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Измина една година от издаването на първия брой на „Фасилитис” - списанието за мениджмънт на сгради и съоръжения. През тази година ние израствахме заедно с вас, нашите читатели.
През тази една година се случиха много неща - бе създадена Българската
фасилити мениджмънт асоциация, чиято основна цел е да развие и наложи
професията фасилити мениджър. Бе организирана Втората международна
конференция „Фасилити мениджмънт - реализация в България”, на която едни
от най-големите специалисти в областта споделиха своя европейски и световен опит.
Има още една
причина този брой
да е специален за
нас - за пръв път
списанието
има
фасилити
мениджър на корицата
си. За нас бе въпрос на чест първото лице на броя
да бъде на Антон
Гинчев - един от
пионерите във фасилити
мениджмънта в България.
От всичко това
става ясно, че хората в България
все повече се интересуват
от
фасилити мениджмънта като професия и начин за
развитие в кариерата. Има все още
грешно схващане
у някои от нас, че
фасилити мениджърът е просто
търговец на услуги - интернет,
почистване, охрана пожаробезопасност и др. Но това
не е така. Както
сподели г-н Антон
Гинчев в интервюто си в този брой,
„...фасилити мениджмънт означава добавена стойност без допълнителни разходи”.
В този брой сме се спрели внимателно на една от най-основните теми
във фасилити мениджмънта, а именно - климатизацията на офиси, административни сгради и бизнес паркове. Около 40% от енергийната консумация в
страната се пада на сградния фонд. А от тях голям дял
имат разходите за отопление и охлаждане. Избирането
на една професионална, интегрирана към общото упра„Фасилити
на сградата (BMS) система би намалило разходимениджмънтът означава вление
те значително. Важен е изборът и на самата система
добавена стойност без
- дали да бъде чилърна, или да се избере VRF система...
На всички тези въпроси можете да намерите отговор
допълнителни разходи”.
на страниците на този брой.
Антон Гинчев, стр. 38
Желаем ви приятно четене.
Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари на редакционната ни поща info@facilities.bg
или в интернет форума ни на адрес www.facilities.bg
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България

„Екуест“ ще продава
„Сити център София“

Вицепремиерът Ивайло Калфин, кметът на Русе Божидар Йотов,
инвеститорите Пламен Бобоков, председател на УС на „Приста ойл“ ЕАД,
и Марин Згурев, управител на „Денси Строй“, направиха първата копка на
комплекса „Гранд плаза“

Започва строителството
на комплекса „Гранд плаза“
в Русе
Започва строителството на комплекса
„Гранд плаза“ в Русе, който ще се състои от
шопинг мол, спортна зала, петзвезден хотел
и клас А офиси. Инвеститори в проекта са
производителят на смазочни материали
„Приста ойл“, строителното дружество на
вносителя на бяла и черна техника „ДенсиМ“ и общината, която участва с терена
- земята под недостроената спортна
зала на града. Проектът е на „Ателие
Серафимов архитекти“. Colliers International
е консултант и ще бъде мениджър на
обекта след откриването му. Очаква се
строителството да приключи през 2010 г.

„Софика груп“
беше приета
в КРИБ
Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) прие за
член най-голямата независима българска
компания, предлагаща аутсорсинг на бизнес
процеси - „Софика груп“ АД. Чрез членството
си в най-представителната организация
на бизнеса в България „Софика груп“ цели
да постави пред бизнеса и държавните
институции важни за бъдещото развитие на
аутсорсинг индустрията в България въпроси.
Стефан Бумов, управител на „Софика груп“
АД, отбелязва, че все повече компании
пренасочват аутсорсинг на процеси от
далекоизточни страни като Индия към
Европа, като причините са както нивото
на езикова компетентност на българските
специалисти, така и географската близост
до основните пазари на мултинационалните
компании. Като следствие от тези
процеси възниква нов термин - nearshoring
- аутсорсинг на услуги в страни, които са
географски, културно или езиково близки до
страната на бизнес на клиента.
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Екуест Болкан пропъртис“ възнамерява да
продаде своя мол „Сити център София“.
Фондът закупи търговският център
преди две години за 94 млн. евро. Причина
за решението за продажба е промяна в
инвестиционната стратегия на компанията
след преглед на резултатите и активите
в портфейла. Оказва се, че през 2007 г.
нетната печалбата на „Екуест“ е 4.8 млн.
евро при 25 млн. евро за 2006 г. От края
на 2005 г. „Екуест“ е инвестирал 321 млн.
евро в региона чрез придобиването на
мажоритарни и миноритарни пакети в
имотни компании. Приходите от наеми пък
са достигнали 8.59 млн. евро през миналата
година, а основни източници са именно „Сити
център София“ и румънският „Молдова мол“.

Първият небостъргач в Бургас
ще е в комплекс „Меден рудник“
Първият небостъргач в Бургас ще бъде
изграден през следващите две години в
югоизточната зона В на комплекс „Меден
рудник“. Мултифункционалният комплекс
ще бъде висок 90 метра. Проектът е на
архитектурно бюро „ПП Ирис 2001“ и „Ай Ес Пи
дигитален дизайн“. Той предвижда две подземни
и 30 надземни нива с над сто закрити
паркоместа, търговски площи, закрит басейн,
фитнес център, банков салон, обществен
трезор и др. Ще има и 200 апартамента с
площ от 52 кв.м до 210 кв.м. Инвестицията
е на бургаската фирма „ГМ-Строй“ ООД.
Комплексът трябва да е готов през 2012 г.

Започва изграждането
на обществени подземни
паркинги в София
Конкурс за изграждането на четири подземни
паркинга ще обяви скоро Столичната
община. Те ще са под бул. „Цар Борис III“, под
площад „Възраждане“, към метростанция
„Сердика“ и към бъдещата спирка на метрото
на кръстовището на бул. „Черни връх“ с
„Джеймс Баучер“. Най-голям - на три нива,
ще е паркингът на площад „Възраждане”, за
който правото на строеж е оценено на почти
5.8 млн. лв. Съоръженията трябва да бъдат
построени най-много за година и половина.

В София вече има завод
за преработка
на разделните отпадъци
В София вече има завод за преработка на
разделно събираните битови отпадъци. Той
е на една от националните организации за
оползотворяване на отпадъци от опаковки
- „Екобулпак“ и беше открит на 15 май от
столичния кмет Бойко Борисов. Заводът се
намира в кв. „Филиповци“ и ще даде работа на
200 души. Заводът е изграден за 10 месеца и
заема обща площ 11 хил. кв.м. Разполага с две
инсталации с общ капацитет 140 хил. тона
входящи отпадъци годишно.
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България

„Теленова“ се сдоби с цялостна
комуникационна система
В началото на април „Теленова“ сключи
договор със „Спарки груп“ АД за изграждане
на цялостна комуникационна система на
предприятието, включваща офисите им в
София, Берлин и Москва и заводите в Русе и
Ловеч.
Ще бъде изградена единна комуникация с
четирицифрен номерационен план, споделяне
на ресурсите и намаляване разходите за
телефония посредством безплатните
разговори между всички звена, ползването
на съответните градски и мобилни
направления, както и SIP телефоните,
инсталирани на лаптопи и GSM телефони
с операционна система. Общият брой на
абонатите ще е над 900, като бюджетът
на сделката е над 150 000 лв. и очакваните
спестявания за компанията са над 30% от
разходите за телефония.

Бизнесът подценява
структурните кабелни системи
Структурните кабелни системи все още са
най-подценяваният елемент от цялостното
ИТ решение. По данни на Gartner в тях се
инвестират едва 7% от общия бюджет за
информационни и комуникационни технологии
във фирмите, въпреки че те са с най-дълъг
живот - 10 години, заяви управляващият

директор на „Р и М България“ Александър
Петров по време на конференцията „Smart
Facilities - Интелигентно управление на сгради
и съоръжения“.
За сравнение, в персонални компютри
се инвестират 34% от бюджета на
компаниите, а срокът им на употреба е 5
години. Ниският дял на инвестициите в
структурни кабелни системи води до редица
проблеми за бизнеса, като по данни на Gartner
50% от мрежовите проблеми възникват на
ниво окабеляване.

Пазарът на офиси
ще се насити
до три години
До три години предлагането на офис площи
ще задмине търсенето, в резултат на което
някои обекти ще останат неотдадени, а
други от планираните въобще няма да се
изпълнят.
Това прогнозира изпълнителният директор
на консултантската агенция в сферата на
имотите „Фортън интернешънъл“ Сергей
Койнов. В момента все още има недостиг на
качествени офиси и критерият качество все
повече ще оказва влияние при намирането на
наематели. В момента на пазара в България
има 718 хил. кв.м офиси, a прогнозите за
ръст на пазара са около 20 на сто годишно,
което изпреварва растежа на икономиката
на страната, каза Сергей Койнов. 
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Европа

Johnson Controls
с нова версия
на софтуера Metasys
Johnson Controls пусна в Европа новата
версия 3.1 на системата за управление на
нежилищни сгради Metasys. Подобренията
са направени най-вече по надеждността,
мрежовите и специализирани приложения.
Технологията Metasys позволява да се
свържат в мрежа и да се управляват
системи в сградата, като например
отопление, климатизация, противопожарни и
охранителни системи и т.н.

Френската Sodexo
отново в топ 5 на поддръжката

250 млн. евро е стойността на словенския проект „Емоника сити център“,
който ще бъде най-големият по рода си търговски център в столицата
Любляна

Sodexo е класирана на четвърто място в
световната класация за най-добри фирми на
Международната организация на аутсорсинг
компаниите (IAOP).
За трета поредна година Sodexo е в топ
5 на тази класация, която събира стоте
най-добри световни компании в областта
на аутсорсинга и възложителните
дейности. Фирмите са оценявани
по 18 критерия като години опит в
бранша, компетентност и качество
на обслужването. Френската Sodexo е
създадена през 1966 г. в Марсилия и се е
утвърдила като една от най-стабилните
аутсорсинг фирми в света.

Строят най-големия
търговски център
в Словения

Виртуален град
над Милано
за „Експо 2015“

„Емоника сити център“ ще е най-големият
по рода си търговски център в словенската
столица Любляна. Той ще е с обща търговска
площ 65 хил. кв.м и ще включва хотелска база
от 180 стаи и 60-метрова жилищна сграда.
Освен, че начинанието има за цел да обнови
центъра на Любляна, „Емоника център“ ще
е своеобразна връзка между двете части
на града с нова жп и автогара. Проектът
възлиза на 250 млн. евро и ще бъде изпълнен
до края на 2009 г. от международната
проектантска компания НОК.

Ръководената от Вито ди Бари компания
от 130 архитекти, инженери, дизайнери
и мениджъри от цял свят ще изгради
виртуален свят в небето над Милано за
„Експо 2015“. Реализирането на първия
холографски парк в света е един от
първите проекти на фирмата на Ди Бари.
Другата атракция по време на „Експо 2015“
ще бъде специална настилка с втъкнати
сензори, превръщащи стъпките в звуци. Тя
ще произвежда и електрическа енергия за
уличното осветление. Фасадите на сградите
пък ще бъдат пребоядисани с продукти на
нанотехнологиите.

В Бирмингам
се проведе
The Facilities Show 2008
Изложението The Facilities Show 2008,
организирано от Британския институт по
фасилити мениджмънт (BIFM), се състоя в
Бирмингам в периода 13-15 май. Събитието
е уникално по мащабност, като в него
участват както нови, така и утвърдили
се компании от сектора. Уникалното в
тазгодишното Facilities Show е, че включва
и конференция по устойчиво развитие
във ФМ, която засяга ключовите теми за
управление на енергията и отпадъците.
Паралелно с The Facilities Show 2008 текат
и други специализирани изложения за
пожарна безопаснот, охрана и превенция на
инциденти.
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Пазарът на офиси
в Лондон светна червено
Пазарът на офис площи в Лондон се влошава
най-бързо от всички останали европейски
градове в резултат на глобалната финансова
криза, съобщи в своя доклад международната
рейтингова агенция „Муудис“. В края на
миналата година търсенето на офис
площи е по-малко от предлагането, което
за първи път създава излишък на пазара.
От 53-ата позиция през първата половина
на годината в момента градът е на 20-о
място в класацията на „Муудис“. По този
начин попада в графата на „застрашените
пазари“. Цялостната ситуация на пазара в
Европа обаче се запазва стабилна, показва
докладът.
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Софтуер изчислява
енергоспестяванията
от климатизация
Белгийската компания „Бекаерт“ пусна на
пазара Panorama Specularis - нов софтуер
за изчисляване на количеството спестена
енергия чрез инсталирането на предпазен
филтър за стъкла.
Софтуерът изчислява спестената енергия за
осветление и отопление спрямо размерите
и броя на прозорците. Освен това Panorama
Specularis показва и кой тип филтър на
„Бекаерт“ е най-подходящ за сградата, за да
се оптимизира работата на климатичните
инсталации чрез намаляване на UV лъчите
и топлината, проникващи през стъклените
части.

Централна зона
в Лондон по екомодел

Комплексът „Сърцето на Гринуич“ ще бъде първият комплекс с
нулеви вредни емисии в Лондон

В Лондон е на път да бъде осъществен
първият комплекс с нулеви вредни емисии.
Проектът „Сърцето на Гринуич” ще
предостави жилищни площи и ще съживи
градския облик на района. Комплексът
ще съчетава социално, икономическо и
екологично устойчиво развитие. Проектът
е на етап планиране, но е първият от серия
градски комплекси във Великобритания,
ангажирани с екологична отговорност. 
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Сградите в Лос Анджелис вече трябва да се строят съобразно новата екологична наредба

Лос Анджелис
с нови изисквания за сгради
На 22 април, обявен за ден на Земята,
общинският съвет на Лос Анджелис
единодушно прие нова наредба за
екологичните изисквания за нови сгради,
която може да помогне на Америка
значително да намали вредните си емисии.
Така по закон новопостроените търговски и
жилищни сгради с площ над 4645 кв.м трябва
да покрият LEED стандартите. Те трябва да
са с неподатлив на засушаване ландшафт,
да използват рециклирани материали, както
и да са оборудвани с енергоефективно
осветление и климатизация. Лос Анджелис е
четиринайсетият американски град, който
изисква прилагането на тези изисквания за
сгради.

Безплатна соларна къща
Екип от университета „Корнел“, Ню Йорк,
представиха уникална соларна къща, наречена
FreeGreen, насред търговски център в
столицата Вашингтон. Революционното
в къщата е не само че сама осигурява
енергията, която консумира, но и това,
че е безплатна. Бъдещите собственици
могат да избират между множество
безплатни основни модели, като ще
заплащат единствено за допълнителните
екстри по соларната къща. Изключително
ниската крайна цена се дължи на тясното
партньорство между откривателите
и производителите на материали за
екологични сгради.
10 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

Поддръжката
на сгради става
все по-скъпа
Цялостната цена за поддръжката на една
сграда се е покачила с 10% за последните
четири години.
Това показва скорошно проучване на
Международната организация за фасилити
мениджмънт (IFMA).
Основната причина е, че месечните
сметки за отопление, водоснабдяване и
електроснабдяване са се увеличили с 19%
в световен мащаб само за последните
две години. Този скок на цените до голяма
степен елиминира положителния ефект
от тенденцията за по-малка консумация на
енергия и вода след взети локални мерки от
компаниите. Анкетата на IFMA обхваща над
1000 фасилити компании в Северна Америка,
които са оценявани по множество фактори
на разход.

Global Asset Solution
отвори офис в Сингапур
Алекс Согно, изпълнителен директор на
Global Asset Solution, обяви откриването
на сингапурския офис на компанията. Global
Asset Solution е най-голямата компания за
управление на хотели и хотелски комплекси,
обслужваща Азия, тихоокеанските страни
и Средния изток. Първият открит офис
на компанията е в Бали, Индонезия, а
следващото планувано представителство е
в Дубай.
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Австралия строи най-екологичния
си жилищен комплекс
Първият проект, разработван в Австралия,
от носителите на наградата „Прицкер“
Жан Нувел и Норман Фостър, ще бъде найекологичният жилищен комплекс в страната.
Той ще се захранва от газова когенерационна
мощност и ще разполага с пречиствателни
станции за вода. Целта е комплексът да бъде
оборудван с всички достъпни технологии
за устойчиво развитие като соларно
улично осветление, градини по покривите и
дистанционно отчитане на енергоразхода.
Проектът се вписва в амбициозната
стратегия на Сидни да намали вредните
си емисии с 60% до 2030 г. чрез коренна
промяна на градската среда.

ASHRAE публикува наръчник за
енергоефективно строителство
Американската асоциация за инженеринг
на отоплението, охлаждането и
климатизацията (ASHRAE) публикува
ръководство за енергоспестяващо
строителство на складови помещения.
Наръчникът е за малки складове до 25
хил. кв.м и включва най-добрите световни
практики при проектирането, избора на
материали и строителството на такива
складове. Сборникът е част от серията
професионални ръководства Advanced Energy
Design на ASHRAE и може да бъде изтеглен
в електронен вариант на адрес http://www.
ashrae.org/publications/page/1604.

Обявиха новата оценителна
система LEED 2009
Американският съвет по екологично
строителство (USGBC) обяви новият
вариант на оценителната система
за сгради LEED за 2009 г. Следващата
година LEED ще бъде съсредоточена върху
енергийната ефективност и въглеродните
емисии. Версията за 2009 г. представлява
променен вариант на сегашната LEED
система за търговски сгради и включва
много технически подобрения по
всичките й параметри, включително и
здравеопазването. Освен това, LEED 2009 се
комбинира и с друга независима програма за
оценяване на сгради и ще бъде подложена на
обществено гласуване.

Наградиха американските
доставчици на 2007 г.
Network Services Company, международна
организация на дистрибуторите на
санитарни матреиали и оборудване,
опаковъчни и офис продукти обявиха
четирите най-добри доставчици за 2007 г.
Това са американските компании GOJO
Industries, Huhtamaki U.S., NP&PC и Reynolds
Food Packaging. Компаниите бяха отличени по
време на тазгодишното Supplier Trade Show
в Холивуд в края на месец април. Събитието
е ежегодно и се провежда от Network Services
Company през последните 25 години. 

