.

Нормативната уредба се оказа неспособна 
да се справи със строителната инвазия и за 
съжаление, въпреки че към инвестиционните 
проекти се изисква минимален процент 
озеленяване, то често е проформа и в крайна 
сметка е неефективно. Причината е, че 
когато не може да се осигури необходимият 
процент озеленяване на ниво терен в 
границите  на урегулирания поземлен 
имот (подземните гаражи в много случаи 
заемат цялата площ на имота), се допълва 
с озеленяване по фасадите и покривните 
тераси, което често инвеститорите не 
реализират. А от това губи средата в големия 
град. Необходим е последващ строг контрол за 
реализирането на параметрите и елементите 
на озеленяването в утвърдените проекти по 
част “Паркоустройство и благоустройство”. 

Вярвам обаче, че фасадното и покривното 

Фасадното и...

Един от пътищата за 
решаване на проблемите 
със софийските паркове 
е използване на публично-
частните партньорства 
при устройство на тери-
торията им и изграждане 
на елементите на ланд-
шафтната архитектура. 

© Цветелина Ангелова
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озеленяване може да допринесат съществено 
за обогатяване на селищната среда. 
Световната практика дава блестящи примери 
на покривно озеленяване. Разбира се, това 
има цена - осигуряване на конструкцията да 
поеме допълнителни товари от хумусен слой, 
правилен подбор на растителните видове, 
активно поддържане на растителността и 
т.н.    

Един друг много съществен проблем - липсва 
обвързаност между  различните нормативни 
документи. От една страна, Наредбата за 
транспортно-комуникационните средства 
изисква осигуряване на паркоместа в 
границите на урегулирания поземлен имот. 
Например: за всяко жилище независимо от 
неговата площ трябва да се осигури едно 
паркомясто; инвеститорът изисква от 
проектанта малки по площ жилища, защото 
са по-лесно продаваеми, необходими са 
паркоместа и  за магазините и офисите и 
като следствие се получава твърде голям брой 
паркоместа. Без осигуряването им проектът 
не може да бъде утвърден и да получи  
разрешение за строеж. В същото време със 
скицата (визата) за проектиране се указва 
минимален процент за озеленяване, чието 
реализиране на ниво терен е много трудно 
осъществимо. Оттук идва противоречието - 
как да бъдат удовлетворени всички изисквания 
в границите на имота (често с неголеми 
размери). Трудно разрешим казус. Затова са и 
много компромисите в реалната практика.       

Каква е ролята на озеленяването 
в големите бизнес паркове, които се 
изграждат през последните години?

- Ролята на озеленяването в големите 
бизнес паркове е изключително голяма - 
показва го световният опит. Озеленяването 
и водните площи в бизнес парковете 
заедно с архитектурата изграждат 
обемно-пространствената композиция 
на тези комплекси и при всички положения 
зелените площи и водните акценти са 
част от естетическия облик на средата. 
Растителността по един неповторим 
начин може да подчертае архитектурните 
достойнства на средата или да прикрие 
недостатъците в архитектурните 
реализации. Тя придава завършеност 
на архитектурните обеми и безспорно 
спомага за интегрирането им в общото 
композиционно решение. Разбира се, освен 
естетико-художествени растителността 
изпълнява и редица други функции: санитарно-
хигиенни, мелиоративни, съобщителни и т.н.

Как може да се интегрира озеленяването 
в екстериора и интериора на бизнес 
сградите? 

- Желателно е интериорното и 
екстериорното озеленяване на бизнес 
сградите и бизнес центровете да бъдат 
интегрирани, а това при тях е лесно да се 
постигне, като се наблегне на огромните, 
богато озеленени фоайета или атриумни 
пространства, в които има визуални връзки 
отвътре навън и обратно. Разбира се, това 
може да се случи и с всеки офис поотделно, 
но безспорно най-подходящи за тази цел са 
атриумите пространства и зимните градини, 
в които работещите и посетителите могат 
да отдъхват или дори да провеждат своите 
делови срещи в богато озеленена среда - тази 

Растителността при-
дава завършеност на 
архитектурните обеми и 
безспорно спомага за ин-
тегрирането им в общото 
композиционно решение.

среда е прекрасна сцена за рекреация и делова 
работа.

Когато се планира озеленяването на 
бизнес сградите и прилежащите към тях 
пространства, кое е най-важното, което 
трябва да се има предвид? 

- Безспорно доминиращ елемент в 
бизнес центровете е самата сграда 
или комплексът от сгради и съвсем 
логично те налагат интерпретацията на 
околното пространство. Разполагането 
на растителността и малките 
архитектурни форми е подчинено в много 
случаи на строителните обеми. Живият 
растителен  материал и елементите на 
ландшафтната архитектура трябва да 
подчертават репрезентативния характер 
на сградите и съоръженията. Понякога 
в името на изкуството са позволени и 
волности, стига да са направени с вкус, 
елегантно и с мярка. Може би най важният 
принцип обаче е постигане на единство на 
градоустройственото, архитектурното и 
паркоустройственото решение - създаване на 
оригинална и запомняща се планова и обемно-
пространствена композиция на бизнес парка. 

Какви са принципите при озеленяване и 
какъв тип озеленяване е най-подходящо за 
българските условия - за града, за бизнес 
парка и за отделната сграда.

- Преди всичко растителността трябва да 
е подходяща за екологичните характеристики 
и климатичните условия на даденото населено 
място, а екзотичната растителност да се 
използва много умело и умерено. Представете 
си „Бизнес парк - София”, озеленен с палми. Първо 
- те няма да оцелеят при софийския климат, 
но дори и да успеят да се аклиматизират и 
развият, ще пресъздават визия, характерна 
за други географски ширини, а обектът 
като цяло ще изгуби своята идентичност, 
ще се откъсне от духа на мястото. При 
всички положения местната растителност 
е тази, която ще се развива най-добре в 
конкретните условия на средата  - ще радва 
българските и чуждестранните служители и 
ще впечатлява бизнесмените и гостите при 
посещенията им в комплекса. Използваните 
местни широколистни и иглолистни 
видове в комбинация с цветя и храсти 
създава един оазис в градската структура.  
Растителността и водните елементи 
(фонтани, водни огледала, водни каскади) 
внасят естествената природа в бизнес парка, 
често решаван като „град в града“ с всички 
необходими условия за работа и рекреация. И 
обратно - липсата на растителност в бизнес 
парка отнема твърде много от очарованието 
на архитектурата, от атмосферата на 
средата като цяло. Без живия растителен 
материал бизнес парковете биха загубили 
много от своя художествен образ, силует 
и обемно-пространствената композиция. 
По отношение на функционално-плановата 
и обемно-пространствената композиция 
на растителността е важно тя да спомага 
за изграждането на единно композиционно 
решение, подчертавайки достойнствата на 
предметно-пространствената среда, а по 
отношение на комуникациите - да създава 
условия за бърз и безпроблемен достъп до 
отделните обекти в комплекса. �

Интервюто взе Кирил ХАВЕЗОВ

Без живия растителен ма-
териал бизнес парковете 
биха загубили много от 
своя художествен образ, 
архитектурен силует и 
обемно-пространствената 
композиция.
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Лесотехнически 
университет
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура”

ФАКУЛТЕТ „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА 
АРХИТЕКТУРА” (ФЕЛА) отваря врати 
през юли 1994 г. По късно той се 

обединява с Факултета по агрономство 
и се възстановява отново през 2004 г. 
Декан на факултета е проф. дан арх. Атанас 
Димитров Ковачев. Самият университет е 
създаден през 1928 г., когато Академичният 
съвет на Софийския университет взима 
решение за откриване на Лесовъден 
отдел към Агрономическия факултет на 
университета. 

Двете специалности, преподавани 
във ФЕЛА - „Екология“ и „Ландшафтна 
архитектура“, са акредитирани от 
Националната агенция по оценка и 
акредитация към Министерския съвет. 
Факултетът има четири катедри - 
„Екология, опазване и възстановяване на 
околната среда“, „Парково и ландшафтно 
проектиране“, „Парково и ландшафтно 
строителство“, „Патология на растенията 
и химия“ - и притежава даденостите 
да осигури преподаване и усвояване на 
отделните дисциплини на ниво, отговарящо 
на съвременно международно равнище и 
стандарти.

Факултетът разполага със съвременна 
материална база за извеждане на 
лекционната и лабораторната учебна 
дейност, като за провеждане на 
практическите занятия се ползват 
специализирани структури и учебно-опитни 
стопанства - в с. Юндола, Пазарджишка 
област, и с. Бързия, област Монтана.

Специалността “Ландшафтна архитектура” 
води своето начало от специалността 
“Зелено градско строителство”, открита 
през 1951 г. и преименувана по-късно 
в “Озеленяване на населените места”. 
Обучението на студентите е двустепенно 
-  магистър и доктор, като курсът на 
обучение за степен магистър е 5 години 
в редовна форма. Приемните изпити за 
студентите по тази специалност са по 
математика и рисуване, а обучението 
приключва със защита на дипломна работа. 
По време на обучението студентите 
получават комплексна подготовка, целяща 
да развие у тях професионални умения по 
екобиологичните, естетико-художествените, 
строително-техническите и териториално-
устрой -  ст вените аспекти на специал-
ността. Завършилите кадри могат да 
при лагат тези умения в областта на орга-
низа ционно-управленска, проектантска, 
про изводствено-техническа и строително-
експлоатационна на зелените системи и 
озеленяването на селищни и извънселищни 
територии, устройството, опазването 
и обогатяването на ландшафта. Съгласно 
закона за висше образование учебните 
дисциплини са обвързани в системата за 
трансфер на кредити по ECTS, като по 
основните дисциплини с приложен характер 
се провеждат 10 специализирани учебни 
практики. 

Студентите по специалност “Екология 
и опазване на околната среда” получават 
умения и знания, свързани с основните 
компоненти на околната среда, за 
процесите и закономерностите в 
екосистемите, за опазване на биологичното 
разнообразие, за влияние на вредните 
вещества във въздуха, почвите и 
водите върху екосистемите и мерките 
за ограничаване на замърсяването и 
рационалното използване на природните 
ресурси. Обучението по специалността 
e в две образователно-квалификационни 
степени - бакалавър и магистър, и в 
образователната и научна степен доктор, 
а приемните изпити са по математика 
и биология. След успешно приключване на 
обучението се издава диплома за завършена 
образователно-квалификационна степен за 
висше образование и европейско дипломно 
приложение на английски език. Завършилите 
специалността могат да заемат 
длъжности, изискващи висше образование, 
в системата на Министерството 
на земеделието и продоволствията, 
Държавната агенция по горите и др., както 
и такива, свързани с експериментална, 
лабораторна и други дейности. 

Завършилите във факултета ландшафтни 
архитекти са повече от 1200, еколози 
бакалаври - над 150, и над 300 - магистри 
колози. �� „Фасилитис“

Факултетът разполага 
със съвременна мате-
риална база за извеж-
дане на лекционната 
и лабораторна учебна 
дейност

Сградата на Лесотехническия университет  © Лесотехнически университет
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Съчетаването на цветя с разнообразни 
багри и размери има за цел да създава мощни 
багрови акценти сред дворната зеленина. 
Цветните фигури следват по-геометризиран 
стил и са подходящи за по-просторни или 
официални пространства. Засаждат се 
отделно като острови или се приютяват 
към дървесно-храстовите групи. 

В рамките на една цветна група трябва да 
има няколко вида цветя с различна височина 
и багра, засадени на окрупнени петна. Добре 
е цъфтежът на отделните растения да 
се редува, това удължава декоративното 
въздействие на групата и обогатява 
динамиката на дворното пространство. 
Цветните групи могат да се изграждат 
по тематичен принцип: ботанична 
принадлежност, произход, историческа 
справка, стил в изкуството, приложение 
и употреба. Добре е цветните групи да 
са изградени поравно от многогодишни, 
луковични и сезонни цветя.

Интериорно озеленяване
За интериорното озеленяване на една 
модерна бизнес сграда и за запазване на 

Озеленяване

Озеленяването

нейния делови дух най-подходящ е строгият 
геометричен стил. Растителността 
трябва да отговаря на лукса на сградата. 
Растенията е хубаво да бъдат както 
вечнозелени, така и листопадни. Височината 
на растителността зависи от редица 
показатели като архитектурата на  
сградата, композицията на растителността 
при проектиране и естествено финансовата 
рамка. Важно е да знаем кое растение къде 
трябва да се постави, за да вирее най-добре 
- в коридорите, фоайето, стълбищната 
клетка и други. Красивите растения не 
могат да се гледат сами, затова е важно 
да знаем кое растение какво „обича” като 
осветеност, въздух и други. Нашите зелени 
приятели се нуждаят от грижи, като всеки 
сорт си има своите конкретни изисквания. 
За да бъдат растенията във вашата сграда 
привлекателни, трябва да бъдат подбрани и 
разположени правилно и за тях да се полагат 
точните грижи. И при интериорното 
озеленяване е добре внушителните 
екземпляри да стоят отделно, а малките 
и „по-невзрачните” - в група. Основните 
правила при подреждането на стайните 
растения са: единично растение, което се 
поставя отделно; растения в няколко саксии, 
разположени на едно място - групирането 
създава впечатление за изобилие и зелен 
акцент; саксиен контейнер, в който могат да 
се подредят няколко различни вида растения; 
терариум - стъклен контейнер, в който се 
засажда различна растителност. Зелената 
растителност в офиса или в сградата може 
да бъде поставена на пода, върху мебел или на 
висока поставка, прикрепена към стената. С 
внимателен подбор на единичните растения 
може да се промени видът на помещението, 
като например с високи и изправени 
растения ниските офис помещения ще 
изглеждат по-високи. А растения с дъговидно 
извити клонки и малки листа ще „разширят” 
тясно помещение. Контрастът и тук е от 
значение. Например, ако офисът или залата 
са богато украсени, добре е да се избере 
растение с големи и семпли листа, но едно 
„изчистено” помещение ще изглежда далеч по-
добре с растения със сложни листа и много 
цветове.

Поддръжката
Важен елемент е поддържането на 
зелените площи, редовното поливане и 
периодичното торене.  Дори и най-добрата 
идея на ландшафтния архитект може да 
се окаже провал, ако след реализирането 
й се занемари. След озеленяването или 
изграждането на една  градина започва по-
важната част - поддържането є. 

С професионална и постоянна поддръжка 
може да се постигне невероятен ефект дори 
и при не толкова добра първоначална идея. 
Това е един непрекъснат процес, който много 
често се пренебрегва и не му се отдава 
нужното внимание.

В заключение бих добавила, че за 
екстериорното и интериорното 
пространство зеленината е много важен 
елемент, който създава уют и спокойствие, 
показва стил, красота и елегантност. �

Бисера ИВАНОВА

Екстериорното озеленяване въздейства не само на минаващите покрай 
сградата, но и на обитателите Ӝ
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Система за 
мониторинг 
на сгради и 
съоръжения

От есента на 2007 г. „Енемона“ внедри 
система за мониторинг на сгради и 
съоръжения чрез GPRS технология 

СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА СГРАДИ 
и съоръжения чрез GPRS технология 
извършва постоянно наблюдение 

на съоръженията, монтирани в дадена 
сграда, след извършени енергоспестяващи 
мероприятия. Най-общо казано, всички 
параметри, които определят работата 
на дадена система или съоръжение, след 
което се получават от оператора на 
мониторинговата система. Наблюдаваните 
съоръжения имат зададени параметри, по 
които трябва да работят, а задачата на  
оператора е да следи по всяко време дали 
реалните стойности на съоръженията 
отговарят на зададените. В случай че 
има параметри, които се отклоняват от 
зададените, чрез команди от оператора 
се променя режимът на работа на 
съответните съоръжения, за да бъдат 
приведени съответните системи в 
изискуемите норми. Мониторинговата 
система позволява на специалистите 
да контролират разходите за енергия 
на санираните сгради и да поддържат 
нормативно заложените изисквания за 
комфорт в тях. Намаляват разходите 
за обслужване и мониторинг на самите 
системи и се води прецизен отчет за 
консумираната енергия. 