До 2030 г. Сидни планира да намали вредните емисии с 60%
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Тошо Киров запозна участниците с основните положения на фасилити мениджмънта

© Цветелина Ангелова

Smart Facilities
Интелигентното управление на сгради и съоръжения

Д

УМАТА ФАСИЛИТИС, както и професията
фасилити мениджър все още не се
навлезли дълбоко в нашия речник. Какво
означава да си фасилити мениджър? Какви
са неговите функции? Как интелигентните
технологични решения могат да му помогнат?
На всички тези и на още много други
въпроси бе даден отговор по време
на конференцията „SMART FACILITIES
- Интелигентно управление на сгради и
съоръжения”, която се проведе на 12 и 13 май
2008 г. в хотел Holiday Inn. На конференцията
присъстваха повече от 130 участници от
различни сфери на бизнеса - строителни
фирми, компании, управляващи недвижими
имоти и др. Партньори на конференцията
бяха лидерите на технологичния пазар: Cisco,
New System, „Немечек България“, Telelink,
„Теленова“. Целта на презентациите по
време на конференцията беше да покаже
какво може да осигури добрият фасилити
мениджмънт на фирмите. Той може да
даде възможност на възложителя да се
концентрира върху основната дейност на
фирмата си, като аутсорсне основните
фасилити мениджмънт дейности на
външен контрактор. Добрият фасилити
мениджмънт осигурява по-добра и ефективна
експлоатация на сградата и техническата
инфраструктура, както и предоставя
възможност за системен репортинг и
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Добрият фасилити
мениджмънт осигурява добра и ефективна
експлоатация на сградата и прилежащата Ӝ
техническата инфраструктура

оптимизиране на оперативните разходи.
Важността на фасилити мениджмънта се
подчертава и от факта, че в България голяма
част от фирмите нямат пълна информация за
недвижимата си собственост, а също така и
за експлоатационните разходи на сградите, в
които се помещават. Правилното управление
на недвижимата собственост и активи ще
доведе до увеличаване на нейната стойност.
Това бяха и основните изводи, направени в
откриващия панел на конференцията.
Програмата на конференцията бе разделена
на шест панела, които обхванаха различни
интелигентни и информационни решения за
управлението на сградите и съоръженията.
Г-н Кан Хабиб, търговски мениджър на
Cisco, сподели опита на компанията в
предоставяне на IP решения в областта на
фасилити мениджмънта и обвързването на
недвижимото имущество в една цялостна
информативна среда. Connected real estate
е основата, на която собствениците на
сградите могат да трансформират целия
потенциал и стойност на недвижимото
имущество - ефикасност на операциите,
служителите, гостите и наемателите. Това
е методология за събиране на всички основни
услуги в една IP инфраструктура, която е
по-безопасна, сигурна и гъвкава. Виртуалните
и физическите активи са защитени от погъвкав и по-обширен набор от средства за
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Кан Хабиб (вляво), търговски мениджър на CISCO, и Георги Брашнаров, председател на БАССКОМ, запознаха участниците с
последните IP и софтуерни решения в помощ на фасилити мениджърите
© Архив „Фасилитис“

наблюдение и защита.
Антон Гинчев, фасилити мениджър в
Ten Brinke Asset Management BV, Холандия,
запозна участниците с необходимостта
от използването на софтуерни продукти за
управление на цялата информация, с която
един фасилити мениджър трябва да работи.
Един добър софтуерен продукт за фасилити
мениджъри осигурява:
 бърз достъп до релевантна и точна
информация
 организация на комплексни процеси
(helpdesks и др.)
 следене на срокове
 разпределение на разходи
 документация (не само техническа)
 независимост от отделни личности.
В Европейския съюз, и в частност в
България, енергийната консумация в сградния
фонд е средно около 40% от общите разходи.
На толкова се оценява и потенциалът за
постигане на енергийна ефективност. Според
Димитър Дуков, заместник изпълнителен
директор на фонд „Енергийна ефективност”,
фазите, през които трябва да преминат
всички сгради, които трябва да бъдат енер
гийно ефективни, са:
 Детайлно енергийно обследване и енергиен
анализ
 Избор на мерки за енергийна ефективност
 Проектиране и специфициране на

Фасилити мениджърите могат да намалят
енергийната консумация на сградите си и да
получат сертификат за
енергийната им характеристика

оборудване и материали
 Разработване на технико-икономически
оценки и бизнес план
 Тръжни процедури и сключване на договори
 Прилагане на мерките за енергийна
ефективност и предаване в експлоатация
 Мониторинг и проверка на резултатите
Инж. Илиана Хаджиева от фирма „Ена
оптима“ потвърди думите на г-н Дуков,
като даде предложение и за конкретни мерки
за намаляване на енергийната зависимост
на сградите - подмяна на част от
съществуващата дървена и метална дограма
с PVC стъклопакет; топлинно изолиране
на покрив; топлинно изолиране на външни
стени, използване на електроуреди с по-висок
енергиен клас, използването на възобновяеми
енергийни източници и др.
Бисера Иванова, изпълнителен директор
на „Фасилити оптимум България“, която бе
модератор на панела, обобщи направените
изводи - получаването на сертификат за
енергийна характеристика на сградите
(категория А или категория Б) води до големи
икономически ползи за собствениците на
сградния фонд:
 намаляване на разходите за отопление,
електроенергия и осветление при запазване
и подобряване на енергийния комфорт и
гарантиран краен продукт
 освобождаване от плащане на данък
сгради за срок 7 години за “сгради, получили
сертификат категория А“
 освобождаване от плащане на данък
сгради за срок от 3 години за “сгради, получили
сертификат категория Б“.
Според проучване, направено от FleishmanHillard Research, около 90% от американците
се чувстват сигурни в сградите, в които
работят, и смятат, че те са добре охранявани.
Но дали ситуацията е същата в България?
Какви са технологиите, които могат да
спомогнат за това служителите в офисите да
се чувстват сигурни?
£14
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На тези въпроси бе даден отговор
в последния панел на първия ден на
конференцията - „Сгради и безопасност:
интелигентни инструменти”. Марин Маринов
управител на SALTO - България, представи
най-новите достижения при управлението
на достъпа в сградите - контактни
iButton и Smаrt карти, безконтактни RFID
технологии, мобилни телефони, снабдени с
NFC технологии и виртуални мрежи. Освен
контрол на достъпа тези технологии имат
възможност и за следене на потреблението
на енергията в дадена стая, както и
съобразяването й според нуждите на
потребителите.
Видеонаблюдението е едно от основните
средства за осигуряване на безопасността
в сградите. Използването на системи
за видеонаблюдение увеличава нивото
на сигурност в обектите, както и дава
възможност за моментална и автоматична
намеса в случай на нарушение, пожар, бедствие
и др. „Предимството на системите ни за
видеонаблюдение е, че те са изцяло базирани на
ИТ инфраструктура, с тях се борави лесно и
имат бърз достъп до записаната информация”,
сподели Надя Добрева, търговски специалист
от „Лирекс БГ“.
Главен инспектор Ташков, началник-сектор
“Обекти в експлоатация” при ГДПБЗН-МВР,
разясни на какви стандарти за пожарна

безопасност трябва да отговарят
новостроящите се сгради.
Вторият ден на конференцията започна с
една от най-интересните и очаквани теми
от участниците - сградната автоматизация.
Станимир Механджийски, мениджър Intelligent
Facilities в „Телелинк“, разясни нуждата от
използването на сградна автоматизация
при управлението на системи за
отопление и климатизация, системи за
пожаробезопасност, системи за контрол
на достъпа и видеонаблюдение, осветление,
управление на асансьори и елеватори,
управление на консумацията на електрическа
енергия. Концепцията за интелигентната
сграда подпомага фасилити мениджърите,
като намалява нуждата от наемането на
голям екип от хора, нуждата от тяхното
обучение, подобрява рипортинга, намалява
разходите на енергия и подобрява комфорта
в сградата.
Иво Стоянов, бизнес консултант на
„Немечек България“, разясни на участниците
какви са ползите от правилното управление
на сградите и начина това да стане - с
използването на специализирания софтуер
FM Center. Управлението на недвижима
собственост по електронен път добива
все по-голяма популярност, тъй като
използването на такова решение води до
запазване стойността на собствеността
като актив на предприятието, снижаване
разходите по нейната експлоатация и
увеличаване на приходите. Софтуерът
на фирма „Немечек FM Center“ позволява
на фасилити мениджърите да подобрят
управлението на сградите чрез повишаване на
качеството и ефективността на услугите,
оптимизиране на работното пространство,
централизирано управление на данните и най-

Препълнената зала в хотел Holiday Inn. подсказва интереса на аудиторията към темата фасилити мениджмънт

14 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

© Цветелина Ангелова

CMYK Фасилитис стр. 15

Събития

„Структурните кабелни
системи все още са
най-подценяваният елемент от цялостното
ИТ решение“

Бумът в строителството на бизнес
паркове, големи офис
сгради молове и развлекателни комплекси
довежда до необходимостта тези имоти да
се управляват качествено и ефективно

важното - достъп до информацията от всяко
място по всяко време.
Едно от най-важните условия тези системи
за сградна автоматизация да работят добре
и бързо е правилното структурно окабеляване
на сградите. „Структурните кабелни
системи все още са най-подценяваният
елемент от цялостното ИТ решение. По
данни на Gartner в тях се инвестират едва
7% от общия бюджет за информационни и
комуникационни технологии във фирмите,
въпреки че те са с най-дълъг живот - 10
години”, заяви управляващият директор на „Р
и М България“ Александър Петров по време на
конференцията. Той разясни на участниците
видовете категории на структурните
кабелни системи, какви са етапите при
проектирането им и нуждата от авторски
надзор при самото им вграждане.
Голямо перо в разходите на една сграда
е това за телефон. Решенията, които се
предлагат от фирма „Теленова“, могат да
намалят в много голяма степен тези разходи.
Решението е SIP Trunking технологията,
с която Георги Стефанов, управляващ
партньор на „Теленова“, запозна участниците
на конференцията. Модерната телефонна
централа, поддържаща SIP технология,
е мощно средство за намаляване на
разходите. Основното е, че говорите
много повече, а заплащате по-малко за
това. В последните години все повече се
говори за безжични системи за пренасяне
на информация посредством 3G, 4G и
WiMAX технологии. Модераторът на панела
„Сградни комуникации: системи и решения“
Пламен Вутов, маркетинг директор на Маx
Telecom, обясни какви са предимствата
на безжичните технологии за фасилити
мениджърите. Възможността за пълно

комуникационно безжично решение за
управление на сгради, което може да се
управлява от всяка точка, е основното
предимство на тези системи. Фактът, че
системата е безжична, позволява тя да се
използва и в стари сгради поради факта,
че няма нужда от полагане на структурни
кабелни системи.
Последният панел на конференцията
Smart Facilities бе съсредоточен върху
възможностите на системите за отопление,
вентилация и климатизация (HVAC) за
ефективно използване на енергията и
минимизиране на разходите. Маргарита
Янева от Cool Consult и инж. Станислав
Илков, търговски мениджър на Condex,
представиха съответно цялостен проект
за изграждане на HVAC система в хотел
„Скалите” в Белоградчик и предимствата на
VRF системи за отопление, вентилация и
климатизация на сгради. Както стана ясно
от конференцията, модерният фасилити
мениджмънт навлиза все повече в България.
Той е от основно значение за правилното
поддържане, ефективно управление,
намаляване на разходите и удължаване на
живота на сградите. Освен това той е и все
по-зависим от новите технологии. Колкото
и да е нова тази индустрия в България,
тя набира все по-голяма популярност и
значимост. Бумът в строителството
на бизнес паркове, големи офис сгради,
молове и развлекателни комплекси довежда
до необходимостта тези имоти да се
управляват качествено и ефективно. През
ноември ще бъде проведена и третата
международна фасилити мениджмънт
конференция, на която ще бъдат представени
новостите в тази област от Европа и
света. 
Петър ТАШЕВ

Пламен Вутов, Георги Стефанов и Александър Петров по време на дискусия в панела „Сградни комуникации: системи и решения“
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Недвижимите
имоти тенденции 2008
Конференцията BalREc и изложението BalPEx събраха водещи
представители на пазара на недвижима собственост от Балканите между 14 и 20 април

Р

ЪСТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

на търговски центрове през тази
и следващата година ще се дължи
основно на експанзията в Централна и
Източна Европа, прогнозират от Jones
Lang LaSalle. Пазарът на недвижими имоти
относно търговските центрове, бизнес
сградите и индустриалните паркове
значително нараства спрямо проектите за
ваканционни селища в курортите. Това беше
основен извод, направен след изминалата
Седмица на недвижимите имоти на
Балканите.
От 14 до 20 април София се превърна в
16 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

център на пазара на недвижими имоти на
Балканите. Седмицата стартира с втората
регионална конференция BalREc - Balkan Real
Estate Conference - България, Румъния, Сърбия,
на 15 и 16 април 2008 г. в „Кемпински хотел
Зографски“ и продължи от 18 до 20 април
с водещото международно изложение за
недвижими имоти в региона BalPEx - Balkan
Property Exhibition в Интер експо център,
София.
Конференцията BalREc успя да привлече
за лектори представители на компании с
ключови позиции в района. Дискусионният
формат ще даде възможност на видни
инвеститори, консултанти, финансисти,
брокери, архитекти и урбанисти да
коментират важни въпроси като глобалната
кредитна криза и ефектите от нея на
Балканите, както и структурните проблеми,
които регионът трябва да преодолее, за да
продължи растежът.
Посредством панелни дискусии
специалисти, представители на някои
от най-големите компании от бизнес
средите, представиха възможностите,
които предлага пазарът на недвижими
имоти в България, Румъния и Сърбия,
и обстойно дискутираха развитието
на инвестиционния климат в региона.
Систематизирано предоставиха полезна
информация за тенденциите на пазара
на недвижими имоти на Балканите.
Планираните панели в програмата имаха
за цел да обхванат пазара на недвижими
имоти изцяло, като се започне от пазара
на индустриални имоти, ваканционни и
жилищни имоти и се стигне до търговски
имоти и офис сгради. Във втория ден от
конференцията бе структуриран отделен
панел „Управление и поддръжка на сгради и
съоръжения“. Дискутирани бяха теми като:
Новите изисквания на пазара на качеството.
Какво търсят и очакват купувачите?
Съответства ли нивото на предлаганите
услуги на цените на имотите?
Конференцията BalREc бе последвана от
най-голямото международно изложение за
недвижими имоти и градоустройствено
планиране на Балканите - BalPEx. Над 150
изложители на площ 4000 кв.м представиха
редица търговски, индустриални, жилищни
и ваканционни проекти. Участниците на
BalPEx са утвърдени имена не само у нас, но
и в европейски и световен мащаб - водещи
инвеститори, агенции за недвижими имоти
и консултантски компании, компании
за проджект и пропърти мениджмънт,
финансови институции, архитектурни бюра,
търговски фирми, строителни материали
и услуги, информационни системи и услуги в
сферата, издателства и др.
Изложението BalPEx има за цел да даде
възможност на клиентите да установят
директен контакт с предлагането
на недвижими имоти от страната и
чужбина. BalPEx затвърждава и продължава
тенденцията за достъп и обмен на пазарна
информация, оферти и услуги за региона.
Изложението си поставя за цел да стане
фокус за инвеститорския интерес от
чужбина като събитие, даващо най-реална
представа за пазара и основните фактори за
неговото развитие. 
„Фасилитис”
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Зелени от горе до долу
Проект с изцяло озеленени сгради спечели архитектурен конкурс в София

О

Т 14 ДО 18 АПРИЛ В УАСГ СЕ ПРОВЕДЕ

първият архитектурен пленер,
на който младите жители на
София можеха да вземат пряко участие
в развитието на градската среда. На
състезателен принцип се предложиха идеи
за устройството на територия, която е
предвидена да се превърне в нов районен
център в жк „Младост“ в столицата. Идеята
за пленера е на студио UURRBBAANN, а
организатори бяха Столичната община
и Съюзът на архитектите в България
с подкрепата на УАСГ. Събитието
беше отворено за медии и за всички
заинтересувани.
Целта на конкурса беше младите хора
да обединят усилия с представителите
на общинската власт, на бизнеса и на
университетите, за да решат съвместно
актуален градоустройствен проблем.
Беше поставена задачата „Проектиране
на обществен център на район „Младост“,
формулирана от Столичната община, която
трябваше да бъде решена от екипи от млади
специалисти в областта на архитектурата,
дизайна и урбанизма. Територията, която
е обект на разработката, попада между
бул. „Александър Малинов“ от запад, ул.
„Атанас Москов“ от изток и ул. „Александър
Паскалев“ от юг. Тези улици са част от
главната улична мрежа на града, чиято
рамка не подлежи на промяна. По средата
на терена минава подземното трасе на
бъдещия втори метродиаметър. Площта
на територията без тангиращите
комуникации е 16.5 ха. Журито на конкурса
определя най-добрата разработка, която ще
бъде използвана като градоустройствено
решение. По задание в новия център трябва
да се осигурят открити и покрити публични
пространства, да се усвоят подземните
нива и да се направи връзка с метрото. В
рамките на територията трябва да се
изградят мол, православен храм, спортна
зала за 8000 души и жилищни сгради, за
които да бъдат осигурени съответните
подземни и надземни паркинг места и
транспортно обслужване. Спечелилият екип
получава награда от 5000 лв., предоставена
от Столичната община. Проектите се
представят чрез:
 Градоустройствено решение (оцветен
застроителен план) с градоустройствени
показатели М 1:1000
 Два броя силуети М 1:1000 - по трасето
на метрото север - юг и по избор
 Макет в обхвата на задачата М 1:1000
 Детайли по избор М 1:250.
Участието на състезаващите се екипи
беше безплатно. По регламент заданието

Задачата на конкурса беше „Проектиране на обществен център на район „Младост“

Архитектурният
уъркшоп UURRBBAANN
имаше за цел да
даде възможност
на млади професионалисти - архитекти да
демонстрират своята
визия за бъдещето на
града

се обяви през първия ден на конкурса.
Седемнадесет екипа трябваше да работят
4 дена, като поне по 4 часа на ден това
трябваше да става в определените
места в сградата на УАСГ. Журито оцени
разработките и присъди наградите в
сградата на САБ на 18 април. В екипите
участваха студенти и току-що дипломирали
се специалисти от УАСГ, ВСУ „Черноризец
Храбър“, ВСУ „Любен Каравелов“, НБУ и
студенти от Дрезден, Германия. Необходимо
условие беше във всеки екип да има поне един
дипломиран архитект, роден след 1 януари
1973 г.
Наградата от 5000 лв. получи проект, в
който са озеленени покривите и стените
на сградите. Екипът, изготвил проекта, е в
състав арх. Петър Маринов, УАСГ, арх. Евелина
Куртева, дипломиран архитект в Дрезден,
и арх. Райна Трайкова, УАСГ. Освен голямата
награда бяха раздадени и две поощрителни
награди от 2000 и от 500 лв. 
Йордан КЪНЧЕВ
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Въздушните утечки
Проблеми и системни решения за намаляване количеството на инфилтрирания в сградите въздух

И

ЗТИЧАНЕТО НА ВЪЗДУХ ПРЕЗ СТЕНИ

и прозорци, както и през фасади и
прегради води до ненужно обременяване
на климатичната инсталация и съответно
увеличени разходи за електрическа енергия.
Инфилтрацията на въздух може да доведе и
до намаляване на качеството на въздуха в
сградите. Освен това множество проучвания
показват, че дори и най-модерните и нови
сгради пропускат определено количество
атмосферен въздух.
Неизбежно по време на живота на сградите
в тях навлиза въздух от околната среда.
Сградите могат да се оприличат с живите
организми. През жизнения им цикъл те са
подложени на различни условия, получават
се температурни свивания на по-студените
им стени и съответни разширения на потоплите. Всичко това може да стане причина
за появата на миниатюрни междини, които да
пропускат въздух. След като тези пролуки са се
оформили, налягането в сградата се променя
с помощта на три основни фактора и това
води до проникване на въздух. Тези фактори
са вятърът, въздушният поток, който се
получава в резултат на издигането на топлия
въздух, и системите за механично затопляне и
вентилация.
Изследване, проведено през 2005 г. в
северноамериканския щат Вашингтон, дава
най-ясна представа по този въпрос. Според
направените в него оценки инфилтрацията
на външен въздух в сградите е причина за 33
процента от общите разходи за отопление,
като води до намаляване на разходите за
вентилация само с 3.3 процента. Като цяло
при наличие на проблем с инфилтриращ се
въздух се намалява коефициентът на полезно
действие на системата за отопление и
вентилация.
Когато сградната конструкция пропуска
атмосферен въздух, е възможно сериозно
влошаване на качеството на вътрешния
въздух. Въпреки необходимостта от външен
въздух за целите на вентилацията прекалено
голямо количество такъв с неподходящи
параметри и влагосъдържание може да
доведе до поява на проблеми с влагата.
При проникване на топъл и влажен въздух
в една сграда през въздушни междини в
конструкцията й той влиза в контакт с
по-студени повърхности и води до поява на
кондензация по вътрешността на стените.
Това от своя страна може да доведе до
развитието на различни микроорганизми
и съответно влошаване на качеството на
въздуха. Инфилтрацията на въздух има и
други негативни ефекти като повишаване на
прахосъдържанието, замърсяване на въздуха
с различни замърсители и вредни вещества,
влияещи върху здравето на обитателите.
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Дори и най-модерните и нови сгради пропускат определено
количество атмосферен въздух
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Климатизация

Интегрирането на
система за възпрепятстване на нахлуването
на въздух може да се
окаже добро решение за
намаляване консумацията на енергия



Следва най-важният въпрос, а именно как
може да се намали количеството инфилтриран
в една сграда въздух и да се редуцира разходът
на електрическа енергия. Първата стъпка,
която трябва да се направи в тази насока,
е да се намери източникът на проблема.
Зоните, на които трябва да се обърне особено
внимание, включват пространствата около
прозоречните отвори, входните изводи на
различните съоръжения, входовете на сградата,
местата на снаждане на градивните елементи.
Не е необходимо да се предприемат сложни и
скъпи процедури, за да се постигне намаляване
на инфилтрацията на въздух, но е необходимо
да се извършват регулярни проверки и да се
действа своевременно.
За да се реши проблемът с въздушните
утечки, дори преди да е станал реален, е
необходимо да се вземат превантивни
мерки още на етап проект и изграждане на
сградата. Интегрирането на система за
възпрепятстване на нахлуването на въздух
може да се окаже добро решение за намаляване
на консумацията на енергия, особено на
географски ширини, за които е характерен похладен климат. Една подобна бариерна система
се състои от ред материали, свързани помежду
си, за да обвият сградната конструкция и
да я предпазят от проникването на въздух.
Използваните материали и цялата конструкция
се тестват, за да бъде сигурно, че с течение на
времето пропусканият в сградата въздух няма
да превишава определени нива.

 



След извършване на тестване на бариерните
системи за възпрепятстване на проникването
на въздух и симулации на работата на подобни
системи за три типа административни
сгради при пет вида климатични условия
резултатите, които са получени, показват,
че потенциалът за енергоспестяване в
годишен план в сгради с инсталирана бариерна
система варира от 3 до 36 процента. Поради
неголямата реализируемост на бариерните
системи за контрол на инфилтрирания
въздух в настоящия момент се използват
и други стратегии за намаляване на
въздушните утечки, а именно контрол на
разпространението на топлината, на влагата
и така нататък. Въпреки че постигането на
големи стойности на спестените разходи
за електроенергия е трудно, е необходимо
към този въпрос да се погледне комплексно и
тогава вероятността за постигане на добри
резултати е по-голяма. Недооценяването
на важността на въпроса за постигане на
енергийна ефективност може да доведе до
пагубни последици, тъй като конвенционалните
горива за производство на електроенергия са
на изчерпване, а стратегиите за използване
на възобновяеми енергийни източници не са
усъвършенствани. Именно затова трябва да
се погледне сериозно на този въпрос и да се
вземат спешни мерки за преодоляването на
проблемите в тази насока. 
Ива ПЕТРИНСКА
Полина ПЕТКОВА
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Климатизация

Мултисистеми
за сгради VRF
Климатизация, разработена с грижа за хората и околното пространство

VRF системите осигуряват оптимални параметри на микроклимата в жилищни
и обществени сгради

П

РЕЗ 1929 Г. GENERAL ELECTRIC (САЩ)

пускат на пазара първия битов
климатик. През 1958 г. японската
компания Daikin разработва първия климатик,
който, освен да охлажда, може и да отоплява.
Няколко години по-късно друга японска компания
(Toshiba) започва серийно производство на
климатик, състоящ се от две тела (сплит
система). През 80-те години на XX век на
пазара се появява първата система, способна
плавно да регулира своята мощност - т.нар.
инверторна технология.
VRV (Variable Refrigerant Volume)/ VRF (Variable
Refrigerant Flow) системите се разработват в
началото на 80-те години на XX век в Япония.
Изискването за осигуряване на оптимални
параметри на микроклимата в жилищни
и обществени сгради, както и запазване
на фасадите им според първоначалния
архитектурен замисъл налага все по-широкото
разпространение на системите за централна
климатизация.
VRF системите могат да се ползват за
климатизиране както на няколко помещения,
така и на цели сгради; предназначени са за
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поддържане на микроклимата на площи от
100 до 1000 кв.м. Новата инверторна V серия
на Fujitsu General Ltd. - Japan, е подходяща и за
площи, надвишаващи 1000 кв.м (свързват се
няколко външни тела в единна система).
Многозоновите климатични системи
с директно изпарение на фреона във
вътрешните тела дават възможност да
се поддържа различен режим на работа в
различните помещения в зависимост от
конкретните предпочитания на обитателите
им, да са включени в режим отопление
или охлаждане, да се зададат различни
температури. Максималният брой вътрешни
тела, които могат да бъдат включени
към едно общо външно тяло, е различен. В
повечето предлагани на пазара VRF системи
броят на вътрешните тела може да се
увеличи, ако се използва комплекс от външни
блокове, работещи с общ циркулационен
кръг на хладилния агент и с една система
за управление. Охладителната мощност на
външния блок при температура от -5 до 43°С
не превишава 14-58 kW. Отоплителната
мощност при външна температура от -15 до
+15°С варира от 16 до 65 kW. Препоръчително
място за монтаж на агрегата е върху покрива
на сградата или на земята в декоративен
кожух. Дължината на тръбната хладилна
линия, която съединява външното тяло с
вътрешните, не трябва да е повече от 150 м,
а денивелацията й да не надвишава 50 м.
VRF системите позволяват присъединяване
на вентилационен блок, с чиято помощ се
осигурява пресен въздух в помещенията и
се отвежда замърсеният. Предимство е
възможността да се намалят загубите на
топлина в системата, като се използва блок с
рекуперация на топлина. Този процес повишава
екологичността на VRF системите и увеличава
тяхната енергоефективност.
Управлението на VRF системите може да се
осъществява по различни начини. Най-доброто
решение за менажиране на сгради е приложено
във всички серии (JSV-Inverter) на Fujitsu General
Ltd., Japan - възможност за индивидуално
дистанционно управление/пултове във
всяко помещение, които се управляват
от пулт за централно управление или от
персонален компютър със специализиран
софтуер. Това позволява дистанционното
следене на системата, едновременната
работа в различни режими и отчитането на
изконсумираната ел. енергия в различните
помещения. 
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Климатизация

Влажността на
въздуха в сградите
Последствия от прекомерно ниските или високите нива на влажността
в затворени помещения и средства за предотвратяването им

Б

Качеството на въздуха се измерва със специализирана апаратура
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ЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ТОВА НИ ХАРЕСВА

или не, повечето хора прекарват
по-голямата част от своето време
на работното си място или по време на
почивка на закрито. От особено значение за
качеството на човешкия живот се оказва
така нареченото качество на въздуха в
затворените помещения. Всеки индивид има
свои възприятия за нивата на факторите
температура и влага, при които се чувства
най-добре и е най-продуктивен. Тези два
параметъра на въздуха се възприемат
по-често като показатели за постигане
на температурен комфорт, отколкото
като такива, обуславящи качеството
на въздуха в затворените помещения.
Те обаче имат директно влияние върху
човешките възприятия за качеството
на заобикалящата ги среда, както и
върху нивото на продуктивността. В
този смисъл могат да бъдат обособени
три основни фактора, от които зависи
качеството на въздуха на дадено място, а
именно:
 Количеството кислород във въздуха
 Температурно и влажностно ниво
 Наличие на аеробни микроорганизми.
Изключително ниските или високите
нива на влажност могат да доведат до
значителни последици както за околната
среда, така и психологически. Бактериите
и вирусите най-често се разпространяват
във въздуха, който хората дишат на
закрито, и условията на много влажна
или суха атмосфера са изключително
благоприятни за развитието и дългия живот
на тези микроорганизми. Една система
за овлажняване на въздуха представлява
естествена добавка към системите за
отопление, вентилация и климатизация,
която спомага за постигането на по-добра
среда и комфорт, както и за съхранение на
процесите и материалите. При правилното
проектиране и инсталация на система за
овлажняване на въздуха последната трябва
да поддържа препоръчително относително
ниво на влажността Relative Humidity (RH)
между четиридесет и шестдесет процента,
за да се намали и минимизира растежът
и развитието на алергени и патогенни
организми.
За постигане на оптимално ниво на
контрол на влажността е необходимо
на всяка овлажнителна система да се
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Климатизация

За постигане на оптимално ниво на контрол на влажността
е необходимо да се
инсталират предпазни
превключватели

инсталират предпазни превключватели.
Системата за овлажняване на въздуха
трябва да бъде снабдена с поне две системи
за контрол и сигурност. Едната от
системите се нарича клапан за доказване
на притока на въздух и служи за спиране на
системата за овлажняване при спиране на
притока на въздух по тръбите по някаква
причина. Втората система за сигурност
представлява влагостат, монтиран на
тръбите на системата, и служи за замяна на
контролния влагостат при екстремни нива
на относителната влажност. Влагостатът,
монтиран на тръбата, обикновено
е настроен за максимално ниво на
относителната влажност от деветдесет
процента. Ако нивото на влажността
се качи над тази стойност, системата
за овлажняване на въздуха бива спряна за
известен период от време от влагостата.
И двете системи за контрол, споменати
по-горе, се инсталират лесно и водят до
намаляване на риска от преовлажняване или
изсушаване на въздуха.
На въпроса защо въпреки леснотата на
изпълнение на системите за овлажняване
на въздуха и множеството положителни
приноси при използването им те все още
не са широко разпространени има няколко
отговора:
 Това е частично поради липсата на
разбиране и яснота за множеството
положителни ефекти, които могат да
се получат при използване на подходяща
система за овлажняване на въздуха.
 Друга причина може да е фактът,
че инженерите не оразмеряват и не
извършват спецификации на съоръженията
на системата.
Съществуват обаче няколко въпроса, на
които трябва да се отговори, за да се вземе
решение дали една овлажняваща въздуха
система е подходяща за дадена сграда, а
именно:
 Имат ли обитателите признаци на
суха кожа, алергии, носни раздразнения или
напукани устни? Поддържане на относителна
влажност на въздуха от четиридесет до
шестдесет процента води до намаляване
на съдържащите се във въздуха бактерии
и микроби. Ниското влажностно ниво (под
четиридесет процента) води до изсъхване
на носните и гърлените мембрани на човека

Системата за
овлажняване на
въздуха трябва да бъде
снабдена с поне две
системи за контрол и
сигурност

и до увеличаване на податливостта на
организма на вирусни инфекции и настинки.
Нива на влажността над шестдесет
процента водят до бум в размножаването на
вредните микроорганизми.
 Какъв е климатът? В държави с особено
студени климатични условия, където
отоплителните инсталации работят
продължителен период от време, въздухът
може да се изсуши прекалено. Това може да
стане причина за поява на гореспоменатите
оплаквания на обитателите. Също така
се повишава и нивото на статичното
електричество, което може да доведе до
дискомфорт и да въздейства негативно на
работата на електронните устройства.
 Има ли материали, които трябва да
бъдат опазени и съхранени? Необходими са
точно изчислени влажностни нива в музеи
и художествени галерии, в които се излагат
произведения на изкуството и исторически
ценности. Това води до съхранение на
материали като дърво, хартия, картини и
текстил от обелване, напукване, нащърбване
и деформация.
 Необходима ли е абсолютна чистота
на въздуха? В болници, училища, домове за
постоянна грижа, изолаторни стерилни стаи
и други се поставя изискването въздухът
да се пречисти така, че в него да няма
замърсявания и микроорганизми. В тези
случаи се използват системи за овлажняване
на въздуха, които разпръскват пара,
несъдържаща химикали, и овлажняват околния
въздух, без да са източник на замърсявания и
вредни вещества и бактерии.
Необходимо е време за обмисляне и
осъзнаване на нуждите на обитателите
на различни сгради и условията на
пространствата, които те обитават.
Именно това осъзнаване подтиква към
вземане на решение за необходимостта от
система за поддържане на относителната
влажност на въздуха. Когато една такава
система се проектира и инсталира така, че
да отговаря на нуждите, тя може да спомогне
за установяването на една по-различна
среда, способстваща за постигането на
продуктивност и комфорт. 
Ива ПЕТРИНСКА

В държави със студен
климат, където отоплителните инсталации
работят провължително, въздухът може да
се изсуши прекалено

Климатът в офиса е от
значение и за здравето,
и за настроението на
служителите
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Климатизация

Поддръжка на системи
за отопление и вентилация
Мерки и средства за правилна експлоатация и минимално количество повреди
при работа на система за отопление, вентилация и климатизация от компресорен тип

Климатична система в офис сграда

А

ДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ ОБИКНОВЕНО

са съоръжени с механични системи
за осигуряването на климатизация,
отопление и вентилация. Четирите найразпространени системи от този тип са:
 Централна система за отопление,
работеща с вода или пара
 Покривна климатична инсталация
 Разделена система за климатизация и
отопление
 Разделена система с термопомпа.
В настоящия материал ще се обърне
внимание на системите, работещи на
принципа на парен компресор (състоящи
се от изпарител, охладител, компресор и
измервателно устройство).
Основният компонент на системите
с парен компресор е компресорът, чието
предназначение е да изпомпва студен
хладилен газ от изпарител към охладител.
Компресорът може да бъде от бутален,
центробежен или ротационен тип в
зависимост от големината на сградата. Без
оглед на типа му компресорът изпълнява
функции за повишаване температурата и
налягането на прегретия газ и предаването
му към охладителя. В никакъв случай не
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се допуска като работно вещество да
се използва течност. Това би довело не
само до повреда в компресора, но и до
потенциална заплаха на сигурността на
обитателите. Хладилният компресор трябва
да бъде поддържан според предписание и
изисква периодични тествания и прегледи.
За съжаление този факт често бива
пренебрегван до момента на появата на
повреда, при което се налага подмяна и
съответно прекъсване на нормалната
работа на системата. Често се оказва,
че реалния проблем не е в компресора, а се
корени в системна грешка или проектантски
проблем, довели до преждевременния му
отказ.
Една бърза проверка на компонентите
на системата би спомогнала не само
за осъществяване на диагностика на
проблемите, но и спомага за прогнозиране
на бъдещи проблеми посредством регулярно
измерване на критичните температури.
Препоръчително е използването на
инфрачервен термометър за проверка
на температурата на: компресорната
глава, маслените канали на компресора,
изпарителната намотка и всмукателния
канал, разрядния канал, кондензационната
намотка, двигателите на помпата и
вентилатора.
С помощта на инфрачервен или контактен
термометър е възможно извършването
на бърза проверка на хладилната система
посредством отчитане на температурата
на отделни компоненти. За намаляване на
риска от изгаряния уредите за измерване
трябва да бъдат от безконтактен тип.
За проверка на работата на хладилната
система е необходимо да се записват
температурите в охлажданото помещение
в продължение на едно денонощие, за да се
открият проблеми, които не могат да се
засекат с извършване на единична проверка.
Например в едно климатизирано помещение
е необходимо да се осигури относително
постоянно ниво на температурата.
Вариации на този показател могат
да се получат в резултат от промяна
на електрическия товар или събития,
проявяващи се през определен период
от време. Именно затова е необходимо
да се извършва постоянно наблюдение
на системата за период с определена
£26
продължителност.
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Поддръжка...
24£
Посредством анализ на записите
и отбелязване на минималната и
максималната температура на ключови
места е възможно да се направи извод за
това дали климатичната инсталация работи
според предписанията.
За откриване на повреди в електрическите
двигатели е удобно да се използват
измервателни ампер клещи с голяма
точност на измерваните променливо
напрежение и ток. Те позволяват измерване
на ток без намеса в електрическата верига.
Честа причина за отказ на компресорите
е получаването на електрически пробив.
За да се направи проверка за електрически
проблеми, е необходимо да се провери
напрежението на контактните изводи
и последващи измервания на изключен
от мрежата компресор - проверка на
съпротивлението на навивките и това
навивка-земя.
Възможно е погрешно диагностициране
на дефектни компресори. За да се установи
дали става въпрос за повреда, породена от
електрическата система, или дефект на
устройството, се използва инфрачервен
термометър за измервания в намотките,
предпазителите и връзките при работещо
устройство (ако това е възможно).
Необходимо е да се провери и амперажът на
двигателите на компресора и помпата, за
да се установи дали те са в предписаните
от производителите граници. При
хлабини в свързването или претоварване
на веригите се получава прегряване.
Причина за електрическите проблеми
на компресора обаче често се оказват
откази в механичната система, неправилно
инсталиране или поддръжка. Някои от тези
проблеми са:
 Неправилна работа на помпената
система, водеща до неадекватна циркулация
на маслото при работа
 Високи разрядни температури, водещи
до поява на киселини в маслото
 Недобро охлаждане на намотките на
26 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

С помощта на регулярни записи на текущото
състояние на системата е възможно предварителното откриване
на тенденция за повреда и вземане на превантивни мерки

изпарителя и охладителя
 Много ниско всмукателно налягане
 Връщане на втечнен хладилен агент
обратно към компресора.
Добрата поддръжка често изисква
извършването на прости, но трудоемки
процедури. Минималните изисквания в тази
насока са:
 Течовете на хладилен агент да бъдат
отстранявани възможно най-бързо
 Намотките на изпарителя и охладителя
да бъдат почиствани регулярно и да бъдат
проверявани за замърсявания, които биха
блокирали въздушния поток
 Необходимо е водните филтри да
се поддържат чисти, да се проверяват
масло, нагревателите, да се извършват
предписаните от производителя процедури
по поддръжката. Всички по-големи двигатели
трябва ежегодно да се изпитват с мегер
 Циркулационните помпи трябва да се
проверяват посредством измерване на
диференциалното налягане на пускателните
и изпускателните им отвори
 Необходимо е извършване на проверка на
качеството на хладилния агент, системното
налягане и температура, анализ на маслото.
Провежда се безразрушителен анализ за
наличие на блуждаещи токове и падове в
налягането.
Изисква се и извършването на процедури
по поддръжката и на другите компоненти
на системата като охладителната кула
(прави се проверка на водния поток в нея,
за наличие на затлачвания и замърсявания,
за нивото на водата и правилното
и разпределение), климатичната и
термопомпената системи.
Както всяка една сградна инсталация и
системата за отопление, вентилация и
климатизация се нуждае от провеждане
на регулярни изпитвания и поддръжка. Тези
дейности се налагат, за да се предотвратят
неочаквани откази на системата, както и за
да се осигури по-дългият й живот. 
Ива ПЕТРИНСКА
Полина ПЕТКОВА
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Климатични
системи
Комплексни решения в областта на отоплението, вентилацията и климатизациятa

З

ЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

е регистрирана в Софийския градски
съд през 1997 г. като дружество с
ограничена отговорност в областта на
строителството.
Фирмата специализира в инженеринга
и сервизирането на централни и локални
климатични, вентилационни, отоплителни и
хладилни инсталации.
Развитието в структурата на фирмата
позволява „ЗЕФИР климатични системи“
да се утвърди в своята област като
компания, предлагаща комплексни решения
при необходимост от изпълнение на
отоплителни, вентилационни, климатични и
хладилни инсталации. Фирмата работи като
основен контрактор в своята област, като
предлага на своите клиенти цялостна услуга:
започвайки от предварителните проучвания
на обекта, предлагане на различни схемни
решения, проектиране по частите ОВК
и електро- и КИП и А, до инженеринг и
цялостно реализиране на разработените
проекти.
Увеличаването на броя на реализираните
обекти и потребностите на сградния
мениджмънт от качествена after sales
сервизна услуга наложи създаването на
обособено направление „Сервизна поддръжка”
за редовна профилактика и сервиз на сградни
ОВК инсталации и съоръжения.
Понастоящем направлението отговаря за
гаранционния и следгаранционния сервиз на
оборудването и инсталациите. Предлагана
е услугата „Абонаментен сервиз” за
функциониращи инсталации.
В сервизния отдел на „ЗЕФИР климатични
системи” работят квалифицирани
специалисти, които са преминали
специализация в заводите производители в
Западна Европа.
На разположение е пълен набор от найсъвременно специализирано оборудване
за настройка, диагностика, ремонт и
профилактика на климатична, вентилационна,
отоплителна и хладилна техника.
Фирмата печели доверието и е партньор
при инженеринга и сервизирането на
ОВК инсталации и съоръжения с редица
чуждестранни клиенти като Dinners
Club International, норвежката компания
за спътникови телекомуникации Telenor,
концерна Shell Gas, германската авиокомпания
Lufthansa, Френския културен институт,
хотелската верига Holiday Inn, металургичния

„ЗЕФИР климатични системи“ предлага комплексни решения при необходимост от инженеринг и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации

гр. София, жк „Люлин“,
ул. „722“ №2, ет.1
тел: 925 22 66, 925 22 77,
факс: 925 22 88
e-mail: office@zephyr-clima.com
www.zephyr-clima.com

комбинат „Стомана индъстри“ - Перник, и
мобилния оператор Globul.
Клиенти на компанията са също
Софийският университет „Климент
Охридски”, НОИ, Министерството на
здравеопазването, кабелната телевизия
и оператор „Евроком“, Общинска банка,
рекламната компания SIA advertizing,
софтуерната компания „Фадата“, водещият
български фармацевтичен производител
„Софарма“ и фармацевтичната „Салвис фарма“.
„ЗЕФИР климатични системи“
понастоящем е оторизиран сервиз
за България на най-големия френски
производител на климатична техника
CIAT, американския производител Trane и
динамичната италианска компания Fast.
Фирмата е сертифицирана по системата
за управление на качеството по стандарта
ISO 9001:2000 към британската UKAS Quality
Management. 
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Климатизацията
в офиса

Най-разпространени варианти за климатизация

К

ЛИМАТИЗАЦИЯТА ИГРАЕ ОСНОВНА

роля във вашия комфорт както у
дома, така и на работното място.
В действителност получаването на
желаната температура не е всичко.
Климатизацията е също така правилното
средство да получите най-доброто
качество на въздуха в помещението.
Избирането на най-подходящата система
е ключ за максимализиране на резултата
и оптимизиране на комфорта. Ето и найразпространени варианти за климатизация
на големи помещения като офиси, болници,
конферентни зали и др.

Каналните кондиционери
Това са сплит системи, които могат да се
монтират в стената или тавана. Външното
тяло се монтира навън, на покрива или
в мазе, вътрешният корпус е скрит зад
окачения таван. Каналните кондиционери
28 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

са предназначени за климатизиране на
няколко помещения едновременно. Каналният
климатик преди всичко е разчетен за
работа в режим рециркулация. Основното
различие при него се заключава в това, че
вътрешният блок се монтира в окачени
тавани и въздухът се разпределя по
въздуховоди в различните помещения.
Вътрешният блок на каналния кондиционер
има проста конструкция и за разлика от
останалите сплит системи не предявява
особени изисквания за дизайн.
Въздухът се събира от помещенията
посредством вентилационни решетки,
минава през вътрешния блок и през система
от въздуховоди отново се подава през други
вентилационни решетки. Вътрешният
блок има мощен вентилатор, позволяващ
да преодолее съпротивлението на
разпределителните въздуховоди и решетки.
Мощността му е достатъчна за 5-стаен
апартамент или офис.
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За разлика от останалите сплит
системи, които не подават свеж въздух в
помещенията, каналната сплит система
с подаване на свеж въздух има система
от вентилация - това е високоефективна
система за климатизация. Вие през цялата
година поддържате в своето помещение
желаната температура и постъпване
на свеж въздух в съответствие със
санитарните норми. При правилно
изчисление каналният климатик може да
осигури пречистване на въздуха, охлаждане
или затопляне на въздуха, изсушаване
и вентилация, приток на свеж въздух в
помещения с ПВЦ или алуминиева дограма
и да осигури комфортен микроклимат
в помещения със сложна архитектура.
При това дизайнът и интериорът не се
нарушават, защото цялото оборудване се
монтира в окачените тавани. В интериора
се отличават само декоративните решетки
за подаване на въздуха.
Плюсовете на каналните сплит системи
са: възможност за приток на свеж въздух,
скрит монтаж, голяма площ на обслужване.
Недостатъците на каналните сплит
системи са: сложност на зоналното
регулиране, много висока цена, трудна и скъпа
поддръжка, висок разход на електроенергия,
сложен и скъп професионален монтаж.