Принципна разлика при работата на 
мониторинговата система за сгради и за 
съоръжения не съществува. Но е важно да 
се отбележи, че всяка сграда, обект или 

съоръжение е уникално само за себе си и 
изисква индивидуален подход. 

Сгради с вградена 
система за мониторинг
Системата е въведена в повечето проекти, 
на които „Енемона“ извърши енергоефективни 
мерки от есента на 2007 г. Някои от тях  са:  
ЦДГ „Слънце“ и ЦДГ „Радост” в гр. Свиленград, 
сградата на общинската администрация в 
с. Медковец;  СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Стрелча, СОУ „Проф. Асен Златаров“, 
гр. Годеч, ОУ „Иван Вазов”, гр. Свиленград, СОУ 
„Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, и др.

Резултати
С въвеждането на новата система се 
осъществява директно наблюдение в реално 
време на съоръженията и е възможно да 
се направят навременни корекции. При 
възникване на проблеми в някоя система 
веднага се локализират и разрешават 
дистанционно, когато е възможно.

Благодарение на мониторинговата 
система „Енемона“ разполага с по-прецизни 
данни, с помощта на които извършва 
точни и адекватни анализи и навременни 
корекции. Намерението на компанията е във 
всеки обект, на който извършва енергийно 
саниране, да бъде монтирана новата 
система. �  „Енемона“

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Стрелча е една от сградите, в 
които „Енемона“ е въвела системата за мониторинг © „Енемона“

Сградна техника

С въвеждането на 
новата система се 
осъществява директно 
наблюдение в реално 
време на съоръжения-
та и е възможно да се 
направят навременни 
корекции
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Акустиката

Необходимост от акустика за постигане 
на по-сигурна и комфортна среда

КАК СЕ РАЗБИРА ДАЛИ ДАДЕНО 
ПРОСТРАНСТВО има лоша акустика? 
Хората лесно дочуват разговорите на 

други и правят коментари. Разпространяват 
се слухове. Управители непреднамерено 
„изпускат” поверителни бизнес 
договорености. Чуват се диагнозите, които 
поставя лекарят, работещ в съседния 
кабинет. Собствениците на ресторанти 
викат по време на вечеря. Учениците 
предварително научават въпросите, които 
ще им бъдат зададени. Докато акустиката 
е невидима, лесно може да се разбере кои 
пространства са лишени от контрол на звука, 
необходим за осигуряване на уединеност, 
продуктивност, учение и конфиденциалност.

Една балансирана акустика служи за 
абсорбция, блокировка и покриване на звука. 
Това може да се постигне посредством 
използването на технология за замаскиране на 
звука и инсталиране на специални материали 
с акустични свойства. За по-нататъшно 
оптимизиране на акустиката е необходимо да 
се потърси съвет от специалист.

За една пълна оценка на важността на 
акустиката е необходимо да се придобият 
знания за начина на разпространение на 
звуковите вълни. Подобно на разширяващите 
се кръгове, които се образуват при хвърляне 
на камък във вода, звукът започва от 
точката на смущение. От тази точка 
започва разпространението във всички 
посоки на серия от принудителни вълни. 
Когато тези трептения достигнат до 
човешкото ухо, те биват обработени в 
мозъка и интерпретирани като звук.

Една позитивна от акустична гледна точка 
среда намалява членоразделността на речта 
и намалява нивото на шума. Това се постига 
посредством замаскиране на звуците или 
промяна и смущение в разпространението им. 
При достигане на звука до физическа преграда 
се получават редица реакции, а именно:

� Разпространение. Звукът преминава през 
повърхността в пространството отвъд нея 
(като светлина, преминаваща през прозорец)
� Абсорбция. Повърхността поглъща звука 

(като гъба, която попива вода)
� Отражение. При срещата на звука с 

повърхността той се отблъсква, сменяйки 
посоката си (като топка, отскачаща от 
стена при удар)
� Дифузия. Звукът отскача от 

повърхността в множество различни 
направления (като кегли, ударени от топка за 
боулинг).

Всички тези реакции могат да се появят 
едновременно. Най-лесният начин за контрол 
на нежеланото разпространение на звуковите 
вълни е използването на различни облицовки. 
Едно помещение, оставено само на замазка, 
може да представлява акустичен кошмар 
- ехото и отраженията изкривяват звука 
и могат да доведат до трудности при 
комуникация. За да се елиминират тези 
проблеми, е необходимо да се използват 
системи и продукти със звукоабсорбиращи 
характеристики. Подобно на дебела салфетка, 
напояваща се с вода при допир, тези порести/
влакнести звукопоглъщащи материали 
попиват звуковите вълни, като ги затварят 
във вътрешен лабиринт от въздушни 
джобове и канали. Движейки се по тези 
лабиринти, звуковите вълни бавно отдават 
своята енергия, която се разпръсква като 
топлина. Когато най-накрая звукът излезе от 
лабиринта, той е слаб и недоловим.

Училищата, офис сградите и болниците 
са само някои от учрежденията, използващи 
вътрешни акустични облицовки.  Тези 
покрития, освен че абсорбират звука, могат 
да се използват и за по-равномерното му 
разпространение в отделните помещения.

При сравняването на различните акустични 
продукти и системи е необходимо да 
се обърне внимание на коефициента на 

За постигане на по-добра звукова среда в общите офиси е необходимо 

За пълната оценка на 
важността на акусти-
ката е необходимо да 
се придобият знания за 
начина на разпростране-
ние на звуковите вълни
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и други. В случая е важно да няма въздушни 
пространства между отделните плоскости 
и по този начин е невъзможно директното 
разпространение на звука към съседните 
пространства.

Тези разделителни панели могат да 
бъдат много ефективни, когато служат 
едновременно за блокировка и абсорбция на 
звука. За тази цел е необходимо панелите да 
отговарят на следните критерии:
� Да бъдат високи минимум 153 см, като 

е препоръчително тази височина да е 183 см 
при възможност
� Да имат коефициент на намаляване на 

шума 0.60
� Да бъдат с клас на разпространение на 

звука между 18 и 20.
Класът на разпространение на звука е 

друга характеристика, която се използва 
за разграничаване на материалите според 
способността им да блокират звуковите 
вълни.

За успешно блокиране на 
разпространението на звуци в общи офиси е 
необходимо работните места да са отделени 
едно от друго така, че по възможност да 
няма пряка видимост между хората и при 
възможност работещите да не са насочени 
директно към стените.

В някои среди се използват и по-съвършени 
акустични системи за покриване на звука, 
които контролират звука, вместо да го 
елиминират. Като резултат се получава 
равномерно разпространен фонов шум, 
предаван от маскиращата звука система, 
който може да бъде сравнен с шум от 
климатична инсталация. Маскиращата 
звука технология се състои от множество 
електронни компоненти и тонколони и може 
да се инсталира над окачен таван или в пода. 
След инсталиране на подобна система тя се 
настройва на определена честота. 

Маскиращата акустична система е 
много ефективна, но не може да се разчита 
само и единствено на нея. За да се получи 
една цялостна акустична система с много 
добри параметри, е необходимо да се 
интегрират и трите метода за контрол 
на разпространението на звуковите вълни 
- абсорбиране, блокиране и маскиране. �

Ива Петринска

намаляване на шума, който представлява 
мярка за способността на материала да 
абсорбира звука. Нивото на този коефициент 
се показва с число, намиращо се в интервала 
между нула и едно. Колкото е по-голямо това 
число, толкова е по-голяма и възможността на 
материала да абсорбира звука. 

Друга важна характеристика на 
акустичните системи и материали е 
класът на учленяване, който представлява 
възможността на материала за намаляване на 
отразената звукова вълна от повърхността 
на ъгъл от четиридесет до шестдесет 
градуса.

За да се подсили ефектът на използваните 
акустични системи, е необходимо да се 
предвиди и изолация за различни решетки, 
противопожарни съоръжения, вентилационни 
и други отвори.

 Използването на подови покрития като 
килими и мокети също може да подобри 
акустиката, особено ако се предвиди и  
допълнителен изолационен слой. По този 
начин се намаляват лесно разпространяващи 
се във въздушна среда звуци, както и 
такива, предизвикани от стъпки. С много 
добри показатели в това отношение са 
полиуретановите килими. Важен показател в 
този случай е изолационният клас на килима.

Абсорбцията на звука е само един от 
начините за подобряването на акустиката.  
Блокирането разпространението на 
звуковите вълни в съседни пространства 
е също много важно. Стените, както и 
подовите настилки служат за намаляване 
на звукоразпространението. Те обаче не 
могат да решат този проблем в общи 
офис пространства. За тях се използват 
специални панели. За разлика от най-добрите 
абсорбиращи звуковите вълни материали, 
които са леки и порести, за блокировка 
се използват изключително тежки и 
плътни продукти като метал, талашит 

отделянето едно от друго на работните места

СИНХРОН - С ООД, 1504 София, ул. Кракра 19 А, тел.: 02/ 944 14 04, 944 60 54 
факс: 02/ 946 12 15, e-mail: synchron-s@synchron-s.com, www.synchron-s.com

� Проектиране 

� Изграждане 

� Узаконяване

ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 

Най-лесният начин за 
контрол на нежеланото 
разпространение на 
звуковите вълни е из-
ползването на различни 
облицовки

Позитивната от акус-
тична гледна точка 
среда намалява члено-
разделността на речта 
и намалява нивото на 
шума
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Софтуер за проектиране 
и 3D визуализация
Интелигентните системи за проектиране и моделиране автоматизират голяма 
част от работата на проектантите, което понякога е нож с две остриета

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
прецизност в процесите на 
конструиране и дизайн на дадено 

съоръжение са превърнали CAD (Computer 
Aided Design) системите в задължителен 
инструмент за проектанта. Реализацията 
на добрите творчески идеи  обикновено 
е трудоемка задача с множество процеси 
и детайли. Работата на проектантите 
днес изглежда невъзможна без помощта на 
специализирана CAD/CAM система.

Как реално CAD системата 
подпомага процесите 
по проектиране и моделиране
Строителното проектиране, особено що 
се отнася до конструктивната част, е 
доста тежък и сложен процес. След като 
архитектурата на сградата е проектирана, 
CAD софтуерът пресмята самата 
конструкция, която трябва да може да 
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Even simple things go wrong.

Внедряването на софтуер за управление (ERP)
не е лесна задача. Ние сме го правили повече от
700 пъти в 50 държави за някои от
световните лидери на пазара.

Експерти в Производството, Финансовия контрол
и много вертикални индустрии, като Мода,
Retail, Хотели, Храни и Напитки, Строителство,
Застраховане, Фармация.

SunSystems, Microsoft Dynamics™ NAV,
Microsoft Dynamics™ AX, Pivotal,
MIS, time@work, eXpense.

Международни стандарти.
Локална поддръжка.

LLP – Getting IT Right

BELGIUM

BULGARIA

CZECH
REPUBLIC

CROATIA

HUNGARY

LUXEMBOURG

ROMANIA

SLOVAKIA

ул. Кръстьо Сарафов 45
кв. Лозенец, София 1421
тел. 02/806 6060

www.llpgroup.com

издържи на всички външни въздействия като 
вятър, полезен товар и т.н. Определят се 
сечения, връзки, армировки. Всичко това 
гарантира сигурността на конструкцията. 
С CAD системите изчисленията на елемент 
със сложен контур са лесни и прецизни. 
Софтуерът обаче не може да мисли вместо 
проектанта. Прекалената автоматизираност 
често е предпоставка за пропуски, тъй като 
софтуерът създава впечатление на твърде 
интелигентен инструмент. Подобни случаи, 
разбира се, са единици, тъй като всеки 
проектант и дизайнер привиква с избраното 
решение, знае силните и слабите страни, има 
премерени очаквания.

Може ли този клас системи да 
бъдат недостатъчно надеждни
Мненията рядко са противоречиви. 
Решенията за проектиране, моделиране, 2D 
и 3D визуализация са истинско облекчение 
за инженерите. Със специализиран софтуер 
процесът е много по-сигурен. Посредством 
цветова визуализация софтуерът 
сигнализира за евентуални пропуски и по 
този начин възможността за грешка е 
много по-малка. Това гарантира, че ако 
са зададени правилно входните данни и 
няма нещо сгрешено при натоварванията, 
конструкцията ще е качествена. Друго 
предимство на специализирания софтуер 
са кратките срокове за изпълнение, които 
могат да се гарантират благодарение 
използването му. CAD софтуерът обаче 
като че ли дава всичко, а реално системата 
облекчава работата само донякъде.

Възможностите 
за визуализация носят 
на проектанта по-добри идеи
От една страна, възможността за 
визуализация вдъхновява архитектите да 
правят по-сложни сгради, по-интересни. 
От друга страна, конструкторите виждат 
какво точно е мислил архитектът и 
веднага преценява къде да се сложи някой 
допълнителен носещ елемент. Да кажем, 
архитектът е пропуснал да предвиди 
колона, но има подходящо място за нея. В 
този смисъл визуализацията позволява на 
архитектите да имат по-добри идеи, а на 
проектантите - да видят къде какво трябва 
да се направи. 

С CAD системите клиентът на-
блюдава проектантския процес
Този клас системи позволяват промени 
по време на самото проектиране - нещо 
изключително полезно и удобно при работа с 
клиент поръчител. 

Проектантите споделят
Може би единствен минус на системите 
за проектиране е работата в отделни 
прозорци, поради което може да се 
пропуснат дребни детайли и да се видят чак 
на готовия чертеж. �42
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41�
Това, разбира се, са дребни грешки, които 

лесно биват отстранени.
Най-разпространени са продуктите 

на AutoCAD, които предлагат решения 
за базово проектиране, архитектурно 
и строително проектиране, решения за 
конструктори, решения за ОВИ, ел., ОВиК 
и ВиК, инфраструктурно, машинно и ГИС 
проектиране, решения за векторизация и 
анимация:
� AutoCAD LT е софтуер за 2D чертане. 

Новата версия предлага подобрена 
производителност на работата, лекота 
и интелигентност при анотирането и 
управлението на слоевете и изгледите.
� AutoCAD Architecture е изграден на 

основата на AutoCAD 2008 и предоставя 
пълната му функционалност, съчетана с 
допълнителни надстройки за архитектурно 
проектиране, позволява споделяне на 
чертежи и работна документация.
� Revit Architecture е система 

за проектиране и моделиране на 
строителната информация, базирана на BIM.
� Revit Structure е софтуер за модели на 

сгради, чертежи и документация.

Софтуер...

� AutoCAD MEP е софтуер за проектантите 
в ОВИ, ел., ОВиК и ВиК проектирането.
� AutoCAD Revit MEP Suite комбинира 

AutoCAD MEP и BIM.
� AutoCAD Civil 3D е продукт за e базиран 

на AutoCAD и включва AutoCAD Map 3D.
� AutoCAD Map 3D предоставя средства 

за създаване и редактиране на графична 
база на ГИС.
� Autodesk MapGuide интегрира 

различни източници на данни, изгражда 
потребителски приложения, дава 
възможност за достъп в реално време към 
карти и геопространствени данни.
� Autodesk Inventor Series e софтуер за 2D 

и 3D машинно проектиране.
� AutoCAD Mechanical е 2D приложение за 

машинно проектиране и чертане.
� AutoCAD Raster Design е софтуер за 

векторизиране на сканирани чертежи и 
изображения.
� Autodesk 3ds Max е най-популярният 

в света софтуер за 3D моделиране и 
анимация.
� Autodesk VIZ - за създаване на 3D 

снимки. �
„Фасилитис“
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Софтуерни технологии 
за ефективно управление 
на поддръжката
Инвестициите в софтуер за управление на  средно голяма бизнес сграда са бързо възвращаеми

СОФТУЕРЪТ В НАШИ ДНИ СЕ ПРЕВЪРНА 
в нарицателно за набор от 
инструменти, които съпътстват и 

улесняват даден процес. Специализираните 
софтуерни решения за управление на 
недвижимата собственост и сградния 
фонд вече не са новост на българския пазар. 
Системите стават все по-популярни, тъй 
като  внедряването им води до значително 
оптимизиране на разходите.