Преимуществото на
мултизоналните системи е възможността за
едновременно използване на различни вътрешни блокове с различна
мощност

Сплит система касетен тип
Съвременен дизайн, първокласна технология
при производството на компонентите и
материалите. Висока производителност
и ниски шумови характеристики.
Стандартните размери на касетния тип
за малко помещение са 600 мм х 600 мм
и са предназначени за монтаж в окачени
тавани. Този климатик е напълно безшумен
и невидим, поради което се вписва във всеки
интериор. Касетният тип кондиционери
обезпечава изключителен комфорт и висока
ефективност на работа.
Касетният кондиционер разхвърля
въздуха в четири различни посоки, особено
добре подхождат за използване в обемни
нежилищни помещения с обществено
предназначение, например в магазини,
офиси, конферентни зали, болници, училища
и ресторанти. В тези модели въздухът
постъпва в отверстие в центъра на
вътрешния блок и се изхвърля пак от него
в четири направления, така се получава
максимален комфорт.
Имайте предвид, че окаченият таван
заедно с касетния климатик ще понижи
височината на стаята с около 0.2-0.4 метра.
Също така трябва да планирате монтажа
на касетния климатик преди ремонт на
помещението. Обикновено монтажът на
климатик става по време на монтажа на
окачения таван.
Плюсовете на касетния кондиционер
са: голяма площ на обслужване, елегантен
дизайн (виден е само лицевият панел), скрит
монтаж, възможност за приток на свеж
въздух, четиристранно разхвърляне на
въздуха.
Минусите на касетния кондиционер: нужно
е наличието на окачен таван, висока цена,
професионален монтаж.

Мултизонална MULTI
сплит система мултизонална
VRF, KX, MRV, VRV
Преимуществото на мултизоналните
системи е възможността за едновременно
използване на различни вътрешни блокове
с различна мощност: настенни, подовотаванни, касетни, разчетени за помещения
от 20 до 120 кв.м. Това осигурява гъвкавост
на системата и понижава разходите и
дължината на тръбния път. Мултизоналните
системи отговарят на високите изисквания
за комфорт и икономичност за най-различни
видове сгради, офиси, хотели, училища и др.
Такова разнообразие позволява да се намери
оптимално практическо решение за всяка
сграда, независимо колко сложна е нейната
архитектура и планировка.
Това е система от ново поколение за
климатизация на въздуха. Системата
консумира малко електроенергия, която
изразходва с висок КПД.
Следва да отбележим, че сумарната
мощност на вътрешните блокове може
да превишава мощността на външния
блок с 30 процента от неговата
производителност. Управлението
на компресора е инверторно. С други
думи, неговата мощност се регулира в
зависимост от количеството работещи
вътрешни блокове. Това прави системата
изключително икономична. Най-високият
ефект се достига, когато за едни
помещения е необходимо отопление, а за
други - охлаждане.
Кондиционерът просто ще пренесе
топлината от едното в другото
помещение, при което потребяемата
мощност пада почти два пъти. Всички
възли и агрегати на кондицонера са
свързани в единна система за управление,
при което управлението на всеки от
вътрешните блокове може да бъде с
индивидуален пулт, но и в система, а при
необходимост и с компютър. Работят
в много голям температурен диапазон
при много ниски нива на шум и много
голяма икономия на електроенергия. Не
се изисква специална рутинна поддръжка
освен периодичното почистване на
филтрите на вътрешните тела, което
означава, че и разходите по поддръжката са
минимизирани.

Мултизонални системи
за високоетажни сгради,
малки кооперации, вили и офиси
Касетният кондиционер
разхвърля въздуха в четири различни посоки и
е подходящ за използване в обемни нежилищни
помещения

Много от локалните проблеми на
микроклимата (осигуряване на комфортна
температура в дома, понижаване на
влажността) могат да бъдат решени
с обикновени битови климатици. Някои
от моделите осъществяват подаване
на свеж въздух, като комбинират две
функции: климатизация и вентилация. При
климатизация на помещения с голяма площ
често се използват системи от типа
“чилър” или централни климатици.
£30
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Климатизация
за климатизация. Тя охлажда или подгрява
топлоносителя (вода, антифриз) и го подава
по тръбната система към фанкойлите или
други топлообменници.
Фанкойл - това е топлообменник с
вентилатор, който “взима” топлината/
студенината от топлоносителя и подгрява
или охлажда помещението.
Системата чилър - фанкойл има значителни
предимства при климатизацията на обекти
с голямо количество помещения, тъй като
към един чилър може да се присъединят
голям брой фанкойли. Може да се зададе
общ топлинен режим на цялата система,
но и да се регулира режимът на работа на
всеки фанкойл от индивидуален пулт и да се
поддържа необходимата температура във
всяко помещение поотделно. Разстоянието
между чилъра и фанкойла не се лимитира.
При монтажа на дадената система за
промишлена климатизация се използват
обикновени газово-водопроводни тръби и
топлоизолация от типа Armaflex. В случаи на
монтаж на няколко чилъра на един обект те
могат се свържат в една система и да се
управляват от общ пулт.

Употреба на чилър
за климатизация
на помещения

Климатизацията...
29£
Но за високоетажни сгради, малки
кооперации или големи офиси, където
има нужда от комбиниране на развито
локално и централно или компютърно
управление, такива решения са неприемливи
и често са много скъпи. В такива случаи
идеалното решение е мултизонална
система, която съчетава комфортна
климатизация на много помещения с голям
кръг от възможности за индивидуално и
централно управление и мониторинг. Друга
особеност на мултизоналните системи
е, че при промяна на температурата в
климатизираните помещения се променя и
производителността на външното тяло,
благодарение на което се постига висока
икономичност на работата на климатика.
При климатизация на високоетажни сгради
външните тела могат да бъдат скрити
от погледа, като се монтират на покрива
или на нивото на земята. Плюсовете на
мултизоналната сплит система са очевидни.
Това е бъдещето на кондиционерите.
Недостатъците на мултизоналната сплит
система са професионалният монтаж и
много високата цена.

Чилър и фанкойл
Чилър - това е хладилна/охлаждаща машина,
която се използва в централните системи
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Чилърът се използва в много отрасли на
промишлеността: от производството
на газирани напитки до централната
климатизация. Какво е чилър? Вместо чилър
можем да кажем водоохлаждаща система,
но това не е съвсем вярно, защото чилърът
може не само да охлажда, но и да нагрява.
В повечето случаи чилърът наистина е
система, която е предназначена за охлаждане
на вода, антифриз или друг топлоносител.
Грубо казано, чилър е климатик, в който
вместо фреон се използва друг топлоносител.
Чилърът, както и климатикът, притежава
различна мощност в зависимост от
своята конструкция и модел. Диапазонът
на мощността е много голям - от няколко
кW до почти 10 000 кW, което позволява
да се избере чилър за практически всякакви
сгради. Разбира се, да се монтира чилър в
апартамент е безсмислено, но за малки къщи
и офиси е абсолютно рентабилно решение.
Чилърът може да бъде с въздушно или
водно охлаждане. В първия случай чилърът
не се отличава от битовия климатик:
кондензаторът просто се издухва от
въздушния поток на вентилатора. Чилърът
с водно охлаждане изисква проточна
вода или монтаж на система с оборотно
водоснабдяване, но пък печели по цена и
габарити.
Офисните здания и помещения са места,
където създаването на благоприятен
изкуствен климат е особено важно, тъй
като там обитават хора по 8-10 часа на
ден. Грамотният подход при решаването
на проблема с микроклимата в офиса е
изключително необходим, тъй като от това
зависи здравето на хората, а следователно и
трудоспособността и продуктивността на
всички сътрудници на фирмата. 
Лили ГРУЕВА
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ВиК

Пролетни маневри
в градината
Ранното планиране позволява да се спестят много средства от лятната поддръжка

Ф

АКТ Е, ЧЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДА постоянно

се увеличават. Това нарастване обаче
може да бъде лесно ограничено чрез
„умно” ландшафтно планиране и прилагането
на прости рутинни техники. Ранното
планиране би спестило на един фасилити
мениджър ненужно големи суми за сметки и
хиляди литри вода. Ето какви са съветите
стъпка по-стъпка на Американското
сдружение на ландшафтните архитекти
(ASLA):

Ранно начало
Планирайте отрано и за месеци напред, така
че всички промени да стават през пролетта.
Това ще ви спести работа в летните жеги, а
и растенията се нуждаят от много по-малко
вода след засаждането им в сравнение с потоплите месеци.

Изберете местното
Когато избирате растителността, винаги
е по-добре да се спрете на типично местни
и водоустойчиви растения, тъй като те
изискват много по-малко или даже почти
никакви грижи и поливане.

Наторяването е задължително
Винаги използвайте органична тор при
засаждането на растенията, а след това
покривайте почвата наоколо със слама
и още тор. Органичната тор задържа
водата в корените на растението, а
сламата пречи тя да се изпарява бързо.
Не забравяйте обаче да оставите малко
свободно пространство в основата на
растението - торът не бива да е струпан
около него.

По-малко трева
Обмислете замяната на тревните площи с
по-атрактивните нископълзящи растения. Те
са устойчиви на суша, покриват голяма площ
и няма нужда да се косят.

Тайната е във влагата
До една трета от водата от напоителните
системи се изпарява в горещите дни. Затова
поливайте за кратко, но много обилно
растенията. Ако използвате пръскачки,
включвайте ги само сутрин.

Пръскачките са най-ефективни рано сутрин

Нищо не е за изхвърляне
Повторното използване на вода или
събирането на дъждовна вода си е
чисто и просто безплатно напояване.
Специалните инсталации за тази цел са
лесни за монтиране и дори могат да бъдат
интегрирани в напоителните системи.

Капка по капка
Микронапояването е ефикасна алтернатива
на пръскачките, тъй като директно
напояват на капки корените на растенията.
А ако системата е оборудвана и с таймер,
ще работи още по-ефективно. 
Today’s Facility Manager
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Санитарно оборудване

Хигиена и комфорт
в санитарните помещения
Ако не е изрядно, санитарното помещение в една сграда генерира най-много оплаквания

Добре изглеждащото и поддържано санитарно помещение може да не направи силно впечатление, но обратният вариант винаги
говори лошо за цялата сграда

В

ЪВ ВСЯКА АДМИНИСТРАТИВНА

или бизнес сграда, във всеки търговски
център има далеч по-малки помещения
от работните офиси, от търговските
площи, но много важни за всички санитарните. Чувала съм да казват, че
санитарното помещение е огледалото на
една сграда. Как изглежда и как се поддържа
то, в какво състояние го виждат и използват
вашите гости, наематели, клиенти и
други? Санитарното помещение трябва
да се грижи за комфорта и сигурността
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на вашия персонал и вашите клиенти.
Всъщност в една сграда санитарното
помещение е онова, което генерира наймного оплаквания. Когато отворят вратата
на санитарното помещение, хората очакват
вътре да е чисто и комфортно, както и в
дома им. Когато служител или посетител
влязат в това помещение, те винаги първо
забелязват дали е почистено или не, какво
е качеството на диспенсърите, както и
вида на санитарните консумативи - течен
сапун, кърпи за ръце и тоалетна хартия.
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Санитарно оборудване
Казано обобщено - по вида на санитарните
помещения вашите гости преценяват и
цялата ви сграда. За да останат вашите
посетители с добри представа и спомен
от вашата офис сграда, конферентен
или търговски център, санитарното
помещение оказва голямо влияние върху
общото впечатление. Същото трябва да
бъде оборудвано така, че да обслужва голям
поток от посетители и същевременно
да осигурява необходимия комфорт. Ще
оставя за архитектите и проектантите,
точните дизайн и размери на санитарните
помещения. Големината и броят на
санитарните помещения зависят от
много фактори, като например площта на
обекта, от пътникопотока в същия и други.
Но не мога да не отбележа кое е важно за
фасилити мениджъра, а именно санитарното
помещение да може бързо и лесно да се
почиства и хигиенизира.
Темата на тази статия е именно за някои
от важните елементи в санитарните
помещения, без които просто не може
- санитарното оборудване. Затова предлагам
да се задълбочим в тази посока. Моята идея
е да не се посвещавам на подови настилки,
облицовки, мивки и цялото многообразие,
което се появява във вашето съзнание
при споменаването на словосъчетанието
„санитарно оборудване”. Но с няколко думи
бих отбелязала, че е за предпочитане да
изберете лесно почистваща се настилка за
това помещение, тъй като хигиената в него
трябва да е на особено високо ниво. Други
важни елементи са доброто осветление,
удобните мивки, огледалата, закачалките,
ароматизаторите, практичните кошове
за отпадъци и т.н. Ние обаче ще насочим
вниманието си към онази част от
санитарното оборудване, осигуряваща
хигиена, комфорт и съответно генерираща
постоянни разходи при употребата й.
Изборът на санитарно оборудване зависи
от различни фактори - като например дали
това са често посещавани помещения
или не са, луксозни ли са, обществени
ли са, дали са малки или средно големи и
други. Едно е сигурно, че всички очакваме
комфорт и удобство, когато ги използваме.
Асортиментната гама включва диспенсъри
или дозатори за течен сапун, за кърпи за
ръце, за тоалетна хартия, за санитарни
пликчета, за ароматизиране, за индивидуални
покривала за тоалетна чиния, електронни
ароматизатори, както и уреди за
безконтактна хигиена - с фотоклетка,
с бутонни и педални механизми и други.
Във връзка с новите хигиенни изисквания,
свързани с влизането ни в Европейския
съюз, интересът към продуктите за
професионално хигиенно оборудване,
снабдено със сертификати за европейско
качество, става все по-голям. В санитарните
помещения на офис сградите и големите
търговски центрове видът и дизайнът
на диспенсърите са толкова важни за
създаването на приятна атмосфера, колкото
и комфортът и удобствата. В санитарните
помещения на често използваните
обществени места надеждността, лесната
поддръжка и бързото зареждане с консуматив
£34
са от изключителна важност.

Препоръчително е санитарното помещение да е оборудвано с
дозатор за кърпи за ръце
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Санитарно оборудване

Хигиена...
33£

Еднократни хартиени кърпи
и тоалетна хартия
Друг много важен момент е фактът, че с
хигиената на ръцете не бива да се прави
компромис. Най-ефективната мярка за
предотвратяване на разпространението
на бактерии е чрез измиването и
подсушаването на ръцете. За целта
хартиените кърпи са най-доброто решение.
Това е моето лично мнение, никога не
34 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

съм криела предпочитанията си към
хартиените кърпи пред сешоарите за
ръце. Въпрос на личен избор и удобство!
Не искам да налагам мнение, а само се
опитвам да споделя моите размисли
по този въпрос. Лично аз винаги съм
приятно изненадана, когато открия, че в
санитарното помещение е помислено да
има и от двата варианта - диспенсъри с
хартиени кърпи и система за изсушаване
на ръцете. (На някои места можете да
видите и хавлиени кърпи за ръце, но това
не е препоръчително за една голяма офис
сграда или търговски център). Ако се
върна на хартиените кърпи, мога само
да добавя, че проучванията показват
следното: хартиените кърпи за
ръце са най-хигиеничното средство
за подсушаване. Използването им
за еднократна употреба е бързо,
удобно, ефективно и икономично.
Доброто подсушаване е от голяма
важност за предотвратяване на
разпространението на бактерии,
а чрез хартиените кърпи това се
постига по-ефективно от всеки
друг начин за подсушаване.
И докато сме на тази
тема, насочвам внимание
към тоалетната хартия
- съществуват различни
видове дозатори за
същите, с красив
външен вид и интересен
дизайн. Формите
и материалите са
различни, стилът на
диспенсърите също,
като цяло в момента на
пазара многообразието
е все по-голямо, като
те са създадени
да подхождат
на съвременния
интериор. Все повече
диспенсърите са
разработени така, че да
осигуряват оптимална
функционалност, хигиена
и дизайн с атрактивни
цветове, приятни
форми и гъвкави линии.
Друг много, много важен
елемент всъщност е
консумативът. Така
че
другата основна цел освен
комфорт,
която трябва да се преследва
при избора на дозаториq е именно бъдещата
употреба и необходимостта от определено
количество консуматив. И защо ли неговото
потребление винаги нараства? Какво ли
правят хората с тези хартиени кърпи за
ръце? Ето няколко идеи, които ми хрумват в
момента - не ги използват само по основно
предназначение, в крайна сметка хартиените
кърпи са си една „истинска” салфетка за
ръце, е не е съвсем от онези с картинките и
рисунките, но биха свършили добра работа,
друг вариант е да се използват като гъбичка
за обувки, особено при дъждовно време. Дори
да ви се струва странно, хората могат
да ги използват за каквото им хрумне и
понеже ние не можем да контролираме

CMYK Фасилитис стр. 35

Санитарно оборудване
количеството употребявани еднократни
хартиени кърпички или тоалетна хартия,
поне можем да изберем качествен
диспенсър и качествен консуматив, за да
намалим необходимостта от поддръжка и
презареждане. Друг интересен момент е,
че не бива да препълваме дозаторите „до
пръскане”, защото някой, на когото това
му е работата, желае да си спести една
разходка до санитарното помещение! А
всъщност в този случай знаете ли какъв е
често резултатът - когато някой опита
да издърпа една хартиена кърпа, излизат и
падат, да предположим, десет, същото би
могло да се каже и за тоалетната хартия.
Важно е диспенсърите да са практични,
удобни и лесни както за употреба, така
и за поддръжка. Например прозрачните
отвори помагат да се разбере кога е нужно
зареждане с консуматив. Надеждността
на диспесърите се определя от здравата
им конструкция. Хубаво е да са с компактна
форма, която да спестява място, да са с
гладки, заоблени повърхности, за да бъдат
безопасни и лесни за почистване. Важно
е да бъдат лесни за зареждане, както и
при издърпване кърпите да излизат една
след друга или дозираното количество
тоалетна хартия. Приключвайки темата
с дозаторите, бих добавила още нещо за
консуматива, особено ако са оборудвани
санитарни помещения за голям брой
посетители. Това изисква хигиенните
продукти да бъдат издръжливи, икономични,
лесни за поддръжка и презареждане и
същевременно да осигуряват необходимия
комфорт, а по отношение на еднократни
хартиени кърпи и тоалетната хартия
- те трябва да бъдат меки, фини, с висока
абсорбация - да изсушават лесно и бързо.

Дозатори и течен сапун
За диспенсърите за течен сапун важат
същите правила, които споменах вече:
дизайнът, хигиенната и лесна употреба,
лесният монтаж, възможността за контрол
на наличното съдържание, подаване на
икономично и точно количество течен сапун
и други. Например възможни проблеми могат
да възникват с прокапването на течен
сапун. А изискванията от гледна точка на
консуматива биха могли да се обобщят така
- нежен, да не дразни кожата и естествено
свеж. Последните тенденции в тази
посока, които всички ние сме забелязали, са
следните: сапунът да се използва във вид на
пяна. Всъщност теченият сапун излиза във
вид на пяна от дозатора, смесва се с въздуха
и увеличава своето количество, което
не кара ползвателят му да се нуждае от
още една доза течен сапун. Изследванията
показват, че при употребата на течен сапун
във формата на пяна се употребяват 40%
по-малко количество сапун.
Опитах се да очертая основните
тенденции и моите лични наблюдения за
санитарното оборудване и за неговите
консумативи. Надявам се, че и за вас тази
информация е интересна и полезна! А ако
досега не сте се замисляли по темата, тази
статия ви е накарала да направите именно
това. 
Бисера ИВАНОВА

При течния сапун се изразходва 40% по-малко количество от обикновения при
измиване на ръцете
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Елементи на
санитарното оборудване
Устойчивостта и ефективността са от особена важност при подбора
на всеки елемент от оборудването на санитарните възли

П

РИ ИЗБОРА НА САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ е
добре да бъде проучена спецификата
на всеки един детайл, за да бъде
подбрано най-доброто според сградата, в
която ще бъде инсталирано и употребявано.
Освен това оборудването трябва да
бъде съобразено с потока от хора и
интензивността на употреба, за да може да
бъде управлявана ефективно икономията на
вода и енергия. Тук ви представяме няколко
основни положения и специфични методи за
ефикасно санитарно оборудване.