Предимства и области на приложение на 
специализираните ИТ системи:
� обединяват разнородни бази данни
� дават възможност за бърза и прецизна 

обработка на данни
� анализиране
� прогнозиране
� намаляване на експлоатационните 

разходи
� управление на бизнес сгради, отдавани 

под наем 
� управление на хотелски комплекси
� контрол и управление на активите 
� контрол и управление на продажбите на 

недвижима собственост.
Внедряването на система за управление 

на ресурсите е сериозна инвестиция 
за фирмите и предприятията, а 
възвращаемостта е трудно прогнозируема. 
При всички случаи обаче системата улеснява 
работата, автоматизира процедурите, 
съкращава персонала, намалява грешките.

FM Center
Това е цялостна система за управление на 
недвижима собственост. Решението може 
да бъде закупено или взето под наем.

FM Center е базирана на Microsoft .NET 
платформа и използва типична трислойна 
архитектура - база данни, сървър за бизнес 
логика и потребителска част. Обменът на 
данни се осъществява с помощта на SOAP 
протокол. 

По този начин системата функционира 
еднакво в локална мрежа и online. 
Практически всеки потребител има достъп 
и извършва всички възможни операции, за 
които е оторизиран, плюс на системата 

Easy FM

Speedikon FM
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е и удобният за работа потребителски 
интерфейс. Данните се въвеждат и 
редактират лесно, а извличането на 
необходимата информация от системата е 
опростено и автоматизирано. 

Системата FM Center е разработена на 
модулна база. Всеки модул може да работи 
сам и във взаимодействие с останалите в 
зависимост от нуждите на всеки клиент. 

FM Center се състои от следните модули:
� структура на собствеността
� база данни
� договори
� разходни центрове
� оборудване и инвентаризация
� справки
� системи.
Facility Management Center вече се 

използва в близо 30 от най-големите бизнес 
сгради у нас с обща площ над 300 000 
кв.м. Софтуерният продукт е внедрен 
и работи успешно в Бизнес парк София, 
„Алфа дивелопмънтс“, „София централ парк“, 
„Интрансмаш“ и други.

Easy FM 
Системата има широк обхват на 
приложение и може да се използва 
за поддръжка на пътища, мостове, 
железопътна инфраструктура, сгради, 
съоръжения. Тя автоматизира всички 
дейности, свързани с инспекцията, и 
подпомага цялостния цикъл на поддръжката.

Easy FM позволява използване на уеб 
базиран интерфейс за дистанционен 
контрол на обектите, безжичен трансфер 
на данни чрез джобни PDA устройства, 
баркод четци, термокамери и др. Тя 
разполага със средства за централизирано 
управление на географски разпределена 
поддръжка и позволява интегриране или 
обмен на данни с други системи.

Основните потребителски роли в 
системата са
� администратор,
� изпълнител (инспектор/член на екипа по 

поддръжката) 
� потребител.

Факти 
� Експлоатационните 
разходи на фирмата 
могат да бъдат 
намалени до 35%, 
защото внедряването 
на специализираната 
система позволява 
на собствениците да 
предприемат правилните 
стъпки за намаляване на 
фирмените разходи.
� Средните 
годишни разходи в 
Европа, свързани с 
инфраструктура и 
собственост, са 15 000 
евро за един служител, 
а до 50% от общите 
инвестиции на фирмите 
отиват за недвижимата 
собственост и 
инфраструктурата, в 
зависимост от сектора.
(По данни на International 
Facility Management 
Association)

Easy FM е внедрен в Норвежките държавни 
железници, в управлението на водите в град 
Осло, в центъра за исторически паметници 
в Германия.

Speedikon FM
Системата Speedikon FM е изградена 
на модулен принцип, като всеки модул 
може да работи независимо и в същото 
време да взаимодейства с останалите 
модули, ако те са инсталирани в пакет. С 
използването на Speedikon FM за управление 
на собствеността компаниите спестяват:
� 5% - 25% от разходите за годишна 

оперативна поддръжка
� 10% - 20% от разходите за почистване
� 10% - 15% от разходите за 

енергияПриложения: Системата успешно е 
внедрена в Motorola, E.ON, Solvay, VVB, EADS, 
„Бизнес парк София“

Внедряването на специализирана система 
за управление оскъпява общата стойност 
на зданието с $20-50 на квадратен 
метър, сочи опитът от реализацията на 
подобни проекти в САЩ. В същото време 
внедряването на BMS и енергоспестяващо 
оборудване са предпоставка за значителни 
икономии. 

Според оценки на аналитици 
инвестициите се възвръщат средно до 6 
години след внедряването на системата, 
а чистите приходи възлизат на 5-7% от 
експлоатационните разходи. 
� Експлоатационните разходи на фирмата 

могат да бъдат намалени до 35%, защото 
внедряването на специализираната 
система позволява на собствениците 
да предприемат правилните стъпки за 
намаляване на фирмените разходи.
� Средните годишни разходи в Европа, 

свързани с инфраструктура и собственост 
са 15 000 евро за един служител, а до 
50% от общите инвестиции на фирмите 
отиват за недвижимата собственост и 
инфраструктура, в зависимост от сектора.

(По данни на International Facility 
Management Association) �

„Фасилитис“

Внедряването на инте-
лигентна система за 
управление на сгради 
и съоръжения води до 
значително оптимизира-
не на разходите

Facility Management 
Center вече се използва 
в близо 30 от най-голе-
мите бизнес сгради в 
България с обща площ 
над 300 000 кв.м

FM Center
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Интериор

Фън шуй 
за бизнеса
Малки промени в офис средата могат 
да подобрят качеството на работата

да преместите бюрото си, поставете 
огледало, за да ви показва входната 
врата. 

Не работете с лице към стената. Ако 
не можете да се преместите, поставете 
картина. Сцена на криволичещ път или 
река, които очертават близки и далечни 
обекти, ще ви помогне да придвижите 
напред своите кариерни цели. 

Определете вашето лично 
пространство. Ако поставите малка 
изтривалка или килимче на входа на 
вашето работно място, това ще 
попречи на хората да влизат, без да 
съобщят за това. Това е особено добро 
решение, ако работите в кабинки. Ако 
имате собствен офис, поставете добре 
звучащ звънец на входната врата, за да 
ви предупреждава за посетители. 

Не оставяйте неща да се натрупват 
по пода. Това ще ви забоде в миналото, 
което ще направи трудно изпълнението 
на крайните срокове и приключването 
на текущите проекти. Съхранявайте 
материалите, които ползвате често, в 
лесно достъпни шкафове, отделения и 
кутии. Дръжте портфолио от работни 
образци на места, където това няма да 
възпрепятства ежедневната ви работа. 
И най-накрая, преглеждайте вашите 
документи веднъж месечно и изхвърляйте 
ненужните материали. 

Поставете символи на бъдещите ви 
цели малко над нивото на очите. Ако 
искате повишение, поставете високо 
растение върху шкафа. За да постигнете 
продажбените резултати, напишете 
таргета с червен маркер на зелен лист 
и го залепете над вратата. Търсите си 
нова работа? Поставете нещо, което 
символизира това желание, директно 
срещу вашето работно място, малко над 
линията на очите. 

Не оставяйте лошият стол да 
подкопае вашето представяне. Ако 
вашата компания не иска да купи 
по-добър стол, струва си вие да го 
направите. Изберете си стол, който 
да е достатъчно висок, за да поддържа 
горната част на гърба ви. Височината 
на вашия стол трябва да ви позволява 
да поставите ръце на бюрото под ъгъл 
90 градуса, докато вашите крака си 
почиват на пода. Ако вашата работа 
изисква творчество, изберете си стол, 
който ви позволява да се облегнете. 

Създайте доверие, като интегрирате 
органични материали във вашето 
работно пространство. Плетено кошче, 
дървена табличка за хартия, кристално 
преспапие и керамична чаша ще окуражат 
хората да свалят гарда си пред вас. Това 
е така, защото репрезентациите на 
природа са особено успокояващи в бизнес 
обстановка. 

Не се отдалечавайте от вашите 
мечти. Ако вашата работа не е точно 
работата, която бихте искали да 
работите, инкорпорирайте водата 
във вашия офис. Това може да включва 
вътрешен фонтан, машина, която 

АКО ИСКАТЕ ДА СВЪРШИТЕ ПО-ГОЛЯМА 
ЧАСТ от работата си, фън шуй 
офисът е готов да ви помогне 

за това. Няколко малки подобрения ще 
са ви от полза. Всичко се състои в 
създаването на работно пространство, 
което е едновременно подкрепящо и 
вдъхновяващо. С колкото повече мисъл 
подреждате обектите около вас, толкова 
по-добре ще поставяте и изпълнявате 
своите цели. 

Нека виждате входа от вашето 
работно място. Това ще ви даде чувство 
за сигурност, което ще ви помогне 
по-добре да се концентрирате. Ясен 
поглед върху вратата ще ви помогне да 
видите кариерни възможности, които 
иначе бихте пропуснали. Ако не можете 
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Интериор

Business Spotlight - списанието, което развива 
бизнес уменията, усъвършенства английския 
и подобрява комуникационните способности.

УСКОРЯВА КАРИЕРАТА:

За да направите своя абонамент:

SpotlightSpotlight
�

�

имитира звука на течаща вода, или 
картина на движеща се вода.

Обърнете внимание на вашите 
постижения. Сложете в рамка дипломи, 
сертификати или награди и ги поставете 
в далечния ляв ъгъл на вашия офис. Ако не 
можете да го направите, инсталирайте 
високоватова крушка в лампата на 
бюрото ви. Или още по-добре - поставете 
настолна лампа, която хвърля светлина 
към тавана. Това ще повиши видимостта 
ви в работното помещение. Запалване 
на червена свещ на бюрото ви всеки ден 
също може да помогне. 

Не натрупвайте неща по бюрото 
си. Почиствайте бюрото си в края на 
всеки работен ден, оставяйки само 
материалите, които ползвате ежедневно 
(вашия телефон, компютър, лампа и др.). 
Ще се чувствате по-малко смазан, ако 
сядате на чисто бюро всяка сутрин. В 
края на деня почиствайте така също 
вашата гласова поща и имейли. Това ще 
ви спести ценно време и енергия и ще ви 
помогне да приоритизирате работата си. 

Главната врата на офис сградата 
трябва да оставя свободно 
пространство, за да влиза достатъчно 
светлина. Размерът на вратата не 
трябва да бъде нито прекалено голям, 
нито прекалено малък. Ако е прекалено 
голям, това ще бъде несъразмерно, а ако 

е прекалено малък, това ще ограничи 
количеството Чи, влизащо в сградата. 

Сградата трябва да бъде добре 
осветена. Това ще привлече Чи и 
позитивната Ян енергия. 

Огледалата могат да се използват, за 
да увеличат богатството и щастието.  
Огледало, окачено над касовия апарат, 
означава удвояване на парите. Не 
поставяйте огледало на задната стена, 
особено ако то се вижда от входната 
врата, тъй като това ще отрази Чи, 
влизащо в бизнеса. Огледалата не бива да 
отразяват бани и стълбища. 

Поставете монети близо до 
касовия апарат, това ще привлече 
богатството. Вие може да пъхнете 
монети под компютъра си или да 
използвате картинка на монети като 
screen saver. 

Поставете звънец на входната 
врата, особено ако вратата гледа на 
запад или северозапад. Всеки път, когато 
вратата се отвори и звънецът звъни, 
това ще ви донесе късмет. 

Рецепцията на вашия бизнес трябва 
да е отворена и добре осветена. Това 
ще окуражи потока от положителна 
енергия. Югоизточният ъгъл на офиса 
е ъгълът на богатството, поставете 
воден елемент там и това ще ви донесе 
богатство. � Соня ГЕОРГИЕВА

Почиствайте бюрото 
си в края на всеки 
работен ден, оставяйки 
само материалите, кои-
то ползвате ежедневно 
- телефон, компютър, 
лампа и др.
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Бизнес паркът е предпоставка 
за развитието на града
Георги Атанасов, мениджър наеми в Бизнес Парк Варна, пред „Фасилитис”

С какво фасилити мениджмънтът на 
бизнес парк се отличава от фасилити 
мениджмънта на отделна бизнес 

сграда или офис? 
- Фасилити мениджмънтът е интересно 

понятие в бизнес практиката при 
управлението на сгради. Разбира се, 
неминуемо има разлика между управлението 
на различните  бизнес сгради. Всичко 
зависи от това какви цели си поставяме и 
какво качество трябва да се поддържа при 
предлаганите услуги. Едно е да управляваш 
офис от около 500 м2, друго - офис сграда 
от около 2000 - 3000 м2, а в Бизнес Парк 
Варна при завършването му ще имаме 
около 160 000 м2 разгъната застроена 
площ, което си е доста сериозна по мащаб 
инвестиция за България. Ние вдигнахме 
много сериозно летвата при предлаганите 
от нас услуги в управлението на офис 
площите клас А. Всeки елемент от правилно 
подредения пъзел на фасилити мениджмънта 
е от изключително важно значение при 
управлението и поддръжката на такъв 
комплекс от сгради. Всяка сграда си е както 
самостоятелна единица, така е и част 
от целия комплекс. Да вземем например 
комуникациите, нещо изключително важно 
за нормалното функциониране на ежедневния 
работен процес в един офис. Всеки офис си 
има изградена вътрешна локална мрежа, 
всички офиси в сградата имат оптична 
свързаност, както и всички сгради са 
свързани помежду си с нужната комуникация, 
която от своя страна изисква ежедневна 
поддръжка и контрол.

Така е и за всяка друга услуга. Нищо в 
комплекс от сгради като Бизнес Парк Варна 
не може да е самостоятелно само за себе си, 
да предоставиш веднъж и периодично да го 
поддържаш.   

С какво климатизацията на Бизнес Парк 
Варна се отличава от обичайната за 
страната практика?

- Климатизацията при нас е решена 
действително с най-съвременните 
технологии. А последните новости в 
тази област са системи, осигуряващи 
изключително високо ниво на ефективност 
и значително намаляване разходите 
за наемателите. Ние сме изградили 
централни климатизационни системи, 
осигуряващи отоплението и охлаждането 
на помещенията. Към това сме включили 

и снабдяване на помещенията със свеж 
въздух. VRF   системата и рекооперацията 
на въздуха гарантират високия стандарт 
на климатичен комфорт. Рекооперацията 
е една авангардна технология, при която 
отработеният въздух при извеждането 
си рекооперира с входящия студен въздух 
и отдава топлината си. Свързването на 
конвекторни тела от противоположните 
части на сградата чрез окачени в тавана 
рекооператори води до ефективно, 
икономично и оптималното използване 
на енергията. Това се постига чрез 
термообмяна вътре в сградата на 
извеждания от помещенията въздух и 
така се намалява необходимостта от 
допълнително въздействие от страна 
на централната климатична система. 
По този начин входящият студен въздух 
вече не е толкова студен и разходите за 
затоплянето му значително намаляват. 
Вентилацията на сградата се поддържа също 
от централната VRF климатична система 
чрез окачени в тавана рекооператори, 
свързани с централния чилър и газов бойлер, 
осигуряващи 20% постоянно подаване 
на свеж въздух. Системата Building 
Management System се грижи за поддържане 
на цялостния комфорт в сградата, 
предоставяйки възможност за управление, 
контрол и мониторинг на централната 
климатична система. Бих искал да посоча 
няколко цифри, които добре илюстрират 
високите нива на ефективност на нашите 
климатизационни системи. Техният 
коефициент на ефективност е 5:1, т.е. 
при равни други условия използването на 
тези климатизационни системи намалява 
разходите пет пъти. 

Бизнес Парк Варна се населява от 
множество разнообразни и като предмет 
на дейност, и като брой служители фирми. 
И всяка от тях има своите специфични 
разбирания за климатичен комфорт. 
Позволява ли вашата система достатъчно 
свобода на отделните фирми да дирижират 
климата в своите собствени офиси?

- За нас свободата на избор на климатична 
среда е едно основно предимство, което 
фирмите - наематели в Бизнес Парк Варна, 
особено ценят. В офисите климатизацията 
се извършва чрез централна климатична 
VRF АС система (CITY MULTI на Mitsubishi 
Electric).  �50

Нашите наематели имат 
уникалната възможност 
да бъдат архитекти на 
собствения си офис

ФМ в бизнес парк
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Георги Атанасов 

Роден е в град Варна на 17 декември 1977 г. През 2006 г. звършва Варненския свободен 

университет със специалност „Мениджмънт в международния бизнес“. Има седем години 

стаж в областта на бизнес имотите, като от четири години насам работи като 

мениджър продажби/наеми.

ФМ в бизнес парк
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48�
Тя позволява широка гама от избори, сред 

които отопление на една зона и охлаждане 
на друга според желанието на клиента. 
Така всяко помещение е с индивидуално 
управлявана температура, докато в същото 
време климатичната система работи 
на оптимален енергоспестяващ режим. 
Климатизацията на офисите става чрез 
поставени на пода фен койлери, свързани 
с централната система, а индивидуални 
измервателни уреди на потребената 
енергия отчитат разходите. И виждате, 
че потребителите ползват удобствата 
на централна климатизация, но разполагат 
с индивидуален контрол и отчитане на 
потреблението.

Едно от неизбежните като че ли 
неудобства за служителите в офиси, 
особено за работещите на компютър, 
е сухият въздух в помещенията, който 
дава неприятно отражение върху очите 
и дихателната система. Как подхождате 
към този проблем?

- Сухотата на въздуха не само създава 
неприятни усещания, тя намалява и 
ефективността на труда. Но ние имаме 
решение на този проблем. Климатичните 
системи осигуряват отопление, охлаждане, 
вентилация и овлажняване на въздуха, 
като едновременно с това позволяват 

поддържане на индивидуална температура 
във всяко помещение и индивидуално 
отчитане на потреблението. Нашата 
централна климатична VRF система 
управлява и контролира овлажняването на 
въздуха, което се извършва от централните 
парогенератори. Не са много климатичните 
системи, които осигуряват такова 
качество на въздуха, но за нас това беше 
съществен момент още в заданието, 
което възложихме на проектантите. Така, 
след като са били цял ден в офиса пред 
компютъра, в края на деня служителите 
на фирмите в Бизнес Парк Варна няма да 
забавят работния си ритъм поради чисто 
физиологичната умора от сухотата на 
въздуха. Овлажненият до необходимите нива 
въздух слага край на ефекта на червените 
„компютърни” очи и изсушената кожа. А 
това има значение не само за дамите.

Какво ще ни кажете по отношение на 
другия важен показател при работа в 
закрити помещения - осветеността?

- Несъмнено осветлението е важен 
елемент на качеството на живеене и 
работа, затова ние в Бизнес Парк Варна 
сме го проектирали според най-високите 
стандарти в осветителната техника. 
Всички осветителни тела са от последно 
поколение луминесцент Т5. Офисните 
осветителни тела са изработени от 

Бизнес паркът е...
© Бизнес Парк Варна
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български производител специално за 
нуждите на Бизнес Парк Варна. Те са с двойно 
параболичен рефлектор, който дава по-добро 
разпръскване на светлината по работните 
площи. Окомплектовани са с пусков пакет и 
луминесцентни лампи, производство на един 
от световните лидери в осветителната 
техника - OSRAM. Тяхното решение осигурява 
икономия на електроенергия до 30% и 
увеличава живота на лампите. Но най-важен 
е приносът им за безопасна работна среда. 
Общите площи в сградите са осветени с 
тела тип ”Луни” с компакт - луминесцентни 
лампи на италианската фирма Reggiani. Освен 
модерния дизайн те предлагат и система 
против заслепяване. И още едно удобство 
- то е за общите площи, в част от които 
осветлението се командва от микровълнови 
датчици, скрити над тавана и засичащи 
всяко движение. Това спестява неудобствата 
от търсене на ключ в тъмното, а и 
предотвратява забравянето на включени 
светлини. Това са все малки, незабележими 
детайли, но в замисъла и изпълнението им 
ние сме ангажирали високотехнологичното 
мислене на експерти от България и чужбина. 
Защото вярваме, че всеки детайл има 
своето специално място в изграждането 
на сложната система на микроклимата в 
Бизнес Парк Варна, следваща световните 
изискванията за комфортна работна среда. 

Бизнес Парк Варна е единственият 
комплекс от такъв тип в градовете 
по  българското Черноморие. Каква е 
заетостта на бизнес парка в момента?

- Бизнес Парк Варна е коректив за 
развитието на икономиката и бизнес 
средата в региона, тъй като тук е 
съсредоточена голяма част от бизнеса 
в Североизточна България. Не случайно 
за една година от откриването на 
парка над 80 компании ни гласуваха 
доверие и откриха тук свои офиси. Около 
70% са международни компании или са 
представителства на такива в България, 
като процентът национални компании 
е около 30%. С нетърпение очаквам 
да видя в каква посока ще се промени 
съотношението с присъединяването 
на новите ни партньори в Сграда В8. 
Самото позициониране тук на офиси на 
мултинационални компании е показател за 
развитието на регион Варна.

Когато стартира Бизнес Парк Варна, 
нямаше такива проекти в Източна 
България. Резултатът малко или много се 
превърна от желание, концепция в нещо 
реално,  функциониращо в момента. Факт 
е една година  успешно функциониране/
съществуване на бизнес парка, в който няма 
свободна площ. Идвайки в Източна Европа, 
международните компании знаеха какво 
ниво търсят: същата обстановка, същите 
условия за работа, на които са свиквали в 
големите бизнес и технологични паркове на 
Запад. Ние знаехме това и се постарахме 
да създадем оптималните условия, за да ги 
привлечем  в тази част на България.  Бизнес 
потенциалът на града винаги е бил голям. Но 
факт е, че освен в София не съществуваше 
друг такъв парк. Затова считаме, че Бизнес 
Парк Варна е стъпка в бъдещето. За една 

година той се превърна  в символ на бизнес 
активността в региона. И то не само 
защото инвестицията е голяма, а защото 
атмосферата като среда за развитието на 
партньорство е много важна. Считаме, че 
сме предпоставка за развитието на града. 

В ход е строителството на сграда 
В8 с разгъната застроена площ офисна 
площ от 20 793 м2, от които 10 368 
кв.м офиси. Към това трябва да добавим 
и  ресторант, кафене, паркинги с нови 
технологични и комуникационни  решения. 
Биехте ли представили по-обстойно 
проекта? 

- Третата сграда в проекта Бизнес парк  
Варна е ключова и знакова за цялостния 
проект. Тя ще оформи южното лице на Бизнес 
парк  Варна. Нашите наематели и всички 
компании, които ще се присъединят към нас 
и ще наемат офиси в В8, ще се радват и 
на прекрасна гледка към езерото. Отскоро 
започнахме отдаването на площите в тази 
сграда. Свободните офис пространства, 
новата технология, която сме вложили в 
строителството, ни позволяват да бъдем 
изключително гъвкави в разпределението 
на площите. Нашите наематели имат 
уникалната възможност да бъдат архитекти 
на собствения си офис. Тук няма голям 
процент общи части и това позволява на 
фирмите да използват максимално добре 
пространството в офиса си. Те преценяват 
къде да бъдат ситуирани мениджърските и 
работните части, конферентната зала и 
т.н. Това е много силна стъпка в правенето 
на офис площи в региона - нещо, което е 
уникално за Варна и региона. И нашите 
клиенти са го оценили. Ние създаваме 
коренно различни условия за работа и 
бизнес. Не отчетохме обаче интереса към 
новите офис пространства от сегашните 
наематели в двете работещи сгради. 
Стартирайки в сега съществуващите 
сгради, техният бизнес започна да се 
развива и акумулира сериозен процент от 
необходими нови помещения, тъй като 
техните служители се увеличаваха. Имаме 
едно опасение, че може би тези 10 000 кв.м 
няма да ни стигнат и ще се наложи по-
рано от плануваното спешно да започнем 
строежа на четвъртата поред сграда, 
заложена в проекта.

Как ще се развива проектът?
Бизнес Парк Варна завърши първия си 

етап от развитието си с въвеждането в 
експлоатация на сграда 6 миналата година, 
с което сега функционират две сгради 
В1 и В6 с обща площ от 40 000 м2. През 
есента на тази година ще отвори врати и 
третата сграда в Бизнес Парк Варна сграда 
8, с което ще изпълним първата стъпка от 
втория етап в заложения мастър план на 
проекта. 

В момента се обмисля коя да е следващата 
сграда, тъй като сме притиснати от 
времето и запитвания от страна на 
наши бъдещи партньори/ наематели, 
желаещи да се присъединят към нас в този 
изключителен и значим проект за Източна 
България и регион Варна. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

За една година от откри-
ването на парка над 80 
компании ни гласуваха 
доверие и откриха тук 
свои офиси

Всеки детайл има своето 
специално място в из-
граждането на сложната 
система на микроклимата 
в Бизнес Парк Варна
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Поддръжка на 
осветителни 
системи
Как да създадем един добър план за поддръжка

ВСИЧКИ СА ДО ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН 
запознати с преимуществата 
на енергийно ефективните 

осветителни съоръжения като компактни 
луминесцентни лампи, енергоспестяващи 
баласти и системи за управление. 
Ориентацията обаче в този лабиринт 
от възможности може да се окаже 
трудна. В същото време с повишаване 
на ”интелигентността” простотата на 
осветителните и на сградните системи 
се е редуцирала. Учрежденията стават 
все по-сложни, като интегрират в себе 
си интерактивни елементи и съответно 
повече технологични единици, които се 
нуждаят от поддръжка, като светодиоди, 
контролери, видеоекрани и други. Всички 
тези елементи и системи изискват 
специални познания и експертизи, за 
да бъде сигурна безпроблемната им 
работа. Внедряването на подобни сложни 
системи води до необходимостта от 
наемане на набор от специалисти за 
всяка сградна система като: осветление, 
охрана, поддръжка на асансьори и други. 
Както повечето от тези системи, така 
и осветителната система може да бъде 
сравнена с автомобил - най-вероятно в 
дадена ситуация се налага да се работи 
с наличните инструменти и екипировка. 
Може да не е реалистично да се внасят 
подобрения в настоящия момент, а 
просто да се използва един от многото 
начини за оптимизиране на работата на 
това, с което се разполага. Разбирането 
на необходимостта от поддръжка на 
осветителната система е първата стъпка, 
която трябва да се направи в тази насока.

При планиране на поддръжката на една 
такава уредба е важно да се направи 
класификация на приоритетите, особено 
когато се работи с ограничен бюджет 
или работна ръка, а всяко едно звено се 
„нуждае” от внимание. Разбирането на 
приоритетите е основният елемент за 
постигане на най-добри резултати. Първият 
въпрос, който трябва да се зададе, когато 
става въпрос за поддръжка, е какво трябва 
да се постигне. 
� Да се подобри осветеността на 

пространството
� Да се намалят разходите за осветление
� Да се постигне максимално 

енергоспестяване.
Отговорът на този въпрос може да 

бъде различен, но във всички случаи в 
него се крие насоката за следващата 
стъпка. Обикновено с предимство са 
компонентите, свързани с човешкото 
здраве, системите за сигурност и 
евакуация и тези, свързани с нормативните 
изисквания.

Следващият въпрос, който трябва да бъде 
зададен, е дали системата за осветление 
е направена по логичен начин. Отговорът 
е критичен и е свързан с честотата на 
груповите подмени на осветителни тела, с 
достъпа до труднодостъпни пространства 
и други. За да е по-ясно разграничаването  
на системите по този критерий, те 
се разделят на нови - инсталирани през 

Подмяната на осветителните тела най-често е аварийна, а не 
планирана © Кирил Хавезов
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последните пет години, и стари, които са 
на пет или повече години. При по-старите 
инсталации е необходимо да се даде 
приоритет на компонентите в критично 
състояние, като се оцени тяхната 
ефективност и ефикасност. 

За да бъде една програма за поддръжка на 
осветлението добра, в нея трябва да бъдат 
предвидени следните действия:

Групова подмяна на светлинните 
източници. Поддръжката на 
осветителната система има вид на 
експоненциална зависимост, основана на 
живота на лампите. Въпреки всички сложни 
технологии на изработка на светлинните 
източници най-често се използват такива 
с живот от 4000, 10 000, 12 000 часа и 
повече.

За повечето инсталации най-отговорна 
процедура е подмяната на всички 
лампи на определен интервал, или така 
наречената групова 
подмяна на лампите. Тази 
процедура представлява 
и най-важният аспект на 
програмата за поддръжка 
на осветлението. Това е 
така, тъй като груповата 
подмяна на светлинните 
източници има визуални, 
електрически и финансови 
преимущества в сравнение 
с индивидуалната. Визуално-груповата 
подмяна на светлинните източници 
осигурява еднороден външен вид на 
инсталацията. Електрически - намалява 
се рискът от повреди на управляващите 
компоненти, които могат да бъдат 
следствие от неточната работа на 
светлинните източници при наближаване 
на края на живота им. Финансово - 
минимизират се разходите за поддръжка, 
като се планира замяна на светлинните 
източници и едновременно почистване 
на осветителите във време, когато тези 
процедури не биха смутили нормалната 
работа на хората. При големи инсталации 
е нормално излизане от строя на някои 
лампи преди назначената групова подмяна. 
В този случай е необходимо да се вземат 
своевременни мерки на индивидуална 
база. Познаването на живота на лампите 
и часовете на работа на осветлението 
дневно може да бъде предпоставка за 
установяване на идеален цикъл за групова 
подмяна на лампите. 

Познаване на съоръженията и 
оборудването. Необходимо е да се 
разполага с инвентарен списък на 
наличните съоръжения за осветителната 
система, включващ информация за 
фирмата производител, модел и номер на 
компонента, информация за мощност на 
лампите. Списък с контактни лица, към 
които могат да се отправят въпроси в 
случай на нужда, също е предимство.

Насочване и настройка. Правилното 
насочване и фокусиране на осветителите 
има особено значение за постигане на 
предписаните светлинни нива и общия вид 
на помещенията.

Проверка на типа и мощността на 
светлинните източници. Необходимо е 
да се провери дали всички съоръжения са 
снабдени с предписаните типове лампи със 
съответните им светлоразпределения и 
мощност. Това е необходимо да се направи, 
тъй като осветителната инсталация 
се проектира от професионалисти, 
които залагат съответните лампи, 
за да постигнат определен ефект. 
При използване на различни светлинни 
източници светлинните показатели се 
променят. 

Проверка на цветната температура. 
Стандартните нива на цветната 
температура варират от топъл тон до 
дневна светлина и студен тон. Възможно 
е да се използват лампи със съответно 
на предписаното светлоразпределение 
и мощност, но с различна цветна 
температура. Това отново води до 

непостигане на желания 
ефект.