Обикновени/смесителни
кранове за вода (батерии)
Обикновени:
Единствено регулират и прекъсват потока
на студената или топлата вода. Разполагат
с един вход и изход на водата и дебитът или
разходът се контролират чрез завъртане на
ръкохватката. Понастоящем се използват
следните кранове: преходни, обикновени - за
умивалници, комплексни - за бидета, кранове
за перални помещения и изводи за перални и
миялни машини.
Смесителни. Да смесват, регулират и
прекъсват потока на смесената вода.
Биват конвенционални; с керамичен патрон
едноръкохваткови и двуръкохваткови;
времезатварящи; термостатични и
електронни. Предназначени за вана/душ; душ;
биде; умивалник и кухня с различни варианти
за монтаж (вграден в стена; стенен и
36 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

стоящ). Норма UNE 19-707-91, раздел 5.2,
изисква задължително използване на синьо
означение за студена вода и червено за
топла за всички санитарни кранове за вода
(батерии).
Флуксори (промивни кранове). Това са
кранове, които заменят тоалетното
казанче при тоалетни чинии, писоари и
преливници и са подходящи за употреба в
летища, гари, административни сгради,
хотели, ресторанти, здравни заведения и
др. Флуксорите имат голям дебит на вода
и автоматично затваряне. Чрез флуксора
се увеличава полезното пространство в
санитарния възел, от една страна, а от
друга, веднага е готов за повторна употреба
в сравнение с тоалетните казанчета, за
които е необходимо технологично време
за пълнене преди повторно използване.
Тези устройства имат два вида оттичане
- вертикално и хоризонтално. Флуксорите
позволяват регулирането поне на един от
двата параметъра време за водния отток
или количеството изтичаща вода.
Кранове с електронно регулиране.
Принципът им на действие е чрез
инфрачервени лъчи, като при приближаване
и отдръпване от тях те реагират и пускат
или спират водата. Кранове с електронно
регулиране са с електрическо захранване от
230/240V и са снабдени със стандартен
защитен трансформатор или опция
кутия-носител-батерии ( 4 броя по 1.5 V
алкални). Обсегът им на детекция и инерция
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на работата подлежат на регулиране.
Налягането на водата в тях е от 0.3 до 10
бара. След няколко минути непрекъснато
изтичане на водата те автоматично
спират. Подходящи за места, изискващи
липса на контакт между кран и потребител.

Икономия на вода и енергия при
инсталации с различни по предназначение смесителни кранове
Независимо дали смесителните кранове,
с една или две ръкохватки за регулиране
на водата, ако наконечникът на тръбата
(аераторът) се свали (развие се) и се замени
с ограничител или редуктор на дебита
вместо обичайния обем от около 13 л/мин.
(при 3 бара налягане), се преминава към 6, 8,
9 или 10 л/мин. По същия начин се спестява
вода и при душовете, като се монтират
ограничители на дебита. Редукторите на
дебит имат различни характеристики за
намаляване на потреблението на вода и
енергия. В общия случай те ограничават
максималния дебит на водата при
смесителни кранове за умивалници,
кухненски мивки и душове независимо от
налягането в мрежата, като добавят въздух
към водната струя (аерират изтичащата
вода).

Икономия на вода
при тоалетни казанчета
Механизъм за изтичане на 1/2 количество
вода. Тази система присъства при
повечето модели тоалетни казанчета и
дава възможност за преценка колко вода е
необходимо да се използва. Тя представлява
бутон с две секции, вграден в казанчето.
При натискане на по-малката секция се
освобождава съответно половината
от количеството вода в казанчето. При
натискане на двете секции изтича цялото
количество.
Механизъм за спиране по желание
на водата. Тази система е по-различен
водоспестяващ вариант на горната. При
натискане на бутона започва освобождаване
на водата. Водният поток се спира чрез
повторно натискане на бутона в даден
момент, като по този начин се използва
само необходимото количество вода.
Икономия на водата при старите
модели тоалетни казанчета. Поголямата част от вече инсталираните
тоалетни казанчета имат механизъм за
изтичане на водата, който се задейства
чрез издърпване. При повечето модели
е възможно да се пести вода, като
се монтира механизъм за спиране по
желание с бутон над нивото на казанчето.
При натискане на бутона започва
освобождаването на вода; при повторното
му натискане водният отток спира.

Поддръжка на санитарните кранове (батерии) и елементи със
специално покритие
Водата съдържа неразтворими частици

и известно количество калций, хлорни и
сулфатини съединения, чиито соли след
изпаряване се отлагат върху корпуса и
оставят петна с белезникав цвят. Тези
съединения могат да доведат до бързо
пробиване на металното покритие, като
на повърхността на крана се наблюдават
микропори в тъмен цвят и накрая корозира.
При органичните покрития това не може
да причини корозия, но образувалите се
калциеви петна се отстраняват трудно.
Понякога повърхността се надрасква, а при
никеловите и златисти покрития може да
бъде отстранен и трайно увреден финият
безцветен защитен слой, който се нанася
обикновено.
Следователно е необходимо да не се
допуска образуването и да се почистват
тези калциеви петна, като потребителят
трябва да придобие навика да подсушава
с мека кърпа водните капки по крана след
употребата му. Освен петната от вода по
крановете остават следи и от някои видове
сапуни, които също трябва да се премахват,
тъй като, ако водата е по-твърда, се
образуват неразтворими съединения,
предизвикващи корозия.
Най-честата причина за повреждане на
повърхността на крана е използването
на неподходящи почистващи препарати,
тъй като се смята, че щом тези продукти
почистват кухненски съдове, изделията
от неръждаема стомана или умивалника
и тоалетната чиния, са подходящи и за
кранове.
Крановете не трябва да се търкат
с полиращи и абразивни пасти или
течности и е абсолютно противопоказна
употребата на абразивни почистващи
материали, които надраскват съвсем фино
което и да било покритие. Първоначално
повърхността на някои части на крана
(ръкохватки, чучури и др.) потъмнява и
накрая хромовото, най-дебелото никелово
покритие и боята (при цветните кранове)
изчезват и на повърхността се показва
жълтият месингов слой.
При течните продукти, предназначени
специално за кранове, да се съблюдават
стриктно инструкциите за
употреба, както и краткото време за
съприкосновение (не повече от 2 минути)
и последващо обилно измиване с вода.
Особено опасно е смесването им с други
почистващи препарати - киселини, белини,
амоняк и др.
Друго явление, което се наблюдава в сгради,
които не се обитават продължително време,
е, че водната възглавница в санитарните
уреди изчезва поради изпаряването
на водата в сифоните. При тези
обстоятелства и ако няма добра първична и
вторична вентилация на водоотвеждащата
инсталация, газовете от тръбопроводите
и канализацията влизат в баните и освен
лошата миризма металните компоненти,
включително покритията на крановете,
биват подложени на вредното действие на
амонячните и сероводородните газове в
тези изпарения. 
Орлин ВЕЛИНОВ
Техническо обслужване на клиенти
Рока България АД

Чрез флуксора се увеличава полезното пространство в банята, от една
страна, а от друга, веднага е готов за последващо повторно използване.

Няма нищо по-безвредно,
евтино и преди всичко
ефикасно за почистване
на крана от изплакването с вода и подсушаването с мека кърпа след
употреба.
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ФМ означава
добавена стойност без
допълнителни разходи
Антон Гинчев, фасилити мениджър в Ten Brinke Asset Management, Холандия, пред „Фасилитис”

М
Тъй като пазарът все още
предлага добри цени за нашия продукт, ние успяваме да ги продадем доста
бързо след приключването
на проектите

иналата година през май стартира
списание „Фасилитис” с ваше
интервю. Какво се промени за тази
една година в професионално отношение
при вас?
От юни миналата година работя за
холандската фирма „Тен Бринке”. Това беше
една много важна стъпка за мен не само
защото поех отговорността за един
голям инвестиционен портфейл, но и
защото в момента работата ми позволява
да се запозная с фасилити мениджмънт
организациите на едни от най-големите
търговски вериги в Европа, нашите
наематели, както и с организациите на
големи институционални инвеститори,
които купуват от нас готовите проекти.
Промени се и разбира се, обстановката,
в която работя. Начинът на работа в
Холандия се различава значително не
само от този в България, но и от този в
Германия.
„Тен Бринке” е започнала като типична
строителна фирма, която през годините
се е ориентирала и към развитието на
собствени проекти главно в сектора на
търговските площи. Паралелно развиваме и
проекти с офис площи, логистика и жилища.
Около 80% от проектите са ни в Германия,
а по-голямата част от останалите - в
Холандия. Имаме в момента проекти и в
Испания и Гърция.
Тъй като пазарът все още предлага добри
цени за нашия продукт, ние доста бързо
след приключването на проектите успяваме
и да ги продадем. Това в близкото бъдеще

Антон Гинчев

ще се промени и тогава моята работа, а и
работата на всеки друг фасилити мениджър
ще се концентрира все повече върху
дългосрочни стратегии. А точно за това
става въпрос, когато говорим за фасилити
мениджмънт.
Промени ли се според вас представата
за фасилити мениджъра като професия
и фасилити мениджмънта като
необходимост в България?
Не бих казал. Промени се само за фасилити
мениджърите, които разбраха, че са такива
или по-скоро, че позицията, която заемат,
изисква от тях да бъдат такива. Това,
разбира се, е много важна стъпка за самите
тях, но за целия бизнес е важно техните
клиенти да променят представите си… А
това още не се е случило. Ако има някаква
промяна, тя е в грешната посока. От
много публикации в България, както и от
реклами на фирми се натрапва мнението,
че фасилити мениджърът е един вид брокер
или търговец на услуги. Това не само че
оставя грешна представа за професията ни
при нашите клиенти и обществеността
въобще, но и, откровено казано, допринася
за един лош имидж.
А ако сте с тази грешна представа,
не бихте и виждали съответно
необходимостта от ФМ. Това е отговорът
и на втория въпрос: Хората вече са
чували, че има такова нещо „Фасилити
мениджмънт”, но за повечето това е
някакво модно наименование, нещо, от
което те със сигурност нямат нужда… £40
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ФМ означава...
39£
Важното за всички е да стане ясно, че
фасилити мениджмънт означава добавена
стойност без допълнителни разходи.
Всичко друго просто противоречи на
всяка една ФМ дефиниция, която можете
да намерите. Затова и въпросът за
възвращаемостта на „инвестицията” ФМ е
напълно легитимен и всеки професионалист
трябва да има тук конкретен отговор за
своя клиент.
На практика всяко едно предприятие
покрива и сега, без фасилити мениджър,
процесите, които са обект на ФМ.
Фасилити мениджмънт не е просто
един нов разходен център, той винаги е
съществувал като съвкупност на всички
тези допълнителни процеси и съответно
разходи, които нямат отношение към
крайния продукт и затова „ядосват”
мениджмънта на едно предприятие.
Въпросът не е и в това дали тези процеси
да бъдат, или да не бъдат възложени на
външна фирма с гръмко название „Фасилити
мениджър”, а да бъдат структурирани,
прозрачни и с възможно ниски разходи да
подпомагат оптимално главните процеси
на предприятието и да допринасят за
постигането на неговите цели. Затова
може да е нужен аутсорсинг, може да е
нужно преструктуриране на собствената
организация или и двете, може да е нужна
и инвестиция. Но крайната цел трябва
да бъде една. Тези процеси генерират
прекалено големи разходи и влияят
прекалено много на продуктивността на
едно предприятие, за да бъдат оставени в
отговорността на различни позиции и по
този начин без ефективен контролинг.

През миналата година бе създадена и
Българската фасилити мениджмънт
асоциация, в която вие членувате. Как
виждате развитието на асоциацията
през следващите години?
Една от главните задачи на асоциацията
ще бъде да противодейства на
тенденциите, които споменах. Но за да се
погрижи за имиджа на професията, тя няма
да може да използва PR кампании. Главният
инструмент в това начинание трябва
да бъде обучението - създаването на
професионалисти. Колкото повече стават
те, толкова по-ясна ще е необходимостта
от тях, тъй като компании с
професионален фасилити мениджмънт
ще превъзхождат конкуренцията си.
Бъдещето и развитието на асоциацията
зависят според мен главно от успешното
изпълнение на тази задача.
Надявам се също асоциацията да
допринесе за това, държавата и комуните
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Надявам се асоциацията
да допринесе държавата и
обществото да разберат
какъв голям потенциал
има в обществения сграден фонд

да разберат какъв голям потенциал има
в обществения сграден фонд, училищата,
болниците, административните сгради
и т.н. и да обърнат повече внимание
на темата комунален ФМ. Тук има и
голям потенциал за публично-частни
партньорства.
Трябва ли фасилити мениджърът да бъде
част от началната фаза на проектиране
и изграждане на дадена офис сграда?
Една от най-болезнените теми за един
фасилити мениджър е неговата интеграция
в процеса на планиране на сградите и
техния строеж. Не искам да се спирам
поотделно защо е нужно това и какви
предимства за потребителите на
една сграда има работата на фасилити
мениджъра още в тази фаза на строителноинвестиционния процес. Мисля, че това е
видно за всеки. По-интересният въпрос е
защо в повечето случаи това за съжаление
не се случва. Много често фасилити
мениджмънтът дори прекалено късно
получава изобщо възможността да се
запознае с техническата документация
на сградата и по този начин е принуден
например да импровизира при изготвянето
на бюджети за нейната поддръжка и
при чисто организационното планиране.
Възможността за влияние върху
архитектурни и концептуални решения
във фазата на проектиране пък е по-скоро
изключение, отколкото правило.
Всичко това има своята логика,
ако погледнем по какъв начин се
развиват проектите днес. В повечето
случаи инвеститорите изобщо не са
заинтересувани да взимат решения с
цел намаляване на разходите в жизнения
цикъл на сградата. Тези разходи не са в
тяхното полезрение. След като продавате
проекта си след по-малко от година
след завършването му, защо трябва да
обръщате внимание на някой, който иска
от вас инвестиции, за да постигнете
икономии в следващите 10 години? И не
само това: Много често самите договори
за наем дори са изготвени по начин, по
който инвеститорът лесно може да
прехвърли тези разходи, на практика
влияещи се от негови конкретни решения,
без особени затруднения към наемателя.
От това зависи съответно и нивото
на поддръжка, което се свежда до един
минимум. Целта е максималната печалба,
разбира се, която в случая се реализира за
сметка на наемателя или потребителя
и индиректно за сметка на дългосрочния
институционален инвеститор. От
друга страна, последният много често
също не отдава достатъчно значение на

CMYK Фасилитис стр. 41

Интервю

  

оценките на собствените си фасилити
мениджъри до каква степен сградата,
обект на неговия интерес, е функционална и
икономична за своите потребители. Много
инвестиционни решения се водят главно
от реализираните наеми и произхождащата
от тях възвращаемост на инвестицията.
Забележки от техническия due diligence или
от анализа на Life cycle costs не се взимат
под внимание или се използват единствено
като второстепенни аргументи при
последните договорки за цената.
Този сценарий се определя от динамичния
пазар на недвижими имоти в момента
и затова не смятам за правилно да се
оплакваме помежду си колко „нечестно”
и „неправилно” е това. Решението не е
в опита да се апелира към съвестта на
тези инвеститори, а по-скоро в апела към
техните наематели, т.е. потребителите
на една сграда. Затова и, ако мога по този
начин да се върна на втория ваш въпрос, е
важно всяко едно предприятие да осъзнае
значението на своя вътрешен фасилити
мениджмънт, затова е важно и да се
насочим главно към „корпоративните”
фасилити мениджъри, които като
информирани и активни клиенти определят
търсенето на пазара и по този начин
влияят позитивно върху него. Тогава ще
бъде и в интерес на инвеститорите в офис
сгради за отдаване под наем да включат
специалиста фасилити мениджър още на
ниво проектиране.
Как виждате българския фасилити
мениджмънт спрямо този в Холандия
например, където работите?
Едно такова сравнение не би било честно. В
Холандия професионалният ФМ е на над 20
години. Освен това не смятам за разумно
да се правят изобщо такива сравнения.
Българският ФМ е едва в зародиша си.
Той има още много да учи, надявам се от
грешките на другите, а не от собствените
си.
Надявам се през ноември тази година
третата поред международна конференция
отново да привлече много специалисти
от цялата страна. Опитът на нашите
западни колеги би могъл да допринесе
много за развитието на бранша. От друга
страна, теми като Gated Communities
(жилищни комплекси от затворен тип)
са непопулярни в Европа и ще бъдат
за първи път тема на европейска ФМ
конференция. Длъжни сме да отдадем
нужното на развитието на българския град
и следвайки международните тенденции,
да не забравяме специфичните за България
проблеми. 
Интервюто взе Петър ТАШЕВ
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Измерването на потреблението, прогнозирането на бъдещата консумация
и балансирането между потребителите
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Фиг. 1: Товарова диаграма по часове
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Характерните точки от часовата товарова диаграма на национално ниво са
6: товар в 01.00 ч. (P1), нощен минимален товар (P1min), сутрешен максимален
товар (P1max), следобеден минимален товар (P2min), вечерен максимален товар
(P2max) и товар в 24.00 ч. (P24) (Източник: Електроенергиен системен оператор).
За търговски и офисни обекти в общия случай максимумите ще са изместени и
няма да има ясно изразен следобеден минимум.

Фиг. 2: Температурата е ключов фактор
за енергийното потребление
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бяха разгледани причините
за либерализацията на
електроенергийния пазар, нейното
отражение върху бизнеса и конкретните
измерения на потенциалното й влияние
върху работата на фасилити мениджърите.
Тази статия е концентрирана върху
измерването на потреблението,
прогнозирането на бъдещата консумация
и балансирането между потребители
- какво представлява, защо е нужно и кой го
извършва.
За начало отново ще цитирам един
сравнително широко известен факт.
България е страната с най-високо
енергийно потребление за единица
произведена продукция в ЕС, което на
практика означава, че сме най-енергийно
неефективни. Една от ключовите причини
е социалният подход към определянето на
цените на електроенергия в последните
две десетилетия. Цените са били
определяни с цел поддържането им на ниски
нива, което е довело до липса на стимули
за енергийна ефективност и разхищения
- резултатът е, че в момента са между
най-ниските в региона. Няколко важни
фактора им дават силен тласък нагоре
- постепенното отваряне на регионалния
пазар на електроенергия, затварянето на
първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“,
увеличаващото се потребление и, найважното, въвеждането на пазарни принципи
за определяне на цените.
При това положение противодействието
на евентуалните стремглави скокове в
цените може да се реализира по два основни
канала. Мерките за енергийна ефективност
са първият и най-очевиден подход. Вторият
е оптимизирането на планирането и
прогнозирането на консумацията, което
ще позволи на фирмите с по-голяма
консумация да сключват по-изгодни
договори за доставка на електроенергия.
Основната логика е, че колкото поточни са прогнозите за потреблението
за някакъв бъдещ период, толкова подобра ще е цената за потребител с поголяма консумация на свободния пазар.
Естествено от това най-голяма изгода
имат индустриалните консуматори, но
опитът на страни от Централна Европа
показва, че комерсиалният сегмент, който
е с по-ниско потребление, става все поатрактивен за енергийните търговци.
Чехия и Словакия са сравнително близките
държави, в които има много сериозен избор
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Тiner , C' инерционна температура

На графиката се наблюдават данни за зависимостта между дневното
електропотребление и среднодневната инерционна температура за периода
1 октомври - 30 септември 2007. Източник: ЕСО
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това енергийните търговци вероятно биха
предложили това като допълнителна услуга
на по-големи консуматори.

на тарифни продукти за бизнеси с различна
консумация - обикновено разграниченията на
клиентите по потребление варират около
30 MWh годишно, 50 или 60 MWh годишно,
100 MWh/годишно и ключовите клиенти са
с над 1 GWh годишна консумация. Цените в
голяма степен се базират на прогнозите,
които клиентите правят - или за цялото
консумирано количество, или за товаровия
график. Ако може да се направи точен
товаров график, те са по-ниски.

Как се прогнозира

Ролята на товаровите графици
Видовете прогнози на потреблението
са три вида - краткосрочни (от един
час до една седмица), средносрочни (от
един месец до една година) и дългосрочни
(над една година). Факторите, които
влияят върху товарите, са основно три
- календарни, метеорологични и видът на
потребителите. В първата група попадат
зависимостите на потреблението от
часа на денонощието, деня, месеца и
официалните празници. Втората група
фактори е обвързана с температурата
на въздуха, относителната влажност,
скоростта на вятъра и слънчевата
радиация. Видовете потребители от
своя страна за целите на прогнозирането
се делят на три големи групи - битови,
комерсиални (търговия и услуги) и
промишлени. Взети предвид, тези фактори
се използват за определяне на товарите,
като за целите на свободния пазар те се
изискват във вида на товарови графици.
Товаровите графици са прогнози за
почасовата консумация за определен
период от време. В България за клиентите
на свободния пазар се изисква почасова
прогноза за седмица напред, но се очаква
преминаване към прогнози за ден напред
през 2009 г.
За офисни и търговски обекти товарът
има три основни характеристики. На първо
място, той е лесно предвидим, защото
обикновено работното време е фиксирано
и има сравнително постоянна консумация
на енергия в рамките му. Товарът не е
голям, защото консумацията идва основно
от осветление на площите, охлаждане
и/или отопление и елеватори или асансьори
и липсва интензивно производство.
Накрая, в повечето случаи товарът не е
гъвкав, защото едно по-дълго спиране на
захранването на офисни площи например
ще доведе до недоволство и евентуални
пропуснати ползи за наемателите. Същото
важи в голяма степен и за търговските
площи. Като обобщение: фасилити
мениджърът, който реши да излезе на
свободния пазар, разполага с не особено
голям, сравнително постоянен товар,
който е лесно да прогнозира, особено
ако има и добра прогноза за времето,
от която да предвиди и натоварването
от климатичните система в сградите
и съоръженията. При това положение
участието и опитът на свободния пазар
на електричество ще изисква не особено
големи, но редовни усилия в зависимост
от изискванията за прогнозиране. Освен

Товаровите графици
са прогнози за
почасовата консумация
за определен период
от време

Общата класификация на
математическите модели включва четири
основни групи модели - регресионни модели
(линейни и нелинейни), модели „идентични
дни”, самообучаващи се статистически
модели и модели, основаващи се на
невронни мрежи. В България се използват
различни модели, но е интересно да се
спомене, че за прогнозирането на цялото
потребление в краткосрочен план за
целите на централизираното диспечиране
са разработени самообучаващите
се статистически модели, които се
използват за определяне на часовите
товари на електроенергийната система
за период от 168 часа напред. Невронните
мрежи най-често се използват при енергиен
мениджмънт в енергийно интензивната
индустрия и обикновено изискват сериозна
инвестиция. В страната има много малък
брой реализирани проекти. Може би найопростени като модел са регресионните
модели. На базата на исторически данни
за консумацията и факторите, влияещи
на потреблението в определен час, се
определя точката, която е най-близо до
всички останали точки. Много популярен
е линейният регресионен модел на наймалките квадрати. Линейната регресия
може да се осъществи чрез статистически
софтуер или Excel, но във втория случай
ще отнеме повече време в зависимост от
сложността на модела.