Проверка за коректност 
на работата на цялата 
инсталация. Освен 
осветителите е необходимо 
да се инспектират и 
различните допълнителни 
устройства към тях като 
лещи, филтри, устройства 
за контрол на заслепяването 

и други.
Спазване на изискванията за 

съвместимост. Всички луминесцентни, 
компактни луминесцентни и газоразрядни 
лампи с високо налягане работят с 
баласти, а нисковолтовите светлинни 
източници изискват трансформатори. 
Тези устройства регулират захранването 
на лампите и трябва задължително да се 
вземе предвид съвместимостта им със 
светлинните източници, използвани в 
дадена инсталация. 

Да не се забравя замърсяването. 
Осветителната инсталация подлежи на 
замърсяване, което води до намаляване 
на светлинния поток от осветителите. 
Затова се налага периодично почистване 
на устройствата, включени в системата. 
Честотата на почистване зависи от 
нивото на замърсеност на околната среда.

Външно осветление. При външното 
осветление е необходимо да се вземат 
мерки по почистване на осветителите 
от различни растителни замърсявания, 
които пречат на разпространението на 
светлината. Възможно е и натрупване на 
соли и химикали по повърхността им, които 
могат да станат причина за корозия на 
осветителите и повреда.

Изработването и стриктното следване 
на един добър план за поддръжка на 
осветителните уредби може да доведе 
както до подобряване на показателите на 
уредбата, така и до финансови и социални 
облаги. Необходимо е обаче сериозно 
и задълбочено проучване на нуждите и 
предназначението на осветителната 
инсталация и оптимизиране на мерките за 
нейната поддръжка. � Ива ПЕТРИНСКА

Визуално-
груповата подмяна 
на светлинните 
източници осигурява 
еднороден външен 
вид на инсталацията

Освен осветителите 
е необходимо да се ин-
спектират и различните 
допълнителни устрой-
ства към тях, като 
лещи, филтри и т.н.
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Brandenburg Park
Бизнес паркът на Берлин

СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
и добрите условия, които паркът 
предлага на инвеститорите и 

собствениците на обектите в него, 
са превърнали Бранденбургския парк в 
бизнес парка на Берлин. 

Паркът е разположен на 10 км 
южно от немската столица, като до 
центъра на Берлин се пътува около 
40 мин., а също така за гостите 
на парка са изградени ресторанти 
и четири хотела от различни 
категории. Тази бизнес територия 
е собственост на Brandenburg Park 
Immobilien GmbH, които се занимават 
с мениджмънта и поддръжката на 
парка, а Brandenburg Park Immobilien 
GmbH и Azure Developments Group са 
акционери в дружеството и тяхната 
дейност е в сферата на инвестициите 
и разработването на площи за 
застрояване.

В своите граници паркът приютява 
съоръжения на близо 60 компании от най-

различни браншове, някои от които са 
от световните компании гиганти, като 
за парка работят около 1800 души.  
Площта на бизнес парка е 746 000 кв.м 
и е разделен на две части -  северна и 
южна, като 14 500 кв.м са обявени за 
продажба.

Brandenburg Park Immobilien 
поддържат парка със съдействието на 
SiL Gebäudeservice GmbH Grossbeeren, 
като задълженията и услугите, които 
извършват по стопанисването на 
площите, включват всякакви фасилити 
мениджмънт услуги:

Отстраняване на малки и големи 
повреди по сградите и прилежащите 
площи и редовно наглеждане на 
цялостното състояние на сградата и 
на различните системи в нея, както и 
проверка на качеството на различните 
услуги, извършени от трети фирми. 
За по-сериозни или особени проблеми 
услугите се аутсорсват.

Поддръжка на откритите площи, 

Поглед отгоре към Brandenburg Park © Brandenburg Park
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което включва окосяване на тревните 
площи, подрязване и оформяне на храсти 
и дървета, напояване по време на 
сухите периоди и почистване на паднали 
листа, боклуци и сняг от пътищата и 
зелените площи.

Ландшафтно оформяне, което 
включва различни дейности: изграждане 
на огради и заслони, асфалтиране, 
изграждане на градински постройки, 
оформяне и проектиране на зелените 
площи, засаждане на растения, като 
всички растения и материали се 
доставят от компанията, а услугите се 
извършват по немския DIN стандарт.

Професионално почистване на сгради 
и помещения, като при тази дейност се 
ползват услугите на много регионални 
фирми, предоставящи квалифициран 
персонал, като се обръща и внимание на  
това препаратите да бъдат максимално 
безвредни. 

Услугите по почистване включват 
и почистване на току-що завършени 
сгради.

Фирмите, стопанисващи бизнес 
парка, предлагат различни услуги 
за подпомагане на инвеститорите 
при проектирането и развитието 
на закупените от тях площи. 
Обикновено взимането на решение 
за избиране на нов собственик трае 
около три месеца, а издаването на 

разрешително за строителство 
отнема горе-долу още толкова време 
след подписването на договора за 
продажба, като потенциалният купувач 
получава детайлен план с пълната 
техническа информация, свързана 
с мястото. След приключване на 
формалностите по закупуване и вадене 
на разрешително купувачът преценява 
кога и как да строи. От парка новият 
собственик ще получи консултации, 
свързани с плана на терена, както и 
при нужда ще му бъдат препоръчани 
опитни дизайнери и архитекти. 
Построяването на съоръженията 
обичайно отнема между 6 и 9 месеца, 
като служителите от парка постоянно 
са на разположение за съдействие. Освен 
това инвеститорите допълнително 
се подпомагат от политиката на 
провинцията Бранденбург за малки и 
средни по размери компании, целият 
размер на субсидиите може да достигне 
50%, а цената на работната ръка е 
до 30% по ниска от тази в Западна 
Германия.

Бизнес паркът „Бранденбург“ 
притежава чудесни предпоставки 
за развитие и водене на бизнес, а 
провинцията Бранденбург предлага едни 
от най-добрите условия за инвестиции в 
Европа. �
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Паркът приютява близо 
60 компании от най-раз-
лични браншове, някои 
от които са световни-
те компании гиганти, 
като за парка работят 
около 1800 души
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Интервю

Високото качество наложи 
REHAU на българския пазар
Пламен Пенчев, изпълнителен директор на REHAU - България, пред „Фасилитис”

К
ато мениджър на чуждестранен 
концерн в България как успявате да 
балансирате между източното и 

западното мислене и виждане за работа?  
Това създава ли пречки в работата ви?

- Естествено има огромна разлика в 
мисленето и начина на работа. Подходът 
към клиентите и самата работа в 
западна компания е по-различен, отколкото 
тук. От тази гледна точка моята роля 
като мениджър е доста сложна, тъй 
като аз трябва да определя и обясня на 
ръководството в Австрия защо едно или 
друго пазарно решение не се е случило 
по начина, по който те са приели или са 
мислили, че трябва да стане.  В същото 
време различията ни с колегите от други 
чуждестранни офиси не са толкова големи, 
тъй като в REHAU има много ясно въведена 
система за управление с вътрешни закони 
и фирмени правила. Тяхното спазване е 
задължително за всички без значение къде 
работят служителите - в България, Испания 
или Германия. 

Бихте ли представили дейността на 
REHAU - България?

- REHAU в България е вече повече от 10 
години. Фирмата започва работа у нас в 
средата на 90-те години, когато времената 
бяха доста трудни, но и благодатни за 
започване на нов вид бизнес и инвестиране 
в него. REHAU навлиза на българския 
пазар с прозоречните си профили, PVC, 
които са били един нов продукт за 
това време в страната. През годините 
фирмата е доказала сериозен ръст, като 
през последните две години говорим за 
увеличаване на продажбите в пъти. REHAU 
- България, е започнала с един служител, 
а в момента работещите в офисите 
в София и Варна са над 50. Концернът 
REHAU има три направления в дейността 
си - строителство и индустрия, като 
те са застъпени и в България. Третото 
направление - автомобилостроенето, се 
развива от REHAU предимно в страни, 
където има силен сектор на автомобилната 
промишленост, като Германия и САЩ. 

REHAU - България, има четири 
отдела, които представляват клонове 
на централните отдели в Австрия.  
Три от отделите са в направление 
строителство. Това са прозоречни профили, 
инфраструктура и подземно строителство 

и сградна техника. Прозоречните профили 
са най-голямото направление у нас. Те 
държат най-висок пазарен дял в продажбите 
в България - повече от 60%. Останалите 
две направления също се развиват добре. 
Дейността на отдел „Инфраструктура 
и подземно строителство” също бележи 
значителен ръст благодарение на новите 
инфраструктурни проекти в общините. 
Направление „Сградна техника” развиваме 
от миналата година и имаме доста 
амбициозна програма. В индустриалния 
сектор у нас са застъпени продуктите 
на REHAU за мебелната промишленост и 
за домакинската техника чрез профили за 
хладилни системи и уплътнители. 

Кои са по-големите партньори, с които 
работите?

- В прозоречните системи работим 
с фирма „Валда”, „Стил пласт 2002”. 
В областта на инфраструктурата с 
„Мултиком” - Пловдив, „Рубиком”, а в 
сградната техника с „Аквамар” - Варна, 
и „Мултиком” - Пловдив. В мебелната 
индустрия си сътрудничим с „Фантастико”, 
„Интериор 46”, „Съливер”. 

Какви стандарти налага REHAU?
- Продуктите, които ние предлагаме, са 

произведени по международни лицензи и 
стандарти, както и съгласно вътрешните 
норми  на REHAU в заводите на концерна. 
REHAU влага много нови технологии в 
производството на продуктите. REHAU 
се стреми да предлага нещо повече от 
наложените масови продукти. В това 
отношение ние стоим много добре 
на пазара, защото имаме съществени 
предимства по отношение на технологии 
и използвани материали. Нашите клиенти 
лесно установяват предимствата на 
продуктите ни, защото с тях се работи 
лесно. 

Има ли тенденция за търсене на по-
качествени и иновативни продукти?

- Напоследък се забелязва силен интерес 
към иновативните технологии. Въпросът 
е, че на човек, за да се убеди в новото, 
полезността и възвръщаемостта му, е 
нужна информация, която за съжаление в 
България стига по-бавно. Самият факт, 
че при нас вече идват крайни клиенти, 
които се интересуват от възможността 

Планираме ръст на оборо-
та от около 15%, който 
с оглед на развитието 
на пазара и позициите на 
REHAU - България, е напъл-
но постижим

Стремим се  да предлага-
ме  нещо повече от нало-
жените масови продукти
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Инж. Пламен Пенчев

е роден в Севлиево. Завършил е Техническия университет в София, специалност 

„Радио- и телевизионна техника”. Има следдипломна квалификация в Немския факултет 

на университета с направление инженерно и маркетингово обучение. От 1994 г. до 

2006 г. работи в кабелния завод в гр. Севлиево  - ЕМКА АД. Започва работа в завода 

като организатор на производство, после преминава в търговския отдел, който 

по-късно оглавява. За около 2 години е търговски директор на предприятието. От 1 

декември 2006 г. е изпълнителен директор на REHAU - България. 

за изграждане на т.нар. пасивна къща, 
означава, че пазарът се развива. Пасивната 
къща е къща, която е с максимална степен 
на изолация и излъчване на топлина, която 
се захранва с регенеративна енергия 
- геотермия, слънчеви системи и има най-
добрите прозоречни системи, осигуряващи 
висока степен на изолация.  Направата 
на такава къща пести изключително 
много разходи, въпреки че първоначалната 
инвестиция е голяма в сравнение с 
обикновеното строителство. Това е 
инвестиция, която се изплаща в рамките 
на 5-10 години и осигурява значителен 
комфорт на притежателите. 

Има ли вече такава къща в България?
- Не, все още няма такава къща в България. 

Административно-складовата сграда на 
REHAU е подобен обект, който ще бъде 
изграден и ще служи за реален пример на 
използване на алтернативни източници 
на енергия. Сградата ще се отоплява чрез 
геотермия, соларни системи и подово 
лъчисто отопление.  

Какви са финансовите резултати на 
REHAU - България, за 2007 г.?

- За миналата година реализираният 
оборот е повече от 17 млн. евро. За 
тази година  планът, който трябва да 
достигнем, е почти 20 млн. евро. Тоест 
планираме ръст от около 15% който с оглед 
на развитието на пазара и позициите на 
REHAU - България, е напълно постижим. В 
прозоречните системи сме постигнали 10.5 
млн. евро оборот през миналата година. �

Интервюто взе Нонка Рядкова
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Планиране 
на поддръжка 
в сгради
Необходимостта за предвиждане на евентуални 
бъдещи проблеми в проектна фаза

НОВИТЕ СГРАДИ ЧЕСТО ИЗГЛЕЖДАТ 
естетически издържани и красиви, 
като в същото време отговарят 

на изискванията на стандартите и 
са функционални за обитателите. 
Проектантите/архитектите са 
свършили отлично своята работа и 
градските управници са доволни от 
факта, че новата сграда е съобразена 
с всички изисквания и същевременно 
представлява произведение на 
изкуството. Сградните управители и 
техници (чиято задача е да осигуряват 
поддръжка на сградата в близките 
тридесет или повече години) виждат 
нещата по различен начин. Те често 
си задават въпроса как се поддържа 
подобна сграда. Реалният въпрос обаче, 
който трябва да бъде отправен, е как 
от проектантска и потребителска 
гледна точка ще се осигури дългосрочна 
практичност и функционалност, 
необходима на професионалистите по 
поддръжката.

Този въпрос е актуален и често 
дискутиран. Оказва се, че най-
основният проблем, който се среща, 
е невъзможността да се поддържат 
определени части на новите или 
модернизираните сгради.

За да се избегнат подобни пречки, е 
необходимо различните специалисти 
(архитекти, инженери, професионалисти 
по поддръжката и обитатели) да 
разбират по-добре перспективите и да 
създават по-оптимални сградни решения.

От гледна точка на поддръжката 
идеалната сграда е тази, при която 
са удовлетворени изискванията на 
всички инвеститори, като в същото 
време естетичността й не се променя 
с течение на времето. Също така е 
необходимо да са изпълнени и други 
условия като съобразяване на нуждите 
на обитателите, сградата  да изпълнява 
условията за енергийна ефективност, да 
допринася за положителната репутация 
на фирмата изпълнител, да е лесна за 
поддръжка. Идеална сграда обаче не 
съществува от гледна точка на проект, 
поддръжка и нужди. Всички фактори 
трябва да бъдат съобразени комплексно, 
но собствениците или наемателите 
на сградите, които ги обитават и 
поддържат, са най-потърпевши при 
наличие на един или друг недостатък.

Съществуват няколко фактора 
в проектантския процес, които не 
е необходимо да се допълват, и те 
са: бюджет и спазване на срокове, 
задоволяване на клиентите, поддръжка 
на репутацията и други. По време на 
стадиите проектиране и изграждане, 
където бюджетът понякога е разтегнат, 
е необходимо да се извършва стойностно 
функционален анализ. Използването  само 
на такъв анализ, особено що се отнася 
до дългосрочна инвестиция, се оказва 
неоптимално и води единствено до 
намаляване на разходите. Калкулацията 
на жизнения цикъл се оказва по-добър  Поддръжката на сградата трябва да се планира още на етап проектиране
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вариант за оценка и може да повлияе 
на проектантските решения, така че 
да се минимизират общите разходи 
за цикъла на живот на сградата. 
Амортизационните годишни отчисления 
включват капиталните вложения, 
инсталационните разходи и разходите 
за работа и поддръжка по време на 
жизнения цикъл на сградата. Фактически 
само разходите за поддръжка по време на 
експлоатация на зданието са значителни, 
както и тези за работа (енергия и 
персонал). Използването на този метод 
може да доведе до положителни приноси, 
особено за клиентите/собствениците, 
чиято отговорност е поемането на 
разходите по време на жизнения цикъл на 
сградата. 

Професионалистите по поддръжката 
на сградата често използват 
стандартните решения, за да намалят 
разходите. Стандартизирането може 
да включва различни неща като избор 
на фирма производител, предлагаща 
висококачествени продукти, време за 
извършване на ремонти, наличие на 
резервни части, изисквания за поддръжка 
и други подобни. Пример за такива 
стандартни елементи са оборудването 
за климатичните инсталации, помпи, 
вентилатори, електрически ключове 
и контакти, прекъсвачи, тип и цвят 
на  боята, подово покритие, оборудване 
за баня, осветителна инсталация, 
врати, покривни материали и други 
продукти с високо качество, които 
биха допринесли за дълготрайността 
на сградата. Стандартизацията може 
да доведе до намаляване на разходите 
за инвентар, за обучение на персонал и 
многобройни процедури. Цялостният 
ефект, който се постига, е, че сградата 
се поддържа лесно и евтино. Това 
обаче не означава, че собствениците и 
персоналът по поддръжката не трябва 
да възприемат нови или подобрени 
продукти и идеи. Когато обаче се прави 
подобна стъпка, е необходимо да се 
извършат проучвания и да се направи 
точна преценка за възвращаемостта 
на капиталовложенията. Всичко трябва 
да се съобрази и с наличния бюджет, но 
преценката за възвращаемостта на 
първоначалните капитални вложения е 
от особено значение, дори стартовата 
цена да е по-висока. Препоръчително е 
тези стъпки да бъдат дискутирани с 
архитектите и проектантите.

С построяването на сградите 
се увеличават задълженията на 
собствениците за поддръжката им. 
Бюджетите на общините обаче, 
предвидени за целта, често се оказват 
замразени или намалени. Поддръжката 
не е отговорност на архитектите и 
проектантите, затова често те не 
обръщат достатъчно внимание на този 
аспект по време на проектантския процес. 

Когато се вземат решения, свързани с 
проекта, без отчитане на перспективите 
за поддръжка, се изграждат сгради с 

повишени разходи за нея или такива, 
съдържащи части, чието поддържане е 
невъзможно, като:
� Осветители, монтирани на покрива, 

които могат да бъдат достигнати или 
заменени единствено с помощта на скеле 
или стълба и изискващи затваряне на 
сградата
� Климатична инсталация, вградена в 

окачен таван в тоалетна или офис, до 
която не е предвиден достъп
� Осветители, монтирани на нови 

сгради, достъпът до които е невъзможен
� Осветители, чиито баласти са 

вградени в стените
� Скъпи осветители, вградени в 

настилката на паркинги и гаражи
� Покривни климатични единици, 

до които не е предвиден асансьор за 
доставка на необходими за работата им 
химикали
� Дървета, засадени прекалено 

близо до зданията, които спомагат за 
запушването на улуците и съответно 
ускоряване на разрушаването на покрива
� Липса на достатъчно телефонни, 

компютърни и електрически изводи и 
проводници, което може да доведе до 
наличие на външни кабели, допълнителни 
дупки в замазките и други нарушаващи 
естетиката последствия
� Инсталиране на нискокачествени 

подови покрития като мокет или килим
� Инсталиране на мащабни стъклени 

конструкции фронтално на сградата, 
които изискват огромни разходи за 
почистване
� Инсталация на сложни за поддръжка 

интериорни системи.
За да бъде поддръжката на една сграда 

лесна и евтина, е необходимо да се вземат 
под внимание следните предпоставки:
� Да се осъществи смислен диалог 

между инженери, архитекти, дизайнери, 
клиенти, поддържащ персонал и 
евентуално инвеститори. Този диалог 
трябва да се поддържа през цялото време 
до завършване на проекта
� Също както архитектската и 

инженерната фирма използват персонала 
си за качествен контрол, групата по 
поддръжката също трябва да се включи 
при разглеждането на проекта и да посочи 
компонентите, които могат да доведат 
до повишаване на разходите за поддръжка
� Необходимо е да се осигури 

достатъчно време за разглеждане на 
проекта от професионалистите по 
поддръжката, за да може да се достигне 
до оптимално решение.

Без съмнение всички участници в 
проектирането и строежа на сгради 
имат една и съща цел, а именно да се 
създаде привлекателна и функционална 
сграда, която да радва всички, които я 
обитават или използват. Финалната 
стъпка като допълнение е предвиждането 
на адекватни условия за поддръжка, 
които да спомогнат за запазването и в 
първоначалния й вид. �

Полина ПЕТКОВА, Ива ПЕТРИНСКА

От гледна точка на 
поддръжката идеалната 
сграда е тази, при ко-
ято са удовлетворени 
изискванията на инвес-
титорите, и в същото 
време естетичността 
Ӝ не се променя с тече-
ние на времето

Всички участници в 
проектирането и стро-
ежа на сгради имат 
една и съща цел - да се 
създаде привлекателна 
и функционална сграда, 
която да радва всички, 
които я обитават или 
използват
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1.5

8.5

17

26

31

Life Cycle Costs 

Жилищни сгради

Тип сгради Разходи след строителството 
като процент от строителните 
разходи (на година)

Надминаване 
на строителни
разходи след:

66 години

11-12 години

6 години

4 години

3-4 години

Жизнен 
цикъл на 
сградите
В жизнения цикъл на сградите 
разходите след строителство 
надскачат няколко пъти тези 
за изграждане на сградата

Разходи за поддръжката на сгради спрямо строителните разходи

Офис сгради

Спортни обекти

Болници

Училища и детски градини

Източник: Immobilien & Finanzierung - Der langfristige 
Kredit, P(olitisch) P(roblematische) P(artnersuche); 56. 
Jahrgang, 2. Ausgabe September 2005, Verlag Helmut 
Richardi, Frankfurt am Main 

ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ инвестиционни 
възможности недвижимите имоти 
притежават дълъг жизнен цикъл 

(life cycle), който в много случаи може да 
достигне до над 50 години. Като добавим 
към това тяхната хетерогенност и факта, 
че този тип инвестиция не е ликвиден 
(продажбата на недвижими имоти се 
осъществява трудно и е свързана с 
допълнителни разходи), е чудно, че при 
придобиването на недвижими имоти Без LCC анализ дори новите 
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Life Cycle Costs 

инвеститорите рядко обръщат внимание 
на така наречените Life Cycle Costs (LCC) 
- разходите през жизнения цикъл на имота. 
В повечето случаи се определят годишни 
бюджети (често процент от наема или 
стойността на сградата), като не се 
извършва анализ на LCC и се пренебрегват 
действителните нужди при конкретното 
състояние на обекта в моментната точка 
на неговия жизнен цикъл. Този начин на 
действие е продиктуван от натиска върху 
мениджмънта  да осъществи поставената 
за цел от инвеститора възвращаемост  
и крие множество рискове, които ще 
разгледаме по-късно.

Темата Life Cycle Costs заема централно 
място в литературата за фасилити 
мениджмънт и е обект на множество 
публикации и изследвания. И в двете 
проведени досега в България международни 
конференции „Фасилити мениджмънт - 
реализация в България” присъстваха лекции, 
които засегнаха тази тема и запознаха 
българските специалисти с различни 
аспекти на проблематиката. Колко важна 
е тя и за инвеститора може да се види 
от следната графика, част от лекцията 
на Каролин Бар (ТУ Карлсруе) от първата 
конференция за фасилити мениджмънт 
през 2006 г. в София:

Виждаме, че в жизнения цикъл на сградите 
разходите след строителство надскачат 
няколко пъти тези за изграждане на 
сградата. При различните типове сгради 
този фактор е съответно различен.

Но нека като първо да видим какво 
точно се разбира под Life Cycle Costs 
или Whole Life Costs, както се наричат 
във Великобритания и Канада. Всички 
дефиниции в литературата ги определят 
като съвкупност на разходите, които се 
генерират през живота на една сграда. 
Това са:
� инвестиционни разходи
� строителни разходи (включително за 

саниране)
� енергийни разходи
� разходи за вода и канализация
� разходи за техническа поддръжка, 

поправки и управление на съоръженията
� разходи за модернизиране
� разходи за разрушаване
� разходи за запазване и увеличаване на 

стойността на сградата
Както виждаме, задачата LCC е 

свързана „само” в установяването и 
събирането на изброените разходи. 
Разбира се, това е далеч по-сложно, 
отколкото може би изглежда на пръв 
поглед. При определянето на разходите в 
различните фази на жизнения цикъл са от 
значение не само достъпни и хомогенни 
статистически данни, но и модели за 
определяне на растежа на различни цени, 
както и инфлацията. Най-красноречив е 
тук примерът с цените за топлинна и 
електрическа енергия. 

От всичко това става ясно, че 
определянето на LCC е сложен процес, 
който освен know how изисква и 
допълнителни разходи. �62сгради могат да генерират непредвидени разходи за поддръжка и модернизация
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Колкото тази допълнителна „инвестиция” 
е от огромно значение за предприятия 
със сграден фонд за собствени нужди и 
дългосрочни инвеститори, толкова повече 
тя е от минимално до никакво значение за 
спекулативни инвеститори и дивелопъри. 
За последните бъдещите високи разходи за 
саниране и поправки вследствие например 
от некачествени материали или лошо 
изпълнение са без значение, тъй като в 
тяхното полезрение влизат в най-добрия 
случай само годините, през които те 
носят гаранция за строежа или периода до 
продажба на обекта. Разходите за енергия 
са в повечето случаи проблем на наемателя 
и поради тази причина също биват 
пренебрегвани при решения за или против 
една инвестиция. Тук излиза на преден план 
и още един важен аспект: много често 
правилните решения (както технически, 
така и концептуални) за намаляване на 
LCC биват пожертвани за сметка на 
икономически по-изгодното решение в 
момента. Това отново е продиктувано от 
различните интереси на дивелопърите, или 
спекулативните инвеститори, спрямо тези 
на крайния потребител или наемател.

Проблематиката се усложнява в България 
поради факта, че не само не съществуват 
Benchmarks Pools (форуми, в които различни 
предприятия си предоставят взаимно данни 
за разходите на техните сградни фондове), 
а и повечето предприятия се намират 
тепърва в придобиването или наемането 
на големи площи и по тази причина не 
разполагат с опит и собствени данни за 
LCC.

Като добавим към това и факта, че 
по-големите офис проекти в момента 
в България се осъществяват точно от 
споменатите спекулативни инвеститори 
и дивелопъри и много рядко с участието на 
крайния потребител, става ясно, че е от 
особено важно значение всеки фасилити 
мениджър да се запознае интензивно с 
темата LCC. Само критични въпроси 
и познаване на тази проблематика ще 
накарат участниците в строително-
инвестиционния процес да обърнат 
внимание върху перспективността на 
своите инвестиционни решения.

Но освен за потребителя възможно 
най-точното определяне на LCC е и от 
огромно значение за инвеститорите 
на по-късен етап от жизнения цикъл на 
сградата. Задължително е при решението 
за придобиване на даден обект такова 
изчисление да бъде направено паралелно на 
техническия due diligence. Само по този 

начин е възможна една точна оценка на 
инвестицията. Както вече споменахме в 
началото, много често поради липсата на 
know how и нежелание за извършването 
на допълнителни разходи в процеса на 
due diligence много инвеститори се 
задоволяват само с определянето на 
годишен бюджет за поддръжка, който 
в повечето случаи се води от желаната 
възвращаемост на инвестицията. В 
повечето случаи това води до редица 
„неприятности” впоследствие. 

Ето и като своеобразно заключение 
един действителен случай.

Малък инвестиционен фонд закупува 
сграда от 3000 км, в която наематели са 
две известни вериги магазини - едната 
за хранителни стоки, другата за облекло. 
В процеса на due diligence са установени 
редица дефекти по около 10-годишната 
сграда, които биват остойностени на 
сумата Х. Съответно тази сума бива 
приспадната от цената У и по този начин 
мениджърите изчисляват, след като са 
заделили определена сума, която смятат 
за нужна за отстраняване на дефектите, 
възвръщаемостта на инвестицията. Оттук 
бива определен и бюджетът за първата 
година. За нещастие на новия собственик 
още през първата година се приема 
наредба, която завишава изискванията за 
сигурност към автоматичните врати на 
обществени сгради. Вследствие на това 
принципно изправните врати на обекта 
(и по този начин невлезли в полезрението 
на техническия due diligence) трябва 
да бъдат подменени с нови. Тъй като 
фирмата производител от три години 
вече не съществува, по-евтино решение 
(модернизация на съществуващите врати) 
е невъзможно и по този начин новият 
собственик няма друг избор, освен да 
извърши инвестицията от 60 000 евро. 

Малко по-късно същата година 
градската управа му обръща внимание, 
че задължителните по закон тригодишни 
проверки на пожарогасителната система 
(шпринклер) все още не са изпълнени. 
Разходите за специалистите не са големи, 
но замяната на амортизирани части и 
различните мероприятия, свързани с това, 
и ново тестване на инсталацията водят до 
общи разходи за около 10 000 евро.

Още същата година към тези разходи 
се добавят завишени разходи за ток и 
сметосъбиране, които според договорите 
за наем не могат да се поемат от 
наемателите, и разходи за саниране 
на улицата пред обекта. След като се 
установява, че и предвидените суми 
за саниране на покрива не достигат, 
за мениджърите на фонда този обект 
окончателно се превръща в кошмар на 
стойност над 150 000 евро.

LCC анализ щеше да покаже тук, че 
разходите за модернизация (не поправки) 
през последните години са били прекалено 
малки за такъв тип сграда и е неизбежно 
поради една или друга причина това да не 
доведе до непредвидени разходи. Същото 
се отнася и за повишаването на цените на 
комуналните услуги. � Антон ГИНЧЕВ

Антон Гинчев 
След дипломирането 
си от Техническия 
университет в Карлсруе, 
Антон Гинчев работи 
като ръководител 
на отдел “Фасилити 
мениджмънт” в 
Бизнес парк София. 
Участва дейно в 
популяризирането на 
тази нова за България 
професия. От юли 2007 г. 
Антон Гинчев работи 
като фасилити мениджър 
в Ten Brinke Asset 
Management, Холандия.  

Жизнен 
цикъл...

В жизнения цикъл на 
сградите разходите 
след строителство 
надскачат с пъти 
тези за изграждане на 
сградата, като при 
различните типове 
сгради този фактор е 
съответно различен

Life Cycle Costs 
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Озеленяване

Съвременни 
експерименти 
в градския 
ландшафт
Няколко вдъхновяващи примера за 
експерименти в урбанистиката 

СЪВРЕМЕННИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ 
в областта на ландшафтната 
архитектура в историческата среда 

на малкия град представляват рядко явление, 
а и трябва да кажем, че често са странни 
и неуместни. За щастие бизнес парковете 
в големите градове са посветени на 
новаторството както в архитектурата, 
така и в заобикалящата ги среда.

Многобройните архитектурни обеми се 
характеризират с формо разнообразие и 
украсителност, зад които стои баналният 
ни стремеж за ангажиране със собствената 
ни личност. България днес се приближава 
към преобразуването на традиционната 
градска  среда в големите градове както 
с бизнес паркове, така и с отделни бизнес 
сгради и центрове, въпреки че това е отдавна 
отминал етап за градовете в Европа, 
където хората са относително осигурени, 
социалните реформи работят, инвестициите 
са значими, а градоустройството и 
дизайнът могат да си позволят наистина да 
експериментират тотално.

Пример за експеримент в урбанистиката 
са реконструкциите на стари промишлени 
сгради, което е една от належащите теми 
в съвременното развитие на градските 
пространства. Старите сгради на заводи, 
фабрики, складове и други, построени 
в началото на века, определено носят 
отпечатък от историята върху себе си, 
като някои от тях свързват своята съдба с 
панорамата на съответният град.