Средства за измерване

Невронните мрежи
най-често се използват
в енергийно интензивната индустрия
и изискват сериозна
инвестиция

Много ключов е въпросът за средствата
за измерване на консумацията.
Минималното условие, за да може да
се прогнозира и участва ефективно
на пазара, е електромерът да запазва
данни за консумацията през всеки час. В
най-добрия случай сградният фонд ще е
оборудван с интелигентни измервателни
устройства, които предлагат големи
възможности за отчитане и контролиране
на потреблението. Освен редовното
отчитане на консумацията такава
система дава възможности за директна
дистанционна комуникация с устройствата
и съответно дава повече контрол на
собствениците на сградите върху
наемателите в случай на некоректно
отношение от страна на вторите и
обратно - тема, която вече бе разгледана
в брой 2/2008 на сп. „Фасилитис”. При
интеграция на интелигентното измерване
със системата за управление на ФМ
процесите прогнозирането може да
стане функция, която изисква минимално
време за рафиниране на резултатите
от анализа и комуникация с търговеца
на електрическа енергия и оператора на
мрежата. Което естествено не променя
факта, че то трябва да бъде извършвано
Венцислав ТОПУЗОВ
от специалист. 
МАЙ 2008 ФАСИЛИТИС 43

CMYK Фасилитис стр. 44

ФМ в хотели

За разлика от бизнес
сградите хотелът
е отворен 24 часа
Ангел Ангелов, главен инженер в „Хилтън“ - София, пред „Фасилитис”

К

Хотелът е отворен
24 часа в денонощието,
което налага дублиране
на определени системи
и съоръжения

аква е спецификата на фасилити
мениджмънта в хотел в сравнение с
управлението на бизнес сгради?
- Ако трябва да се направи сравнение
между фасилити мeниджмънта в хотел
и в бизнес сграда, могат да се посочат
множество общи черти като дейностите
по оценка и поддръжка на сграда и техника,
в т.ч. съоръжения и системи за управление
и сигурност, необходимостта от резервно
захранване, но могат да бъдат посочени и
много разлики. На първо място, различно е
работното време. Хотелът е отворен 24
часа в денонощието, което налага дублиране
на определени системи и съоръжения и
засилена роля на подготвителната фаза при
ремонтни дейности. Освен това за разлика от
бизнес сградата, където служителите имат
възможност да се запознаят по-обстойно с
техниката и системите, за гостите в хотела
всички системи трябва да бъдат възможно
най-лесни (user friendly) за ползване. Като се
започне от комуникационните технологии,
контролерите в стаите и общите площи,
системите за сигурност и се стигне до
елементарните битови уреди и обзавеждане
- всичко трябва да бъде понятно за ползване
независимо от различните интереси,
езикови и технически познания на гостите.
Това налага различен подход както при
планирането и изграждането на сградите и
обзавеждането, така и при последващата
поддръжка на съоръженията. Това е отразено
и в нормативните изисквания за осветеност,
шумоизолация, условия на труд и отдих, условия
за безопасност.

Инж. Ангел Ангелов

Как е организиран фасилити
мениджмънтът във вашия хотел?
- В хотел „Хилтън“ - София, имаме отдел
„Поддръжка“, като е осигурено присъствие 24
часа в денонощието. Изградени са билдинг
мениджмънт система и система за задание
за работа, които са свързани с автоматично
оповестяване на мониторите и по мобилна
връзка, като съответният служител получава
sms с техническата аларма или заданието
за работа. При забавяне на изпълнение
на заданието съобщението ескалира по
определена схема и се получава от съответния
супервайзър отново с време за реагиране.
Това е организацията на оперативно ниво.
Ако говорим за цялостния процес, трябва да
се посочат и дългосрочни, и краткосрочни
инвестиционни планове с оценка за
възвращаемост, жизнен цикъл на техника и
обзавеждане, планирани ремонти.
Доколко е важно според вас фасилити
мениджмънтът да е отделен в
самостоятелно звено в хотела ви?
- Фасилити мениджмънтът в хотел
„Хилтън“ - София, е изграден в съответствие с
изискванията на стандартите на веригата и
на българските закони. Дали е самостоятелно
звено е въпрос на структурно решение,
по-важно е да има изградени процедури за
взаимодействие с останалите отдели, за да
се постигне оптимизиране на дейността
при гарантиране на качеството на услугата
и безопасни условия на работа. Личното ми
мнение е, че отделянето в самостоятелно
звено е по-добро решение.

София специалност…,
еския университет в
нич
Тех
ва
ърш
Зав
г.
64
Преди да заеме
19
е роден на 11 ноември ениджмънт“ в Свободния факултет към ТУ. оти поддръжка на офиси
„М
раб
ст
г.),
лно
05
я (от юни 20
както и специа
енер в „Хилтън“ - Софи
длъжността главен инж
и резиденции.

44 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

CMYK Фасилитис стр. 45

ФМ в хотели

Фасилити
мениджмънтът
е отговорност на
отдела и стремежът
е към по-голяма самостоятелност и бързина
за реакция

Какви са най-честите проблеми, с които
се сблъсквате при ежедневната си работа
като фасилити мениджър?
- Ако трябва да се посочат наймногобройните задания за работа, това
са подмяна на осветителни тела, дребни
ремонти по стаите и залите, но ако говорим
за проблеми, един от тях е наличието на
резервни части и обслужването на техниката.
За съжаление много от големите фирми все
още нямат офиси в България и за елементарни
поръчки се налага да се чака със седмици. При
срещи с представители на производителите
те изразиха недоумение за сроковете на
доставка и предложиха да направят проверка,
след което писаха, че за съжаление трябва
да правим поръчките в съответния офис
за региона, който за различните фирми е в
Унгария, Румъния, Турция. Добрата новина е,
че все повече фирми проявяват интерес към
нашия пазар и изграждат дистрибуторски и
сервизни мрежи в страната.

© Асен Тонев

На собствени ресурси ли разчитате
или имате контрактори, на които
сте аутсорснали част от фасилити
мениджмънта?
- Фасилити мениджмънтът е отговорност
на отдела и стремежът е по-голяма
самостоятелност и бързина за реакция.
Имаме и договори за поддръжка с фирми
производители или представители на
производителите - част от системите са
разработени за нуждата на хотела. Обемът
работа и многообразието от дейности
водят до по-високи разходи, ако трябва
да се обучат и лицензират специалисти
за всички системи, които са изградени в
хотела. Едно от решенията е сключването на
глобални контракти - една фирма отговаря
за хотелите в региона, което е икономически
по-изгодно за закупуване на необходимата
техника и обучение на специалисти и не на
последно място е гаранция за постигане
на необходимите стандарти. Част от
одитите също се правят от регионални
структури с цел подобряване на контрола и
обективността. 
Интервюто взеха
Кирил ХАВЕЗОВ и Петър ТАШЕВ
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ФМ трябва да е
самостоятелно
звено в хотела
Георги Стоянов, главен инженер на „Грандхотел София“, пред „Фасилитис”

К
Цялата координация между вътрешни и външни
услуги се осъществява
от една фигура фасилити мениджър

аква е спецификата на фасилити
мениджмънта в хотел в сравнение
с управлението на бизнес сгради
например?
Основната специфика на фасилити
мениджмънта в хотел е свързана с факта,
че хотелът работи 24 часа в денонощието
и 365 дни в годината. През това време
не трябва да се допуска спиране на
работата на хотелския комплекс. Това
от своя страна определя втората важна
специфика, а именно, че непрекъснато се
следи за безопасността на гостите и
служителите. Също така не е маловажен
и фактът, че в един хотел се работи със
специфична техника - има съоръжения,
които са задължителни и специфични за
функционирането на хотела. Тези съоръжения
от своя страна изискват специална
поддръжка. Например пожарогасителната
система в хотела е доста по-сложна,
отколкото в една бизнес сграда. Всичко,
казано дотук, се определя най-вече от едно
нещо - безопасността на госта, която е на
първо място.
Как е организиран фасилити
мениджмънтът във вашия хотел?
Организирането на фасилити мениджмънта
в „Грандхотел София“ е застъпено в три
посоки. На първо място е местната
поддръжка от собствен екип специалисти
- ел. техници и механици, които работят на
смени и с дежурства, за да има присъствие
24 часа. Тяхната функция е да установят
причините за аварии, повреди и ако са от

Георги Стоянов

тяхната компетенция, ги отстраняват.
Ако проблемът е по-сложен, тяхна е
задачата да преценят към коя от външните
фирми по поддръжката да се обърнат.
Това именно е и втората посока, в която
е организиран фасилити мениджмънтът
в „Грандхотел София“ - работа с външни
фирми по поддръжката на хотелските
съоръжения. Голямо е разнообразието
от техника в хотела и затова имаме
договорна поддръжка - за асансьори,
пожароизвестителна система, IT система,
BMS система, поддръжка климатични
машини и инсталации, поддръжка перално
стопанство, поддръжка хладилници и
поддръжка кухненско оборудване. Тези
системи се поддържат от външни фирми.
На трето място в дейността на фасилити
мениджмънта на хотела е работата с
фирми, които обслужват системите,
които не са от първостепенна важност
за пряката дейност на хотела - дограми,
брави, сейфове, дърводелски услуги, текущи
ремонти и др. Цялата координация между
вътрешни и външни услуги се осъществява
от една фигура, която е пряко отговорна
за отличното функциониране на хотела - и
това е фигурата на фасилити мениджъра, или
както тази позиция е регламентирана при
нас - „главен инженер”.
Доколко е важно според вас фасилити
мениджмънтът да е отделен в
самостоятелно звено в хотела ви?
Изключително важно е фасилити
мениджмънтът да е отделен в
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Комбинирането на вътрешен ресурс, който отговаря за сградата,
с външни специализирани
фирми дава най-добър
резултат и сигурност,
че „организмът е здрав“

самостоятелно звено в хотела, защото е
специфична дейност и не е хотелска дейност
сама по себе си. На много места тази
дейност е изцяло организирана от външни
фирми. Много се спори по този въпрос - дали
да е вътрешно или външно обслужването на
тази дейност. Начинът, по който работим
в „Грандхотел София“, е най-добрият според
мен. Вече четири години този модел на
фасилити мениджмънт, който описах, се е
доказал. Комбинирането на вътрешен ресурс,
който отговаря за сградата и съоръженията,
с външни специализирани фирми дава найдобър резултат и сигурност, че „организмът
на хотела е здрав”.
Какви са най-честите проблеми, с които
се сблъсквате при ежедневната си работа
като фасилити мениджър?
- Няколко са проблемите - понякога
има некоректност на външни фирми и
неспазване на поетите ангажименти, бавно
реагиране при наличие на спешна ситуация,
което би забавило отстраняването на
проблема, а това е недопустимо за хотел
като „Грандхотел София“. Друг проблем в
ежедневната работа на фасилити мениджъра
е, че бързото развитие на техниката и
технологиите води до бързо остаряване на
някои съоръжения и трябва непрекъснато
да се подновяват остарелите системи и
съоръжения, за да бъдем в крак с времето.
На трето място е ниската надеждност
на някои типове съоръжения и липсата на
резервни части за по-стари модели машини,
макар и да говорим за модели отпреди само
четири години, когато е открит хотелът.

© Надежда Чипева

На собствени ресурси ли разчитате,
или имате контрактори, на които сте
аутсорснали целия или част от фасилити
мениджмънта?
Вече споменах, че имаме договори с фирми
за поддръжка на съоръженията в хотела.
Разчитаме много и на фирма НИКМИ, която
е проектирала и построила хотела и познава
сградата най-добре. Екипът на фирмата се
грижи за всичко необходимо, което се отнася
до поддръжката на сградата на хотела. 
Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ
МАЙ 2008 ФАСИЛИТИС 47

CMYK Фасилитис стр. 48

ФМ в хотел

Общата ситуация
в днешните хотели

ФМ в
швейцарските
хотели
И

ЗИСКВАНИЯТА НА ГОСТИТЕ

не могат да бъдат игнорирани;
инвестициите са препоръчителни,
за да се справят с изискванията към
съоръженията и услугите. От друга страна,
става все по-трудно да се игнорират
тези разходи. Със спестявания при
инвестициите или за поддръжката се
спестява краткосрочно, но много често
по фалшив начин. Настоящата статия
изследва причините и показва възможните
решения. Тя показва, че е възможно да се
намалят разходите и едновременно с това
да се повиши качеството на предлагането.
Предпоставка за това обаче е един точен
анализ на индивидуалната ситуация.
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Редица недостатъци отразяват днес
швейцарските хотели в сравнение с
чуждестранните. Някои предприятия са
по-малко гъвкави структурно и особено
предвид тенденциите в търсенето на
клиентите. Освен това разходите в
международен аспект са твърде високи,
така че съотношението цена - услуга спрямо
чуждестранната конкуренция не може да
се удържи. Според местоположението и
инфраструктурата и в резултат на токущо споменатите причини натоварването
на стаите е често недостатъчно,
съответното ниво на приходите - лошо,
а задлъжнялостта - относително висока.
Това засяга особено малките предприятия
с до около 70 легла, както и средните
предприятия със 71 до 150 легла в
малко атрактивните туристически
региони и малките предприятия във
високоатрактивните региони. Днес
повечето гости на хотела очакват
добър комфорт, приятна атмосфера,
достатъчно възможности за почивка
и голяма палитра от услуги. Наред със
съпреживяващата гастрономия гостът
си пожелава достатъчно възможности за
грижа за тялото като фитнес съоръжения,
разнообразни спортни възможности,
възможности за забавление, културни
програми, както и необходимата
инфраструктура за създаване и пренос на
информация. Всичко това съвсем разбираемо
гостът на хотела би искал да консумира на
изгодна цена. От друга страна, сезонният
гост би искал да бъде третиран като
личност; да се чувства добре в хотела и да
преживее една хубава семейна атмосфера.

Услуги и разходна част
във фасилити мениджмънта
За един хотел фасилити мениджмънтът
обхваща следните стратегически дейности:
 концепция, планиране, реализация,
промяна в приложението, модернизация,
саниране, разрушаване и транспортиране
на отпадъците от хотелски съоръжения,
инфраструктура, сградна техника и
съоръжения за сигурност.
Освен това фасилити мениджмънтът
обхваща и следните оперативни дейности:
 търговско управление на сградите с
фактуриране на разходите, контролинг,
договори и управление на площите, давани
под наем
 инфраструктурно управление на
сградите със служба за почистване,
служба по сигурността, градински работи,
служба по поправките за вътрешните
съоръжения, служба по почистване на снега,
транспортиране на отпадъците
 техническо управление на сградите
с планиране на предприятието, контрол
и амортизация на хотелски съоръжения,
инфраструктура, сградна техника
и съоръжения за сигурност, сградна
автоматизация, компютърни приложения,
комуникационни съоръжения и автомобилен
парк.
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Успешни стратегии и ефективни управленски концепции

 Изисквания към предприятието
Докато изискванията стават все покомплексни, многото и разнообразни услуги и
всестранни изисквания създават опасност да
се загуби общият поглед и от неизпълнените
случаи да се разгледат само онези, които
причиняват най-сериозни проблеми. Ето
защо е необходима управленска концепция,
която указва стратегията и прави възможен
един дългосрочен оперативен мениджмънт.
 Целеполагане, стратегическо насочване
Тежкото натоварване в един хотел и
натискът да се осигури удовлетворението на
гостите и да се изпълнят високите критерии
като голямо натоварване, високо качество и
многообразие на услугите; висока сигурност
на предприятието, добър комфорт и приятна
атмосфера изискват от управлението на
хотела висок професионализъм и дефинират
необходимостта от важни управленски
системи за приложение на стратегическите
задачи, както и на оперативното
ръководство.
За да не растат нагоре разходите на
хотелското предприятие, е необходима
дългосрочна управленска концепция; една
хотелиерска концепция, отговаряща на
нуждите на времето и на околната среда, и
систематично наблюдение на разходите по
жизнения цикъл.
 Бенчмаркинг за оценка на настоящото
състояние и напредъка.
Когато критиките и рекламациите
зачестяват или приходите са
незадоволителни, се правят опити да се
избегне най-лошото чрез спешни мерки и
притиснати от времето. Такива бедствени
действия обаче третират преди всичко
симптомите, без да разглеждат ефективно
самите причини, защото последните не
са разпознати или са свързани с прекалено
високи разходи. За да може ситуацията в
едно предприятие да се подобри, трябва
да се дефинира настоящото състояние, от
което се тръгва; какви цели са поставени;
какво върви лошо в сравнение с останалите
предприятия от бранша и къде са грешките.

Бенчмаркингът
като управленска концепция
Като ефективен управленски инструмент
за определяне на настоящото състояние
служи бенчмаркингът. За да се постигнат
стратегическите цели и да бъдат
осъществени оперативните мероприятия
за подобряване, трябва предварително
да се проведе бенчмаркинг. При това
показателите за услугите, процесите
и методите се сравняват с тези на
успешните хотели. Това в крайна сметка
позволява да се определят основните
аспекти на целеполагането и да се оцени
направеният напредък.

Приложение на цялостната
управленска концепция
В резултат на засилващата се конкуренция

и високия разходен натиск от хотелиерския
мениджмънт се изисква много повече,
отколкото самото оптимално обслужване на
гостите. За да се управлява професионално
един среден или голям хотел, за овладяване
на информационните потоци и на
многобройните проблеми има нужда от
внедряване на цялостни управленски
системи. Към това наред с контролинга,
маркетинговата концепция и управление
на промяната за персонала трябва да
се причислят информационен и знаниен
мениджмънт, мениджмънт на контактите
с клиентите, финансов мениджмънт и не на
последно място фасилити мениджмънт за
техническата част на хотела.