Съхраняването на средата с цел грижата 
за хората и техните любими места ни 
отвежда до това, че вместо събарянето 
на старите сгради и заменянето им с 
нови общините провеждат политика за 
приспособяване на съответните съоръжения 
с нова функция. Подобни реставрирани стари 
квартали биват превръщани в отново 
привлекателна среда за живот, бизнес и 

изкуство. Пример за това можем да видим 
в Minneapolis, Minnesota, US., където  високо 
десететажно здание, което се е явявало в 
продължение на години градоустройствен 
акцент в съответната част на града, 
е реконструирано и приспособено от 
промишлена в офис сграда с прекрасни 
перспективи към центъра на Минеаполис 
и река Мисисипи. Покривното озеленяване 
безспорно налага новия смисъл на 
подновяването на формите, а също така и 
съвместимостта на градските перспективи 
с ландшафта на покривни градини, което 
води до многопластовост в градските 
пространства. 

Самата градина има доста резки черти, 
построени в геометрично пространство. 
Тук ясно проличава увлечението на 
архитекта Томас Осланд към естетиката 
на минимализма. В основата на концепцията 
лежи идеята за създаване на преходно 
пространство от интериора към 
панорамния изглед с тераса. Изключително 
изчистените форми, откровеността на 
недекорирания материал, простотата в 
архитектурните обеми и в озеленяването са 
създали особен облик на това пространство. 
Тук тревата има лаконична и уместна 
роля. Една от особеностите на проекта 
се явява и неговата екологичност. Дори 
дъждовната вода не се изхвърля, а се събира в 
реконструиран резервоар, където повторно 
се използва за поливане в сух период. 

Подобни примери има и в Европа. 
В бившия Източен Берлин след падането на 

стената останаха много стари сгради като 
бивши казарми и цехове, които сега успешно 
се реконструират в ултрамодерни бизнес 
сгради и арт центрове. Пространството 
около тях се благоустроява по сходен 
начин, повлияно отново от минимализма 
и съвременните тенденции на тотална 
интегралност на средата. �64

Интересни сгради

Lever House, намираща се в Ню Йорк, е 
построена преди 55 години по проект на Гордън 
Баншефт

Пример за експеримент 
в урбанистиката са 
реконструкциите на 
стари промишлени 
сгради, което е една от 
належащите теми в съ-
временното развитие на 
градските пространства
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Интересни сгради

63�
В последните 20 години в целия бивш 
източен блок се появиха подобни 
пространства, нуждаещи се от реиновиране 
и вдъхване на нов смисъл. Многобройните 
изоставени казарми и промишлени зони 
са чудесно място, където бихме могли да 
осъществим тези експерименти по примера 
на Източен Берлин. 

През 2003 г. бе завършено строи-
телството на комплекса от здания Interpolis, 
Tilburg, Olanda. По мнението на автора Абе 
Бонема то  се явява еманация на всички 
генерални принципи на съвременното 
движение. Обемните съоръжения трябва да 
организират по същите закони и околното 
пространство, в случая парк. Тази задача, 
поставена пред ландшафтните архитекти 
от групата на West8 Adrian Geuze, е имала 
своите определени стилистични рамки. 
Наложеното направление и „честност 
към формата и материала” довело до 
нестандартното решение -  хаотично-
балансирана пространствена композиция. 
Подобно игрово възприемане на ландшафта 
е свойствено за етапа на прераждане на 
ландшафтната архитектура, в който се 
намираме сега, когато функционалната 
страна на проекта се превръща в 

Съвременни 
експерименти...

абсолютно естествен и основен фактор 
за съществуването на обекта. До голяма 
степен обаче благоустройствената 
функционалност отстъпва своите позиции 
на лирическите концепции. Подобна 
образност ни отвежда до създаването на 
едно-единствено възприятие на обекта от 
определена точка. Градината на Interpolis на 
практика е проектирана с единна картина, 
която се разкрива от прозорците на 
главната многоетажна сграда. Несъмнено 
най-интересното решение в градината 
представлява композиционното съчетание 
на разнохарактерните повърхности на 
покритията: зеленина, вода и настилка. 
Възприемайки ги в единна планова композиция 
от пречупени линии, те успешно скриват 
изходите на техническите съоръжения 
и комуникации върху повърхността 
на градината. Вниманието привлича и 
особената комбинация от масивни плочи 
пясъчник в неправилни форми и насажденията 
от магнолии помежду им. Декоративният 
ефект, породен от контраста между камъка 
и нежността на растенията, се усилва 
през пролетта, когато над каменното 
море надвисват „облаци” от цветовете на 
магнолията.

През 2003 г.  се навършиха 50 години от 

Сградите на Interpolis, Toyota Motor Sales и Trump Tower
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построяването на знаменития небостъргач 
на Гордън Баншефт - Lever House, NY. 
Сградата се явява най-доброто продължение 
на техническите идеи на Мисс ван дер 
Рое, ставайки не само един от символите 
на международния стил на съвременния 
модернизъм, но и служейки като образец на 
подражание в комерсиалната архитектура. 
Стъклената призма с нейните резки линии, 
тънка хармония на пропорциите и елегантно 
профилирани елементи ни се струват 
като въплъщение на подредеността в 
хаотичната среда на американските 
градове. Техническата символика често се е 
отъждествявала и с възродилата се вяра в 
„благото” от техническия прогрес. Затова 
през 50-те години на миналия век този 
стил е бил разпространен по целия свят 
като символ на единството на културите 
на Запада в настъпващия технически век. 
В тази своеобразна културна експанзия на 
Америка стилът на  Lever House бил положен 
в основата на стереотипа за облика на 
всяка бизнес сграда. След известен период 
от време ефектът на новаторство се 
изчерпва заради безкрайно умножаващите 
се стъклени фасади, които започват да 
омръзват. В архитектурата на големия 
бизнес за смяна на стилистиката на 
Lever House идва наново възродилият се 
псевдокласицизъм.

За годишнината на небостъргача 
беше реализирана реконструкция и 
благоустройство, както и озеленяване на 
територията на знаменитата сграда на 
Парк Авеню по проект на арх. Кен Смит. За 
половин век територията на Lever House се 
е променяла няколко пъти, като всяка нова 
реконструкция все повече не съответствала 
на първоначалния замисъл. Ползвайки скиците 
на Гордън Баншефт, проектът, който бил 
изпълнен, до голяма степен съответствал на 
замисъла на автора.

Лаконичността на ландшафтната 
архитектура на околното пространство 
е предизвикана от силното засенчване, 
идващо от сградата. Нейната на пръв поглед 
простота е лъжлива, дизайнът представлява 
уравновесена и елегантна структура. 
Лъчезарност, простор, балансираност на 
формите, минимална детайлност и суха 
естетика на границата с пуританска 
строгост -  всичко това отговаря и напълно 
на архитектурата на проекта на Баншефт.

Разбира се, не можем да не споменем и 
Trump Tower  в Ню Йорк, проектирана от 
Der Scutt, която представлява триумф на 
инженерната мисъл с впечатляващото 
си фасадно озеленяване от едроразмерна 
растителност и огромния водопад, 

разположен в пететажен атриум.
Друг не по-малко впечатляващ пример е 

бизнес центърът Toyota Motor Sales, South 
Campus, Torrance, CA, US, който е образец за 
съвременен дизайн в екстериора.  

Проектът за благоустройство на 
териториите на офисите на Toyota Motor 
представлява според автора си съвременна 
интерпретация на мавританска градина 
с геометрична планировъчна структура 
и модулно разделение, по американски 
блестяща и поддържана. Избраното стилово 
съответствие в тази трактовка е широко 
и многообразно. Подобно направление в 
архитектурата на мавританската градина 
се позовава на климатичните паралели 
и на достатъчно сложния пейзаж на 
Средиземноморието, който от своя страна 
е сходен с този на Калифорния. Целият 
комплекс на корпорацията е разположен на 
54 хектара. Дадената част от проекта се 
явява първият етап от строителството 
и включва в себе си територията на три 
нискоетажни офисни сгради.

Затвореното пространство между 
сградите формира няколко полуоткрити 
дворни пространства, превърнати в 
пространство за задоволяването на 
нуждите от отдих на служителите. 
Подходите към сградите също са 
интерпретирани с такава стилистична 
особеност. Например централното 
планировъчно ядро, „оазис”, притежава осова 
планировка на водните площи с фонтана, 
които от своя страна са разположени в 
подножието на геометрично засадени 12-
метрови палми.

Екологичната страна на проекта заслужава 
нашето уважение, явявайки се и като девиз 
на рекламната кампания на Toyota. Този 
аспект е намерил своето въплъщение в 
проекта чрез използването на дъждовната 
вода. Дренирани конструкции за съхранение 
на вода подават нужното количество за 
капково напояване, разпределяйки рационално 
тази така ценна за Калифония влага. 
Вследствие на това приетите в началото 
на проектирането цифри за потребностите 
от вода за напояване значително били 
намалени - практически с 50%.

Преглеждайки тези творения на градския 
дизайн, не можем да не отбележим 
лекотата, с която минимализмът превзема 
градовете, и яснотата, с която заявява 
своята автентичност и стилистика. Но 
дали няма да ни омръзнат тези строги 
геометризирани в деконструктивен стил 
градски пространства? Само времето ще 
покаже. � л.арх. Веселин РАНГЕЛОВ

Сградата на Toyota 
Motor представлява 
съвременна интерпре-
тация на мавританска-
та градина

Trump Tower пред-
ставлява триумф на 
инженерната мисъл с 
впечатляващото си 
фасадно озеленяване 
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С много простор и светлина, 
новият терминал на Хийтроу 
е проектиран да осигури повече 
спокойствие на едно от 
най-натоварените летища в света

ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ след появата на бял 
свят на първите планове и чертежи 
терминал 5 на летището в Хийтроу 

е вече завършен и от 27 март посреща и 
изпраща пътници с очаквания да пропуска 
30 млн. пътници годишно. На 14 март 
кралицата откри новия терминал, повече 
от 50 години след откриването на първия 
през 1955 г. Общата площ на огромното 
съоръжение е 265 хектара и е четири 
пъти по голяма от тази на терминал 4 на 
летището, а инвестираните в създаването 
му средства възлизат на 4.3 млрд. паунда.

Съоръжението е проектирано от 
архитектите на Richard Rogers Partnership, 
които през 1989 г. печелят конкурса за 
дизайн на новия терминал. Строителството 
му, стартирало през лятото на 2002 г., е 
грандиозен проект, като това е една от най-
големите строителни площадки в Европа и 
за изпълняването му две реки са отклонени 
от коритата си. Работата по проекта е 
изисквала високо ниво на координация на 
работещите едновременно по 16 главни 
проекта и над 140 подпроекта 60 фирми 
и 7500 работници.  Част от покрива и 
фасадата са конструирани на строителна 
площадка в Йоркшир, за да бъдат тествани, 
преди да бъдат инсталирани.

Високите 40 метра стени на 5-етажната 
главна сграда са от стъкло, което позволява 
обилно осветяване с дневна светлина, а 
големи бели дискове, висящи от тавана, 
подобряват акустиката, намалявайки 
шума. Освен главния терминал има още два 
сателитни терминала, единият от които 
ще бъде завършен през 2011 г.. Терминалите 
са свързани с 13.5 км тунелна система, част 
от която е прокопана непосредствено под 
площадката за самолети, както и в голяма 
близост до съществуващи железопътни 

тунели.
Управлението на функциите на терминала 

ще бъде поето от BAA (British Airports 
Authority) - неговите собственици, и от 
BA (British Airways), които ще преместят 
92% от своите 550 ежедневни полета 
в новия терминал, а останалите полети 
на компанията ще бъдат преместени в 
терминал 3. Работейки заедно, двете 
компании са обмисляли всеки детайл от 
функционирането на един терминал в 
продължение на повече от десетилетие. 
Този опит те са вложили в терминал 5, 
комбинирайки технологии и методи за 
постигане на максимален капацитет и в 
същото време възможно най-приятна и 
спокойна атмосфера за пътниците. Изхожда 
се от това, че влизането на един пътник в 
летището често е свързано с определена 
доза стрес поради притеснения, свързани с 
времето и ориентировката в подобна голяма 
сграда, гъмжаща от хора. За целта терминал 
5 е подреден така, че движението на потока 
на заминаващите естествено се движи в 
посока от регистрация към митническия 
контрол и терминалите за отпътуване, 
което, освен че би внесло повече ред и 
спокойствие, ще увеличи и капацитета на 
пропускане.  „Ако сме направили всичко добре, 
не би трябвало да възникват причини за едни 
пътник да се обърне и да тръгне назад”, казва 
Пол Никсън, мениджър на отдел „Клиенти“ в 
терминал 5. Това намалява задръстванията 
и скъсява процедурите преди полета, като в 
терминал 5 е замислено тези процедури да 
бъдат скъсени до 10 минути. 

Очаква се процедурата по регистрация 
да бъде значително по-къса от тази на 
другите терминали, защото допълнително 
с 54-те бюра за регистрация терминал 5 
ще има 96 автомата за самообслужване 

Новият терминал е проектиран от архитектите на Richard Rogers Partnership 

Терминал 5 е оборудван 
с най-голямата 
система за управление 
и транспортиране 
на багаж в Европа, 
чиято обща дължина 
е 18 км

Терминал 5 ще облекчи 
натоварването на Хийтроу

Терминал 5
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и приблизително също толкова места за 
оставяне на багажа. На терминал 5 се 
въвежда практиката, при която пътници, 
които не са приключили с регистрацията 
35 минути преди полета, да не се бъдат 
допускани по-нататък. Обикновено на 
закъснелите пътници им бива казвано, че 
ако побързат, може да успеят, преди да е 
приключило качването на пътниците на 
самолета, но от BA повече няма да допускат 
това. Това се прави с цел допълнително 
ускоряване на процедурите преди излитане, 
тъй като пропускането и изчакването на 
един или двама закъснели забавя пътниците 
от един полет. Освен това по този начин 
от BA ще могат да следят по-лесно броя 
на закъснелите пътници и по-лесно да 
определят броя полети, отпътуващи 
навреме, вместо непременно да чакат до 
качването на пътниците, за да преценят 
това. 

Пътниците ще бъдат транспортирани 
между двете зони на терминала от кабинки, 
движещи се по релси със скорост от около 
50 км/ч, а транспортирането до някои 
самолети ще се извършва с автобуси. 
Правени са и тестове на  терминала с 
компютърни модели и участието на повече 
от 15 хиляди доброволци, но истинският 
тест ще бъде по време на експлоатацията 
на съоръжението, когато бройката на 
пътниците, преминаващи дневно през 
терминал 5, ще бъде около 70 000.

След регистрацията на автомат се 
продължава няколко крачки до местата за 
оставяне на багажа, където служител ще 
получи достъп до информацията относно 
полета, сканирайки баркода на багажа. След 
това багажът ви ще получи свой код и 
чип и ще изчезне във „вътрешностите” на 
сградата. 

Терминал 5 е оборудван с най-голямата 
система за управление и транспортиране 
на багаж в Европа в момента, която 
представлява автоматизирана система 
от поточни ленти и релси с вагонетки с 
обща дължина 18 км. След като багажът ви 
изчезне от погледа, той ще бъде прехвърлен 
на някоя от поточните ленти, като оттам 
нататък разчитате на обещанието на 
компютъра да не ви изгуби чантите. След 
като багажът ви докосне поточната лента, 
светлинен сензор ще казва на компютъра 
къде се намират чантите ви. Оттам те 
ще поемат към някой от 30-те рентгенови 
апарата, като системата ще реши къде 
да отиде вашият багаж. Ако полетът ви 
е след по-малко от 40 минути, той ще 
бъде изпратен направо към самолета с 
вагонетки, движещи се с около 35 км/ч. 
Ако чантите ви не се нуждаят от такова 
високоскоростно транспортиране, те ще 
отидат посредством по-бавната поточна 
лента в сортировъчното помещение, където 
бива обработван обем от около 12 000 
чанти на час.