В резултат на засилващата се конкуренция
и високия разходен натиск от хотелиерския
мениджмънт се изисква
много повече, отколкото самото оптимално
обслужване на гостите

Подход и мероприятия
за реализиране на разходно
оптимизиране
Един от най-големите потенциали
за спестяване, без да се отразява на
качеството, за един хотел може да се
реализира при сградната техника. Общото
целеполагане тук гласи: намаляване на
разходите за всички разходни области
на предприятието за сградна техника,
без това да се отрази на качеството.
Тази цел се постига, от една страна,
чрез мероприятия за намаляване на
енергийните разходи, а така също и на
амортизационните разходи, а от друга, чрез
намаляване на административните разходи
и контрол на поправителните дейности.
Тези подобрения имат предимството, че
предоставят повече време за обслужване на
гостите.
Дългосрочни мероприятия за подобряване
на резултатите: Цел на тези мероприятия
е трайно развитие на всички услуги за едно
цялостно оптимизирано предприятие,
при което трябва да се потърси найдоброто решение, като се отчитат
дългосрочните разходи за всеки тип услуга.
При това трябва да се дефинират следните
мероприятия:
 въвеждане на цялостен фасилити
мениджмънт
 разширяване на услугите чрез включване
на външни предприятия
 концентриране на услуги чрез
коопериране на предприятия
 договори за all-in обслужване за сградната
техника и техниката по сигурността
 аутсорсинг на услуги
 коопериране с други хотелски и
туристически предприятия.
Без помощта на управленски системи със
съответстващите инструменти не могат
да бъдат изпълнявани в бъдеще текущите
задачи и изникващите проблеми. Затова са
необходими добра гъвкавост и възможност
за напасване спрямо обществените
промени, модерните течения и желанията
на гостите. А за да посрещнат бъдещето,
хотелските мениджъри и специалистите
по фасилити мениджмънт трябва да се
образоват в специализирани курсове.
Това ще им помогне да са подготвени за
изникващите задачи. 
Соня ГЕОРГИЕВА
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Охрана в
казината

Какви ползи могат да се извлекат
от най-добрите практики

П

РЕДИ ВНЕДРЯВАНЕТО на видеонаблюдението в казината комарджиите са
били наблюдавани от персонал, който
се е движел по тесни мостове, изградени над
тавана. Днес под термина под непрестанно
наблюдение по-скоро се разбира наличието
на малка, по-често дигитална камера, която
е монтирана на стратегическо място, така
че да осигурява максимално покритие на
периметъра.
Казината са като малки градове. Те
предлагат много повече от хазартни игри
и могат да забавляват посетителите
с концерти, разнообразни забавни
програми, както и места за пазаруване
- без да се споменават многобройните
ресторанти и стаи за гости. За да бъдат
успешни мерките за сигурност в тези
многофункционални сгради, е необходимо да
се инсталират различни, взаимодействащи
си високотехнологични решения. Докато не
във всяко здание е необходимо да се следи
за размяна на карти и мошеничества с
игралните автомати, мерките за охрана
и оборудването в тези сгради може да
служат за модел за подражание от гледна
точка на сигурността за много други видове
учреждения.
1. Ефективна комуникация, за постигане на
сътрудничество между отделите.
Високото ниво на сигурност не е
отговорност само на членовете на
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Казината трябва да балансират между сигурността на гостите си и техния комфорт

охранителния екип. За осигуряването на
една безопасна и сигурна среда е необходимо
голямо сътрудничество между различните
отдели. Най-ефективните охранителни
стратегии са тези, които интегрират
в себе си функциите на отделите
информационни технологии, човешки ресурси,
управление на сградния фонд, управление на
риска и предотвратяване на загубите.
Установяването на добри
взаимоотношения със законовата власт (на
местно и национално ниво) е основно при
операциите за сигурност и безопасност в
казината. Фасилити специалистите, както и
администраторите в училищата също биха
извлекли доста голяма полза от отварянето
на тези линии на комуникация.
2. Използване на пасивни решения за
избягване на натрапчивостта на охраната.
Казината трябва ефективно
да балансират сигурността и
гостоприемството си. Не е желателно
посетителите да минават през метални
детектори. Тези охранителни стратегии
може да не се прилагат на редовните
посетители. Използването на пасивни
решения като непрестанно наблюдение на
действията на клиентите посредством
камери са много ефективни, като се
избягват негативните въздействия като
досада и натрапчивост. За да се достигнат

За осигуряването на
една безопасна и сигурна среда е необходимо
голямо сътрудничество между различните
отдели
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© Reuters

Минимализирането на
технологиите спомага
за лесното вписване на
охранителното оборудване в интериора на
сградата

високи нива на сигурност, е необходимо да
се осигури наблюдение на всяка област в
казиното, включително периметърът около
сградата, както и паркингът (с изключение
на стаите за почивка).
Трупането на опит в гостоприемството
е много важна страна на успеха в бизнеса
с казината - в противен случай загубите
могат да бъдат големи. Всеки път, когато
някой е обиден по един или друг начин
от отношението на даден служител,
вероятността той да се върне на същото
място е много малка, а вероятността да
настрои приятелите си да не го посетят
е много голяма. При казино бизнеса става
въпрос за огромни загуби на печалба.
Когато охранителният персонал е любезен
и камерите са поставени на подходящо
място, инцидентите могат да се разрешат
бързо, без да оставят лошо впечатление у
редовните клиенти.
Големите неподвижни камери са заменени
с два пъти по-малки въртящи се модели
с опции за увеличаване. Полусферичните
куполи, които се монтират на таваните
на големите магазини за продажба на
едро и дребно, както и в казината, сега са
толкова дискретни, че не се забелязват
сред останалите елементи, които
са монтирани там. Благодарение на
минимализирането на технологиите не се

налага да се прави компромис с интериора
в сградата вследствие инсталирането на
охранителното оборудване.
3. Надзорниците и специалистите по
безопасност са двете страни, които носят
отговорността за намаляването на риска.
Корпорациите често не правят разделение
на надзора и охраната като две различни
функции, както казината. При положение
че тези екипи трябва да работят заедно,
охранителите се явяват дясната ръка
на надзорния персонал. Ползата от това
разделение е, че се постига контрол
на дейността на охраната от самите
надзорници. Функциите на последните
не са само да наблюдават клиентите
и да предпазват обществото, но и да
следят за коректното изпълнение на
задълженията на охраната. Ако дежурствата
на охранителите включват обикаляне на
паркингите по четири пъти на смяна, то
персоналът, който наблюдава мониторите
на камерите, ще следи дали се изпълняват
тези задължения.
4. Направете така, че контролът на
достъп да работи за вас.
Контролът на достъп посредством
магнитни карти прави много повече от
това просто да отваря вратите. Той
представлява един проследяващ механизъм
при съдебни разследвания за това кой и кога е
влизал в сградата. Особено полезна е, когато
има подозрение за криминални действия
в дадена хотелска стая. Посредством
системата за контрол на достъп може да
се получи информация кога гостът е влизал
в стаята и кога достъп до стаята е имал
обслужващият персонал или друг нарушител.
С помощта на инсталацията за контрол на
достъп защитаваният обект може да се
раздели на различни области в зависимост
от нивото на сигурност в тях. По този
начин се повишава ефективността на
охраната в сградите.
5. Интегриране на компонентите за
създаване на една по-добра система за
сигурност.
Цялостните решения винаги са подобрият избор. Интелигентните
системи са съставени от интегрирани
компоненти, това е нещо, с което
професионалистите от казината са добре
запознати. Идентификационните карти на
служителите могат да бъдат разчетени
от специални четци, които са разположени
на стратегически места в цялата сграда и
камерите могат да заснемат и потвърдят
местоположението на съответния индивид.
По-сложен вариант е връзката на сензори за
движение с устройствата за наблюдение.
Може да се монтира сензор за движение
във всяка отделна стая, който да включва
камерата, когато се регистрира присъствие.
По този начин не се извършва излишно
записване при липса на движение и се избягва
запълването на излишна памет.
Казината, както и всяка голяма публична
сграда, могат да се възползват от облагите
на видеонаблюдението, което е проектирано
специално за постигане на оптимално
съхранение на записите и проследяване на
транзакциите в касите. 
Полина ПЕТКОВА
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Нови възможности
за бизнеса чрез
видеонаблюдение
H.264-протоколът измества досегашните стандарти за пренос на видео

Н

АЙ-НОВИЯТ СТАНДАРТ за видеокомпресия

Висока степен на компресия за 115
сек. видеопоток дава същото качество
на изображението като останалите
стандарти. H.264 е над три пъти поефективен от MPEG-4 без компресия
на движението и над шест пъти поефективен от Motion JPEG
Едно от преките предимства на
значително намаления размер на
файловете е динамичното въздействие
на широчината на честотната лента.
За видеоданни със същото качество на
картината видеокомпресия, поддържаща
H.264, ще намали разходите за съхранение
и уплътнение на лентата с най-малко
50% в сравнение със стандартните
похвати за компресия. С нарастване на
системата нарастват и изискванията за
висока резолюция на изображенията, което
неминуемо води до повишени разходи.
Стандартът H.264 коренно се различава
и в това отношение в сравнение със
стандартните технологии.

H.264, използван широко при
мобилната телефония, става все попредпочитан при пренасянето на картини
и изображения. Очаква се в следващите
години H.264 да заема водеща позиция при
преноса и компресията на видео.
До момента стандартът се използва
предимно в мобилната телефония и
дигиталните видеоплеъри. За нуждите на
индустрията и специално при компресията
на видео H.264 предлага нови възможности
за високоефективна качествена услуга,
като същевременно намалява разходите.
H. 264 (по-известен като MPEG-4,
10/AVC) е отворен лицензиран стандарт,
който поддържа най-добрата и надеждна
компресия на видео в наши дни. Без да
се налага компромис с качеството на
изображенията, H.264 декодерът може
да намали размера на видеото с над 80%
в сравнение с Motion JPEG формата и
над 50% в сравнение с традиционния
MPEG-4 Part 2. Именно тази скала прави
H.264 широко приложим при преноса
(компресията) на видео.

Компресия при различните стандарти
H.264 (Baseline profile)
MPEG-4 Part 2 (No motion compensation)
MPEG-4 Part 2 (With motion compensation)
Motion JPEG
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В зависимост от областите на
приложение съществуват различни
варианти за максимално ефективна
компресия на данните чрез H.264. Днес
често срещана практика е избор на
ограничено решение, което просто
да покрие нуждите на приложението
за момента. Това влияе негативно на
видеопотока, като изображенията често
стават размазани и по-малко детайлни.
Въвеждайки видеокомпресията, която
поддържа H.264 в подобни приложения,
позволява запазване на качествената
резолюция на изображенията, без това
допълнително да оскъпява решението.

100

Висока степен на компресия за 115 сек. видеопоток, дава същото качество на изображението като останалите стандарти.
H.264 е над три пъти по-ефективен от MPEG-4 без компресия на
движението и над шест пъти по-ефективен от Motion JPEG
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По-висока резолюция
на приемлива цена

Мегапикселовите камери са
с повишена продуктивност
Очакванията на експертите са H.264
да повиши функционалността на
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Наблюдение и охрана

За Axis Communications
Axis Communications e световен пазарен лидер в сферата на мрежовите видеорешения.
Axis Communications първи предоставят IP
видеотехнологията за приложения като професионално видеонаблюдение и дистанционен мониторинг, като за пръв път в света
въвеждат мрежовата камера през 1996 г.
Компанията има дългогодишен опит в разработката на мрежови технологии, най-голяма
база изградени инсталации на мрежови видеопродукти и стабилни партньорства с водещи световни фирми.

мегапикселовите камери, намиращи
приложение в различни отрасли на
индустрията. Този тип камери до момента
са известни предимно с големите размери
на видеозаписите. По-горе споменахме,
че H.264 редуцира големината на
файловете, без това да оказва влияние
върху качеството. Това е технологията
с най-ефективно уплътнение на сигнала
срещу употребата на минимални ресурси
- нещо изключително важно и повече от
необходимост при компании с дейност в
областта на транспорта като летища,
развлекателна индустрия - казина, банки,
супермаркети, молове и други.

Бъдещето
Стандартът H.264 представлява голяма
стъпка в развитието на преноса на
видеоданни. С подкрепата на много от
индустриите, в които намира приложение
(QuickTime, Flash, YouTube, iPod and PlayStation 3), H.264 е на път да измести
познатите ни до момента стандарти.
С нарастващата популярност на H.264
в сферата на видеонаблюдението и
дистанционния мониторинг системните
дизайнери и интегратори все по-често се
обръщат към отворените стандарти.

Предпоставки
за развитие на H.264

Мегапикселовите камери са с повишена продуктивност@Axis Communications

H.264 e резултат от съвместния проект
на International Telecommunications
Union’s Video Cod¬ing Experts Group (VCEG)
и ISO/IEC Moving Picture Experts Group
(MPEG). ISO (Inter¬national Organization
for Standardization) е организация, която
разглежда всички електронни стандарти.
H.264 е име на стандарта, дадено от ITUT, който ISO/IEC първоначално наричат
MPEG-4 Part 10/AVC като обновена версия
на MPEG-4.
Утвърден от ITU-T като международен
стандарт, H.264 се очаква да намира все
по-широко приложение в различните звена
на индустрията. 
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Сградна автоматизация

Отдалечено управление
в системите за сградна
автоматизация
Р

АЗВИТИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО

в последните години и приемането на
България в Европейския съюз поставиха
нови изисквания към начина и методиките
за мениджмънт на сградния фонд както по
отношение на използваните при изграждане и
рехабилитация на сградите материали, така и
по отношение на експлоатацията на самите
сгради и съоръженията, функциониращи за
тяхното обслужване и експлоатация.
Немислимо е в съвременните условия
съществуването на сгради без наличие на
отопление и климатизация, осветление,
охранителна и друга техника, улесняваща и
подпомагаща функционирането на една сграда
за бизнес, жилищни или производствени
нужди. Увеличаването на сградния фонд,
промените в енергийното законодателство
и основно на пазарите на електрическа
и топлинна енергия от своя страна пък
поставиха изисквания за бързо и надеждно
отчитане на жилищните или бизнес разходи
по експлоатацията на една сграда. Тези
причини, както и нуждата от прецизно
дългосрочно и краткосрочно планиране
на разходите в условията на растеж на
цените на енергийните пазари увеличиха
значимостта на приложение на средствата
за автоматизация и комуникация при
управление на техническите системи и
агрегати, инсталирани в една сграда.

Фиг. 1
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Присъединяването на България към
ЕС и прилагането на европейското
законодателство и норми в областта
на експлоатация на сградните фондове,
строителството и изискванията за
енергийна ефективност и намаляване на
емисиите от вредни газове в атмосферата
поставят пред строителите и влаганите
в сградите технически системи следните
изисквания:
1. Рехабилитация на съществуващите
сгради в съответствие с най-добрите
европейски и световни практики;
2. Новите сгради да бъдат изградени в
съответствие с изискванията за използване
на материали и технологии, осигуряващи
максимално качество по отношение
сградната конструкция и на намаляване на
енергийната консумация в сградите;
3. Създаване на програми и процедури за
разясняване на възможностите и методите
за оптимално потребление на енергия;
4. Използване на модерни технологии за
получаване на енергия (соларни, термални
и др. източници) и съвременни методи за
управление на потреблението на енергия в
сгради;
Технически системи в сградната
автоматизация:
Условно техническите инсталации,
монтирани в сградния фонд, могат да се

Фиг. 2
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Ричард Рийд,
The Book of Buildings

Фиг. 4: Ръст на сградни автоматизирани системи
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„Сградите засягат по един
или друг начин всички нас
- раждаме се, живеем,
работим и дори умираме в
тях. Въпреки това обикновеният човек сигурно знае
за сградите по-малко, отколкото за почти всички
други неща, които засягат
живота му.“

Брой на портове (x10)

Фиг. 3

системите и системи за мениджмънт и
създаване на отчети
Техническата реализация на тези системи
се осъществява посредством изграждане
на комуникационни системи между
устройствата от следните типове:
 Токови контури, предаващи токови или
напрежителни аналогови сигнали, обикновено
0-10V, 0-5V, 0-20 mA, 4-20 mA и др.
 РS232/RS485 - представляват методи
за цифрова комуникация между устройствата
в система за автоматизация със скорости
до 185 kBps. Прилагат се в системите
за управление на бавни процеси поради
сравнително ниската скорост на предаване
на данните.
 Индустриални мрежи - индустриалните
мрежи позволяват свързване на
устройствата в системите за
автоматизация в единна структура,
позволяваща централизиран достъп до
данните от контролните системи и
предаването им в подходящ за обработка
вид на системи за съхранение и отдалечен
контрол (SCADA), както и в системи за
мениджмънт и създаване на отчети (ERP).
Индустриалните мрежи се основават на
стандартизирани протоколи за пренос на
данните от първичните преобразуватели
до контролните системи (RS485, ASI,
DeviceNet и др.), както и от протоколи,
осигуряващи комуникация между контролните
устройства както помежду им, така и със
SCADA системата, като DeviceNet, ControlNet,
ProfiBus, ModBus, Foundation Fieldbus и др.).
 Ethernet, основан на стандарта 802.3
позволява на системите да трансферират
и обработват големи пакети от данни със
скорост до 10 MBps и в някой случай като при
разновидността Fast Ethernet до 100 МBps и
Gigabit Ethernet до 1 GBps. При наличие на Full
Duplex връзка в системите скоростите са
съответно 200 Mbps за Fast Ethernet и 2 GBps
за Gigabit Ethernet.
Типична структура на система за
автоматизация, изградена на базата на
комуникационни мрежи, е показана на фиг. 4
(Продължава в следващия брой)
Методи ГЕОРГИЕВ
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА

Брой на мрежите, сървърите и
микропроцесорните (TEC) контролери

систематизират в следните области:
 Системи за отопление и климатизация
 Системи за пожаро- и взривобезопасност
 Системи за контрол на достъпа и
видеонаблюдение
 Осветление
 Управление на асансьори, екскаватори и
елеватори
 Управление на системи за нови енергийни
източници: соларни инсталации, термопомпи
и др.
 Управление на басейни и СПА центрове.
Разнообразието от системи и инсталации
в една сграда доведе до появата на
изискване за обобщаване на информацията
и възможността за управление от един или
няколко специализирани центъра (операторски
станции), което се осъществява посредством
изграждането на мрежови инсталации,
свързани с централен сървър (фиг. 1).
По-нататъшното окрупняване на
информационните масиви води до появата
на възможност за предаване на данните,
чрез глобални комуникационни системи,
формирани на базата на съществуващи или
новоизградени кабелни трасета, както и
монтирането на инсталации за безжична
комуникация и изграждане на системи за
съхранение и обработка на данните от
автоматизираните системи (фиг. 2).
Показателно за развитието на
комуникационните и компютърните системи
в сградната автоматизация са данните,
показани на фиг.3, откъдето може да се види
рязко нарастване на броя на сървърните и
мрежовите приложения след 2000 г.
Предаване на данните от системите
за автоматизация към системите за
отдалечен достъп:
Предаването на данните в системите за
автоматизация условно може да се раздели на
следните три подсистеми:
 Предаване на данни между първичните
преобразуватели и контролните устройства
в локалните управляващи контури
 Предаване на данните между
контролерите в локалните управляващи
контури и системите за обработка и
съхранение на данни SCADA
 Предаване на данните между SCADA
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Басейнът

Всеки проект се нуждае
от икономическа обосновка
Иван Танев, управител на Нола 7, пред „Фасилитис”

С

какво вашата компания успява да
спечели своите клиенти?
- Въпросът не е лесен. Както
знаете, Нола 7 е най-голямата компания
на Балканите, която предлага дизайн,
проектиране и цялостно изграждане на
Wellness и СПА комплекси. Ние имаме
представителства в повечето областни
центрове в България и в Румъния и Русия.
Така че едно от предимствата за нашите
клиенти е нейната разклонена структура.
Това позволява на фирмата да бъде много
близко до клиентите си. Ние предлагаме
24-часово обслужване на съоръженията,
което е особено важно при пълна
натовареност на сезона. Инвеститорите
ще загубят пари, ако поради технически
или други проблеми спре експлоатацията
на обекта. Според мен те оценяват
предимствата, които една разгъната и
професионална структура по места може
да им осигури. Друго, което отличава
компанията, е наличието на мощен и
иновативен проектантски екип. Това е
екип, без който нито една фирма не може
да се утвърди на който и да било пазар
по света. С такъв екип не само може
да следваме определени тенденции и да
отговаряме на определени нужди, но и да
предусещаме бъдещите потребности
на пазара. В тази връзка е добре, когато
можете да кажете на клиента, че освен
от стандартен набор от идеи, цветове и
визии за неговото съоръжение вие можете
да предложите нещо уникално и нещо
различно - ако той, разбира се, е готов да
направи съответните инвестиции, за да
го получи.
Какво представляват wellness
съоръженията и как се развива пазарът
при тях?
Wellness концепцията е насочена
към постигането на хармонично
съществуване във всички сфери на
нашия живот. Под wellness център или
комплекс се обозначава мястото, където
се осъществяват различни занимания
и процедури, които се отразяват
благотворно върху физическото и
психическото състояние на човека. Така
че това е един по-общ термин, който
включва всякакви съоръжения, с които се
постига тази цел, включително и басейна.
Повечето съоръжения са нещо ново на
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С наличието на мощен и
иновативен проектантски
екип можем не само да
следваме определени тенденции и да отговаряме
на определени нужди, но и
да ги предусещаме.

пазара. Най-големите световни фирми в
този сектор са с не повече от 10 години
опит в изграждането им, така че това
е една нова индустрия. Въпреки тази
сравнително кратка история на бранша
вече се очертава тенденцията да се
търсят фирмите, които са в състояние
да предложат разнообразие и нов тип
изживявания на своите клиенти.
Различен акцент е появата на
тематичните wellness комплекси, които
стават все по-актуални, т.е. клиентът
насочва развитието на центровете
в някакъв тематичен план. Оттам
нататък в зависимост от това дали
ще се предоставят стандартни или
нестандартни процедури те биват
интериорно и тематично облечени в един
цялостен проект.
Добре е да се спомене още една насока
като очертаваща се тенденция в бранша.
Досега се говореше само за релакс
или антистрес ефект от подобен род
съоръжения, но напоследък все повече се
набляга върху терапевтичен или дори
лечебен ефект от процедурите. Така
че тези центрове все повече ще се
превръщат от центрове за релаксиране,
приятно и отпускащо прекарване на
времето, в центрове, които решават
конкретни проблеми на своите
посетители.
Какви са последните тенденции при
проектирането и изпълнението на
хотелски басейни?
Басейните са една доста натоварена
част от всеки хотелски комплекс. Знаете,
че те са част от категоризацията на
хотелите. Непрекъсната тенденция
в последните години е качеството
и количеството на преживявания във
водните съоръжения да бъде на все повисоко ниво. Това означава водата да бъде
все по-чиста и все по-добре контролирана
от гледна точка на филтриращи ситеми,
които да поемат по-големи натоварвания
в пиковите часове. Проектирането на
водните комплекси се оскъпява заради
предлаганите екстри. Басейните стават
с все повече зони, които се проектират
в рамките на едно общо водно огледало.
На практика съвременният сериозен
развлекателен басейн предлага в себе си
детски сектор, развлекателна част, обща
част или такава за спортно плуване.