Новата система разполага със специално 
помещение - склад в мазето на терминала, 
оборудван с високоскоростни кранове и 
места за 3800 чанти. Там се складира 
багажът на пътници, регистрирали се 
по рано от 2-3 часа преди полета, с 
цел предотвратяване на задръствания, 
предизвикани от по-рано пристигналите 
чанти.

В случай на закъснял пътник, чийто 
бордови пропуск не бъде сканиран до 35 
минути преди полета, багажът му лесно ще 
бъде намиран и отстраняван от потока за 
самолета. Системата за транспортиране 
и обработка на багажа е разделена на две 
части, които могат да работят независимо 
една от друга в случаи на повреда в едната 
от тях. От 18 месеца системата работи в 
тестов режим с хиляди реквизитни чанти.

Ръчният багаж ще бъде проверяван от 
ново поколение рентгенови устройства, 
които ще предоставят на 20-те алеи 
за проверка по-детайлен поглед върху 
съдържанието на вашия ръчен багаж. 
За разлика от обикновените такива 
устройства, които имат по един излъчвател 
и един приемник, новите aTiX (advanced threat 
identification x-ray) устройства ще имат 
по 4. По този начин един ръчен багаж ще 
може да бъде разгледан от различни страни, 
което ще улесни откриването на забранени 
предмети. Функцията на тези рентгенови 
устройства не се изчерпва дотук, те могат 
още, анализирайки рентгеновите си лъчи, 
и да определят плътността и атомната 
маса на обектите в чантата. След това 
резултатите биват сравнявани с база 
от данни с характеристики на забранени 
вещества и течности. При откриване 
на подозрителен обект машините 
го оцветяват в червено на екрана на 
оператора.

Наречен от BA кула на спокойствието, 
терминал 5 е едно забележително творение 
на съвременната архитектура и според 
BAA е не само нов терминал, а едно ново 
начало и ниво на стандарт в съвременната 
пътническа авиация. � Ясен ДИМИТРОВ

 © Reuters

Процедурата по регис-
трация ще бъде по-къса 
от тази на другите 
терминали, защото 
освен 54 бюра ще има и 
96 автомата за самооб-
служване
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Чикаго, Чикаго
През 1893 г. и 40 години по-късно в Чикаго се провеждат две от най-емблематичните световни изложения

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ 
ИЗЛОЖЕНИЯ преди повече от 150 
години та чак до днес провеждането 

на такъв голям форум винаги е било 
освен голяма чест за града домакин и 
предизвикателство по отношение на 
организацията, финансирането, поддръжката 
и т.н. В повечето случаи направените 
разходи надвишават приходите и въпреки че 
винаги има съревнование между кандидатите 
за домакинстване на следващото експо, 
всъщност не са чак толкова много 
държавите и градовете, които биха се 
наели с подобна задача. В историята на 
световните изложения обаче има и случаи, 
когато един град домакинства повече от 
един път, при това извличайки максимално 
дивиденти от предоставената възможност. 
В Париж например изложението е провеждано 
цели шест пъти, макар че последният път 
е бил в далечната 1937 г. По два пъти е 
провеждано и в Лондон, Барселона, Ню Йорк, 
Брюксел, Сиатъл, а Милано има възможност 
да се присъедини към тази група, ако успее 
да победи турския Измир за домакинството 
на Експо 2015. Между градовете, които 
са домакинствали световни изложения, 
особено място заема Чикаго. Там не само се 
организира два пъти подобен форум, но и 
събитията остават в историята като едни 
от най-посещаваните и успешни изложения.

Колумбовото изложение
Първото световно изложение, организирано 
в Чикаго, се провежда през 1893 г. По 
план събитието трябва да отбележи 
400-годишнината от пристигането на 
Колумб в Северна Америка, но мащабът на 
приготовленията е причина за забавяне 
с една година от отбелязването на този 
повод. Така или иначе изложението остава 
в историята като Световното Колумбово 
изложение. Кандидатурата на Чикаго е 
избрана пред тези на други американски 
градове, сред които Ню Йорк и Вашингтон. 
Освен годишнината от откриването на 
Новия свят изложението в Чикаго цели да 
покаже на света пълното възстановяване 
на града от големия пожар през 1871 г., 
който почти го унищожава. Любопитно е, 
че само четири месеца след закриването 
на изложението именно пожар е причина 
за унищожаването на Белия град, както е 
известен панаирният комплекс.

Церемонията по откриването на панаира 
се провежда на 21 октомври 1892 г., но на 
практика комплексът е отворен за публика 
чак на 1 май 1893 г. Изложението покрива 
повече от 2.4 кв.км площ, на която са 

построени около 200 нови сгради в стила 
на европейската архитектура, множество 
водни канали и лагуни. На панаира се събират 
представители на култури от целия свят, 
сред които е и българският павилион, 
добре описан от Алеко Константинов 
при неговото посещение. Над 27 милиона 
посетители са привлечени от събитието, 
което е равно на около половината от 
населението на САЩ по това време. 

Повечето от сградите в Белия град са 
базирани на класическата архитектура. 
Панаирният комплекс се сдобива с това 
прозвище заради бялата мазилка, с която 
са покрити сградите и която в сравнение 
с жилищната част на Чикаго изглеждала 
почти светещо бяла. Допълнително 
белотата се подсилвала от използването 
вечер на електрическо осветление по 
улиците на комплекса, което по това време 
все още било технологично чудо. Именно 
Електрическият павилион бил и една от най-
посещаваните сгради наред с павилионите 
на агрокултурата, на манифактурата 
и свободните изкуства, на мините, на 
машините и т.н. 

От повече от 200 сгради, построени за 
панаира, само две са оцелели по местата си. 
Първата от тях е Дворецът на изящните 
изкуства, който е проектиран от Чарлс 
Атууд и за разлика от останалите сгради 
в Белия град е построен от тухли. След 

Чикаго 1893 
Единственото 
изключение от общата 
бяла и класическа 
визия на комплекса 
бил полихромният 
протомодерен павилион 
на транспорта, чийто 
създател Луис Съливан бил 
на мнение, че класическият 
стил на Белия град 
е върнал модерната 
американска архитектура 
назад с 40 години.

Чикаго 1933-1934
Едни от най-интересните 
сгради на изложението са 
т.нар. демонстрационни 
домове на бъдещето. 
Това са 12 специално 
построени къщи, в които 
са се демонстрирали 
модерни за времето си 
домашни удобства и нови 
строителни материали и 
технологии.

Панаирният комплекс, построен за изложението в Чикаго през 1893 г., е уникален 
по своите мащаби
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Колумбовото изложение първоначално 
там се помещава Колумбийският музей, 
който прераства в Природно-исторически 
музей. По-късно експозицията е преместена 
в центъра на града и след като няколко 
години сградата стои празна, по време на 
изложението „Векът на прогреса” (1933 
г.) там е открит Музеят на науката и 
индустрията, който съществува и до днес. 
Другата оцеляла сграда е помощната сграда 
на Световния конгрес. Тъй като разходите 
за нейното построяване са били споделени 
от Чикагския институт по изкуството, след 
края на изложението институтът използва 
сградата за своите цели.

Други две сгради също оцеляват след 
толкова много години, но не на оригиналните 
си местоположения. Норвежкият павилион 
в момента е превърнат в музей, наречен 
„Малката Норвегия”, и се намира в Блу Маундс, 
Уисконсин. Другата преместена и оцеляла във 
времето сграда е проектираният от Чарлс 
Фрост павилион на щата Мейн, преместен 
след изложението в Поланд Спринг, Мейн, за 
да служи като библиотека и художествена 
галерия. През 1974 г. сградата е вписана в 
Националния регистър на историческите 
забележителности.

Тъй като останалите сгради на 
изложението са построени като временни 
постройки, техните фасади са били 
направени не от камък, а от циментова 
замазка и материал, подобен на шперплат, 
заради което архитектурните критици 
определят сградите като декоративни 
бараки. Въпреки критиките обаче общата 
визия на Белия град така впечатлила 
посетителите, че започнало обсъждане на 
вариант, при който фасадите да бъдат 
изградени наново с истински мрамор и 
други материали, за да се запазят сградите 
и добрият им външен вид за по-дълго 
време. Тези планове обаче така и не се 
осъществяват заради опожаряването на 
комплекса през юли 1994 г.

Векът на прогреса
Второто световно изложение, което се 
провежда в Чикаго от 1933 до 1934 г., се 
нарича „Векът на прогреса” и отбелязва 
стогодишнината на града. Както се 
разбира от името на изложението, то е 
посветено на технологичните иновации. 
Мотото на събитието е „Науката открива, 
индустрията внедрява, човекът прилага”, 
а архитектурният символ на изложението 
е Sky Ride - мост, специално издигнат 
перпендикулярно на брега, по който може да 
се достигне от единия край на панаира до 

другия. Панаирният комплекс е разположен 
на брега на езерото Мичиган, като голяма 
част от комплекса е изградена върху земя, 
извоювана от самото езеро.

Работата по организацията на 
изложението започва през 1928 г., за 
което са отделени 1.7 кв.км. Сградите 
в панаирния комплекс за разлика от 
Белия град са умишлено оцветени в най-
различни цветове, което е причина да бъде 
наречен от жителите на Чикаго Градът 
на дъгата. Сградите имат линеен арт 
деко дизайн, което също контрастира 
спрямо гръцките профили на сградите от 
предходното изложение. Според комисията 
по архитектура към организационния 
комитет е неуместно демонстрацията на 
човешкия прогрес от последния век, каквато 
е идеята на изложението, да се помещава 
в античен тип сгради като гръцки храм 
или римска вила. Цветовото разнообразие 
създава усещане за карнавалност, носещо 
настроение за забавление и освободеност. 
Преобладаващите цветове са бяло, синьо, 
оранжево, черно, жълто, червено, сиво 
и зелено, като това пъстроцветие в 
комбинация с разнообразните форми на 
сградите и много неформалния план на 
комплекса създава една модерна и коренно 
различна визия на панаирния град спрямо 
предходното изложение. 

Повечето от сградите на изложението 
са изградени без прозорци, като върху 
стоманени конструкции са монтирани 
плоскости от азбест, гипс, шперплат и 
други подобни материали. Този тип строеж 
е предпочетен пред по-тежък и орнаментен 
вариант, тъй като е взет предвид, от една 
страна, фактът, че се строи град, който ще 
има 150 дни живот, а не 50 години например. 
Освен това по този начин и по отношение 
на архитектурата, и по отношение на 
строителството панаирното градче се 
превръща в една огромна експериментална 
лаборатория , в която строителите и 
производителите на строителни материали 
могат да се учат и откъдето да черпят 
ценен опит за бъдещите си разработки.

Първоначално е предвидено изложението 
да се закрие на 12 ноември 1933 г., но 
успехът е толкова голям, че организаторите 
решават то отново да бъде отворено от 
26 май до 31 октомври 1934 г. За двете 
години панаирът привлича над 48 милиона 
посетители. Любопитно е, че за пръв път 
в американската история международен 
панаир не се финансира от държавата, а се 
самофинансира чрез входните такси, които 
плащат посетителите. �

Кирил ХАВЕЗОВ

27 млн. посетители 
привлича изложението 
в Чикаго през 1893 г., 
което е равно на поло-
вината от населението 
на САЩ по това време

От повече от 200 сгра-
ди, построени за светов-
ния панаир през 1893 г., 
само две са оцелели по 
местата си, а други две 
са преместени

Панаирният комплекс 
през 1933 г. е наречен 
Градът на дъгата, тъй 
като е бил оцветен в 
най-различни цветове, за 
разлика от Белия град

Рекламен плакат на 
изложението в Чикаго 
през 1893 г.

Сградата-термометър е една 
от атракциите на панаира 
през 1933 г.
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Energyoffice.org
Наръчник по разумно използване на електроенергията в офиса

КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
ние познаваме някои от мерките за 
пестене на енергия, като например да 

изключваме лампата в помещения, които не 
се използват в момента. Такива елементарни 
мерки не изискват от нас нито много 
усилия и време, нито пари, но на практика 
прилагаме твърде малка част от тях, от 
една страна, поради нашите навици, и от 
друга страна, защото някои от тези мерки 
въобще не са ни познати.

Energyoffice.org е интерактивен сайт, 
създаден със сътрудничеството между 
специалисти от пет европейски държави, 
и предоставя изчерпателна и разнообразна 
информация за това как да използваме 
електроенергията разумно, както и 
интересни начини за промяна на навиците, 
свързани с нейното консумиране. Тук се 
съдържат множество инструкции, съвети 
и проверени методи как да понижим 
чувствително електропотреблението 
в офиса без преустройства и без да 
инвестираме почти никакви средства в 
закупуването на допълнително оборудване. 
Също така на сайта има колекция от 
примери за това как хора от цяла Европа са 
спестявали енергия на работното място 
чрез целенасочени действия в тази посока.

В раздела Campaigns ще намерите 
стратегии за това как вниманието на 
служителите в офиса да бъде привлечено 
върху въпроса за електропотреблението. 
Тук може да научите какви мерки да бъдат 
взети на ниво ръководство, за да бъде 
индивидуалното поведение възприето от 
всеки служител като съществен фактор, 
водещ до подобрение. Действията в 
тази основно информативна секция са 
разделени на три стратегии. От сайта 
могат да бъдат свалени различни плакати 
и брошури, подпомагащи прилагането на 
стратегиите, с обяснения към тях, които 
могат да бъдат разлепени по офисите, за 
да привличат вниманието на служителите 
към въпроса с потреблението на енергия. 
Създателите на сайта са обърнали специално 
внимание на потенциала на отоплителните 
и вентилационните системи да пестят 
енергия и са обособили обучаването на 
служителите и постоянното напомняне 
за различните аспекти на правилното 
използване на тези системи като отделна 
стратегия.

В секцията Cost-free Measures са описани 
различните мерки, които да вземем при 
ползването на всякакви уреди и системи, 
които касаят живота в офиса. Тук 
влизат всички уреди, като се започне от 
асансьора и се мине през осветлението, 

климатизацията, различните видове 
компютърна и копирна техника и се 
стигне до кафе машината. Препоръките 
са отправени както към обикновения 
потребител, така и към хората, занимаващи 
се със стопанисването и поддръжката на 
тези устройства. За уредите с по-голям 
потенциал за пестене на енергия не се 
свършва само с въпроса за правилното 
ползване, но са дадени и редица съвети при 
избора преди закупуване на устройството. В 
секцията Media допълнително са поместени 
плакати и брошури за сваляне с инструкции, 
обясняващи нагледно как уредите да се 
ползват правилно.

В раздела Tools са описани методи за 
оценка на енергопотреблението в сградата 
и е даден отговорът на важни въпроси 
като как да преценим дали консумираме 
прекалено много енергия, откъде да я пестим 
и как да го направим с минимални разходи. 
Съдържанието в тази секция се дели на две 
части, всяка от които съдържа много полезна 
информация. В частта Energy Management 
подробно са разгледани различните аспекти 
на енергийния мениджмънт и различните 
фактори (включително и човешкия)  в 
сградата, които той засяга. В другата част - 
Checklists, са изброени нещата, които трябва 
да проверим по сградата и системите в 
нея, като в тях е включено и поведението на 
обитателите и списък с действия, с които 
те влияят на енергопотреблението. �

Ясен ДИМИТРОВ

От сайта могат да 
бъдат свалени плакати 
и брошури, които да 
привличат вниманието 
на служителите
към въпроса за потреб-
лението на енергия
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НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

12 – 13 май 2008 година

хотел Holiday Inn Sofia, град София

•  Фасилити мениджмънт: инструменти 

и системи

•  Сградна автоматизация: системи и решения

•  Енергийна ефективност: 

интелигентни инструменти

•  Сгради и безопасност

със съдействието на:
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