Водните комплекси са
все по-скъпи за проектиране от гледна точка
на предлаганите екстри.

Каква информация трябва да ви даде
собственикът, за да могат вашите
проектанти да изготвят найподходящия за него проект?
Изисква се много разнообразна
информация, когато говорим за едно
wellness съоръжение или за един басейн,
за които се предполага, че трябва да
привличат хиляди гости всяка година.
Това означава, че преди те да бъдат
проектирани, трябва да се вземат
статистически данни за околната
инфраструктура, цените, които биха
били приемливи, и да се определи таргет

групата на комплекса. Ако това бъде
направено добре, значително по-лесно
ще се дефинират процедурите, нивото
на интериорно изпълнение, обема и
частите. Тези данни ще дадат отговор
на въпроси, свързани с най-рационалното
зониране на комплекса и други фактори,
които са важни за експлоатационните му
качества и икономическите параметри.
Всеки проект се нуждае от икономическа
обосновка. Малко са фирмите, които
се занимават и с икономическото
таргетиране от гледна точка на пазара и
други важни за бъдещата рентабилност
на съоръжението показатели. Ние се
обвързваме с такава преценка на идейно
ниво и според мен с това правим много
сериозна крачка напред не просто към
архитектурното и дизайнерското
проектиране на подобен комплекс, а и
към неговата икономическа виталност
в бъдещето. Разбира се, важни са и
вижданията на инвеститора, това какво
той си представя, какви са даденостите
на съответното място, могат ли те
да се използват в един идеен проект.
Да речем, ако мястото е с традиции
в областта на минералните извори,
е хубаво това по някакъв начин да се
вгради в концепцията за съоръженията.
По този начин не само предлагаме на
клиентите си най-подходящата концепция
за изграждането на комплекса като
дизайн и оборудване, но и ги консултираме
по отношение на икономическата
ефективност, за да могат да възвърнат
инвестициите си.
Какво трябва да знае всеки собственик
на басейн и wellness съоръжения, за да ги
поддържа и експлоатира правилно?
Поддръжката на такова съоръжение
изисква непрестанни грижи. Само
част от дейностите са почистване
на басейна, тестване на водата,
третиране с подходящите химически
препарати. Отделно за външните
басейни има процедури преди и след
края на активния сезон. Това трябва да
се прави от професионалисти, така че
на един собственик на такъв комплекс
не му се налага да знае почти нищо за
конкретните параметри. Той може да
се обърне към фирма, осъществяваща
комплексно поддържане на съоръжението.
Ние предлагаме точно това отнемаме част от ангажиментите
на собствениците и инвеститорите
на такива обекти да следят всички
процедури и действия за правилната
експлоатация на техните съоръжения.
Поемаме пълната отговорност, че тези
съоръжения ще работят в перфектно
състояние, според най-високите световни
критерии, при сключването на договор за
абонамент за обслужването и поддръжка
на съоръжението. Така, че на вашия въпрос
какво е нужно ние отговаряме „просто да
се свържат с правилните хора”. 
Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА
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Бърза
филтрация
чрез
пясъчни
филтри
Какво се случва с водата във вашия басейн
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ОВА ТРЯБВА ДА Е ПЪРВОСТЕПЕНЕН ВЪПРОС

за всички собственици на бесейни.
В миналото някои басейни не са
използвали филтриращи системи и за да ги
почистят, собствениците е трябвало да
изпразват басейна и да го пълнят отново
с чиста вода. Това, разбира се, е било
трудоемка задача и същото време водата
в басейна е била недезинфекцирана и бързо е
губила бистротата си.
Днес собствениците на басейни изискват
абсолютна хигиена, кристално бистра
вода и минимални усилия за това. Тези цели
се постигат с ефективна филтрация и
химическо третиране на водата в басейна.
Съществуват два типа замърсяване.
Първият тип е биологичното замърсяване.
При него водата се замърсява от
микроорганизми, които идват от въздуха
или от хората, които плуват в басейна.
Тези паразити се размножават вързо в
топлата вода и резултатът е зеленикавия
цвят на водата в басейна. Вторият тип
замърсяване се причинява от дъжда и
вятъра, които носят прах, листа и семена.
Решение на проблема със замърсяването
може да бъде както химическото
третиране на водата, така и физическата
й обработка. При химическото третиране
е важно да се поддържа правилно нивото
на дезинфектантите (хлор, бром, кислород
и т.н) във водата, за да се справите с
микроорганизмите. Тъй като хлорирането е
най-разпространения метод за дезинфекция
по-нататък ще използваме този термин.
За физическото третиране на водата
е необходим филтър, с който да се
отстраняват твърди частици от водата.
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Защо е важно нивото на PH
Нивото на PH е индикатор за
киселинността и алкалността на водата.
Неутралното ниво е 7.0. При PH между
0 и 7 водата е кисела, а при PH между
7 и 14 – алкална. Обикновено нивото на
PH в басейните варира между 6,8 и 8,4.
Идеалното ниво на PH в басейна трябва
да е между 7,2 и 7,6. В басейна трябва да
има достатъчно остатъчен хлор, който да
унищожава нежеланите микроорганизми.
Всъщност хлорът ще действа само като
дезинфектант, когато водата в басейна
има ниво на PH между 7,2 и 7,6.
Има и други причини, които налагат
правилното ниво на PH. При ниво над 7,6
калцият в басейна ще се появи под формата
на бяла вода (там където, водата е
твърда). Това придава млечен вид на водата
и предотвратява филтриращия процес.
Отлаганията могат да се появат и от
стените на басейна или прилежащите му
аксесоари.
Когато нивото на PH е под 7,0, водата в
басейна причинява дразнене в очите. Също
така в дългосрочен план има и лошо влияние
върху металните детайли в басейна.

Какво означава свободен,
или остатъчен хлор

придвижва надолу през силиконовия пясък
и твърдите частици се отлагат в него.
Пясъчният филтър трябва да се мие през
определено време, за да се премахнат
отложените частици. Това се осъществява
чрез обръщане на потока във филтъра
и насочване на водата, съдържаща
отложените частици, към изхода.
Следвайки тези принципи, инсталирането
и работата на филтъра няма да създават
проблеми. Когато налягането във филтъра
достигне повече от 1,3 кг/см2, филтърът
трябва да се измие.
Филтърът трябва да се инсталира
възможно най-близо до басейна и за
предпочитане на ниво от 0,5 м. под
повърхността на водата в басейна.
На мястото, където ще инсталирате
филтъра, трябва да има канализация. Винаги
оставяйте достатъчно място около
филтъра, за да имате възможност след
това да го проверявате и поддържате през
периода на неговата експлоатация.
За да се постигне максимална
ефективност на вашия филтър, той
трябва да бъде зареден със силиконов пясък
с размер на зърната между 0,5 и 0,7 мм
и съответното количество, посочено на
упътването на филтъра.
1. Заредете с пясък филтъра, когато вече е
£64
инсталиран и тръбите са съединени

Стандартите за количеството на
остатъчния (свободен) хлор в басейновата
вода могат да варират в зависимост
от здравните регламенти в различните
страни. Типичните законови изисквания
са между 0,2 и 0,6 частици на милион
(например 0,2 – 0,6 милиграма на литър)
Дори и след филтриращия процес остава
определено количество бактерии, които
да бъдат унищожени с дезинфектиращото
действие на хлора, който въздейства върху
тях под формата на хипер хлорна киселина.
Допълнителното количество на хлора,
който се добавя във водата (в повече от
необходимото за убиването на бактериите
и окисляването на органичните частици),
остава свободен, за да въздейства върху
нови бактерии, които идват от плуващите
в басейна или от атмосферата. Хлорът,
който остава във водата под формата на
хиперхлорна киселина, е извествен като
свободен или остатъчен хлор.

Филтрация - принципи на работа
Преди всичко е важно да се знае, че
филтрацията трябва да се комбинира с
химическо третиране на водата в басейна,
тъй като двата процеса се допълват.
Стартира се всмукване от основния
отвор на дъното на басейна и скимерите
на повърхността на басейна, които се
захранват от отделна система тръби
със съответните кранове през помпата
до пясъчния филтър. След филтрирането
водата се връща в басейна през отворите,
които се монтират на срещуположната
страна на басейна срещу скимерите и
основния отвор.
Когато водата е във филтъра, тя се
МАЙ 2008 ФАСИЛИТИС 59
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Чистият
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Няколко полезни съвета
за вашия воден свят

Ч

ЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА независимо дали

в дома, хотела или СПА центъра
е басейнът. Ако обслужването и
поддръжката на съоръжението са на добро
ниво, то не само ще привлича клиенти, но и
ще ни служи дълги години, без да се налагат
особено големи разходи.
Басейнът представлява едно корито
и филтрираща инсталация и може да се
сравни с кръвоносната система на човека.
Смукателният кръг дърпа мръсната
вода през скимери или преливници за
повърхността, а през подовия сифон - за
останалата част от водата и я пренася
до помпата и филтъра. Оттам чистата
вода отново се влива в коритото от
нагнетателния кръг през дюзи, които
обикновено стоят на една от стените на
басейна. По правило филтриращата система
трябва да пречиства цялата вода за четири

часа. Иначе поддръжката на водата в нашия
басейн може да се превърне в невъзможна
задача.
Един обикновен басейн, големината
на който е между 6/3 м и 5/10 м, може
да варира от 15 000 лв. до 45 000 лв. В
зависимост от големината, качеството
на материалите, използвани в него, и
допълнителните екстри, които искаме да
поставим, числото може да стане доста
по-солидно. Въпреки че вложението изглежда
внушително на пръв поглед, цените на
басейните в България са едни от най-ниските
в Европа. У нас вече има фирми с наложено
име, които се занимават с изграждане и
поддръжка на басейни, сауни и СПА центрове.
Temena, BS-pools, Aquatec са малка част
от фирмите, които от години обслужват
българския пазар. Особено внимание трябва
да обърнем на изпълнителя на нашия проект,

Поддръжката
на един басейн е процес, който не изисква
много време или пари
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Басейнът трябва
не само да привлича
клиенти, но и да служи
дълги години
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Басейнът
защото понякога за отстраняването на
повреда може да са нужни толкова средства,
колкото е нашето първоначално вложение.
Поддръжката на един басейн е процес,
който не изисква много време или пари.
Повечето фирми изпълнители предлагат
както изграждане, така и поддръжка
на съоръжението. Тя се прави един път
седмично и включва почистване на дъното
и стените и обслужване на помпата и
филтъра. Това, на което трябва да обърнем
внимание, е обратната промивка. Тя
представлява обръщане на потока на водата
в него и изхвърляне към канализацията. По
този начин дребните частици, останали във
филтъра, се прочистват и кварцовият пясък

се раздвижва. Това е едно от най-важните
неща, на които трябва да се обръща
внимание. Неспазването на тази процедура
възпрепятства циркулацията на водата. Това
води до: износване на лагерите и двигателя
в помпата, както и покачване на налягането
във филтъра, което може от своя страна
да доведе до нарушаване на целостта му.
Това е не само много скъпа за отстраняване
повреда, но и много опасна.
В много случаи гръмнал филтър може да
избие капака на филтърното отделение.
Общо взето, това е половината работа,
която трябва да свършим. Има няколко
начина за поддръжка на плочките и на водата
в басейна.
£62
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За да бъде басейнът с кристално чиста
вода, налице трябва да бъдат три елемента:
редовно почистване, добра филтрация и не
на последно място перфектна химизация на
водата. По принцип има голямо разнообразие
от почистващи химикали, като основните
видове, на които трябва да се наблегне, са
дезинфекциращи; за борба с водорасли; за
корекция на киселинността (ph).
Дезинфекциращите препарати убиват
и не позволяват развитието на бактерии
във водата. Най-разпространени са
хлорсъдържащите препарати, като
напоследък все по-често се прилагат
и съдържащи т.нар. активен кислород.
Хубавото при тях е, че липсва характерната
за хлора миризма, но за сметка на това са с
по висока цена, което оскъпява поддръжката.
Най-често използваният метод за
дезинфекциране са хлорните таблетки. Те са
предпочитани заради своята ефективност
и продължителното си действие. Когато
хлорът се разтвори във водата, една
част от него се изпарява при контакт с
микроорганизмите в басейна, но по-голямата
остава активна във вече обеззаразената
вода. Навсякъде, където има вода, се развиват
и водорасли и трябва да се вземат специални
мерки. Препаратите, предотвратяващи
развитието на водорасли, се наричат
алгициди. Честа практика при химизацията
на някои обществени басейни е употребата
на син камък и солна киселина вместо хлор
и алгицид. Това е крайно непрепоръчително,
тъй като, въпреки че е по-евтино, се оказва
много вредно за хората, които го използват.
Не трябва да забравяме, че тези вещества
служат за убиване на микроорганизми и
неминуемо водят до странични ефекти върху
човешкото тяло като зачервяване на очите,
лек сърбеж на кожата и др. Използването на
качествени химикали е гаранция не само за
приятното изкарване на вашите клиенти, но
и за цялостното ви реноме. Последният от
химикалите, които се използват най-често,
е този за корекция на киселинността (ph-).
Водата в различните райони на България е с
различна ph. Ако киселинността на водата
е много над указаните граници, започва
бързо развитие на микроорганизми, които
не могат да бъдат унищожени, тъй като
дезинфекциращите препарати вече не са
100% ефективни. Ако киселинността на
водата е много под тях, започва дразнене
по кожата и в очите, корозия по някои
метални елементи в басейна, възможни са и
нарушения в облицовките от керамика. Всички
показатели на водата могат да се следят
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UV стерилизацията е
един от най-новите и
доста скъпи методи за
поддръжка на басейни

с тестер, който можете да намерите при
всяка сериозна басейнаджийска фирма.
UV стерилизацията е един от най-новите
и доста скъпи методи за поддръжка на
басейни. Въпреки високата цена обаче
вложението е еднократно. Този метод
почти изцяло изключва използването на
химикали в даден басейн. Принципът на
работа е следният: специален генератор
на UV лъчение, излъчващ вълна с дължина
254 нанометра в точно определен спектър,
за който е доказано, че има най-силно
въздействие върху микроорганизмите,
облъчва преминаващата през филтъра
на басейна вода. По този начин, без да
променяме химичния състав на водата, се
убиват всички живи микроорганизми в нея.
Водата в един открит басейн обикновено
се сменя един път годишно. При зазимяване
на басейна водното му ниво се намалява,
така че да достига под дюзите. Тръбите
се източват и помпите се изваждат
(желателно е да презимуват на топло и
сухо място, както и да преминат лека
профилактика преди стартирането на
обекта напролет). Студената зима в
България влияе зле на всички открити
съоръжения, затова, ако искаме басейнът
ни да се запази дълго време, желателно е да
спазваме всички указания. След намаляване
на нивото на водата в нея се поставят
химикали за запазване на водата през зимата
и пластмасови бутилки, пълни с малко пясък.
Така, когато водата замръзне, те поемат
нейното разширяване. Не е препоръчително
пълното източване на басейна, защото
влагата в почвата около него също замръзва
и макар и по-малко раздува земната
маса около него. Това може да доведе до
отслабване и дори до спукване на бетонното
корито. Когато решите, че е дошло време
да ползвате вашия басейн, останалата вода
се изпразва и следва неприятната задача да
изчистим керамичните плочки. Трупове на
жаби, мишки и всякакви насекоми са доста
често срещани в откритите басейни по
принцип. Това още повече затруднява и без
това неприятната задача. По принцип тази
работа е мръсна, филтърните отделения са
малки (в много случаи не повече от 2/2 м),
а многото оборудване и оплетените тръби
в много случаи карат човек да изпълнява
сложни акробатически номера, за да се
справи с всички кранове.
Лично мое мнение е, че зазимяването и
пускането на басейните трябва да се прави
от фирмата изпълнител, защото нещата,
с които трябва да се съобразим, са доста,
а последствията могат да бъдат пагубни
за джоба ни. Ако нямаме време или човек,
който да се занимава с поддръжката, или
просто искаме нещата да се правят на 100%
отначало, добре е да обмислим варианта
изцяло да поверим поддръжката на нашия
малък воден кът на изпълнителя. Като цяло
най-добрият вариант за един басейн е да
се поддържа по указание и нивата на ph и
химикалите да се държат в норми. В края
на краищата поддръжката на един басейн
отнема максимум един час и половина един
път седмично и е важно да се направи както
трябва. 
Стоян ЦОНКОВ

CMYK Фасилитис стр. 63

Басейнът

Мечтите
понякога се сбъдват...
Френската фирма Piscines Waterair е на българския пазар от 2003 г. в сътрудничество
със своя официален търговски партньор за България – фирма „Кресон 21“

И

СТОРИЯТА НА БАСЕЙНИТЕ WATERAIR

започва от далечната 1972 г. Днес
Waterair е синоним на технологично
качество, предлагайки на пазара напълно
оборудвани комплекти фамилни басейни,
изработени от висококачествени
материали.
Вниманието към всеки клиент и
задоволяването на неговите потребности
е приоритет в работата с клиенти за
Waterair.
За да спечели доверието на своите
клиенти, Waterair предоставя качествено
обслужване, продукти, изработени
от висококачествени материали, на
цени, отговарящи на качеството им.
В производствения цикъл се използват
иновационни технологии, позволяващи
бърз и лесен монтаж и същевременно
предоставяне на сериозни гаранции
за своите клиенти, без да се прави
компромис с качеството на продуктите и
допълнителното оборудване.
Патентованата технология за монтаж
на басейните Waterair позволява те да
бъдат напълно инсталирани в кратки
срокове, като по този начин се реализират
икономии на време, материали и ресурси.
Басейните Waterair се предлагат в девет
различни форми, всяка от които в различни
размери. Всеки басейн Waterair може да
бъде допълнително оборудван според
персоналните предпочитания на клиента.
Разнообразната гама от допълнително
оборудване включва периферни бордюри,
покривала, отоплителни системи, подводно
осветление, уреди за почистване на дъното
и стените, душове, стълбища с вградени
дюзи за хидромасаж и др.
Доказателство, че басейните Waterair
не правят компромис с качеството на
своите продукти, е фактът, че фирмата е
сертифицирана по ISO 9001.
Това важи и за препаратите за обработка
и поддръжка хигиената на водата, които
фирмата предлага на своите клиенти.
Всички нейни продукти отговарят на
европейските стандарти и директиви
89/392СЕЕ, 73/23 СЕЕ, 89/336 СЕЕ и са
снабдени с декларация за съответствие СЕ.
Филтърната система FILWAT Compact
System® е със сертификат за качество
TUV.

Модел Celine 09 – 41 m2, оборудван с мултифункционално стълбище “ESCAWAT”,
включващо филтърна система, дюзи за хидромасаж и др.

02 /822 3731
0886 917 468
www.kresson21.com

Басейните Waterair неведнъж са били
номинирани на различни международни
изложения и прояви - Мадрид 1995 г.,
Барселона 2001 г. и др. Но най-голямата
гордост на басейните Waterair са техните
над 60 000 удовлетворени клиенти в
повече от 30 страни по света, между
които се нарежда и България, където
басейните Waterair развиват своето
успешно и дългогодишно сътрудничество
със своя партньор „Кресон 21“. 
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Басейнът

Най-често срещани проблеми
ЕФЕКТ

Филтърът осигурява малко
количество филтрирана вода

Вакуумните изходи имат слабо
засмукване
Налягането се покачва бързо
по време на филтриращия цикъл

Налягането се променя значително

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Филтърът е блокиран

Почистете филтъра

Моторът се движи
в обратната посока

Проверете в коя посока се върти
моторът според стрелката върху
тялото на филтъра. Ако не е
правилнатаq обърнете свръзките
на мотора

Тръбите за засмукване са запушени Почистете ги
Нивото на PH на водата е високо

Намалете нивото на PH

Липсва хлор (водата е със
зеленикав оттенък)

Добавете хлор

Помпата всмуква въздух

Проверете за течове във филтъра
или всмукателните тръби

Всмукването е затворено
наполовина

Проверете дали крановете за
всмукване са напълно отворени

Бърза
филтрация...
59£
2. Махнете капака и сглобката
3. Напълнете филтъра с вода до половина
4. Изсипете изискваното количество от
пясъка във филтъра
5. Почистете ръба на капака.
6. Постете капака на филтъра.
Когато помпата е изключена, кранът
трябва да се постави в позиция
филтриране, след което помпата се
включва отново. По време на работа е
препоръчително да се наблюдава от време
на време индикаторът за налягане, тъй
като това показва степента на насищане
на филтъра. Когато налягането достигне
18,5 PSI, трябва да се премине в режим на
измиване. Смукачите на дъното на басейна
и скимерите ще бъдат регулирани според
количеството отпадъци, които се намират
на повърхността на водата. Имайте
предвид, че при напълно отворен изход
всмукването от скимерите ще е малко.
Ако е необходимо по силно всмукване на
повърхността от скимерите, е достатъчно
да намалите отвора на изхода.
При всяко зареждане с пясък се образуват
хиляди канали, които задържат всички
боклуци, попаднали във филтъра по време
на филтрацията. Броят на свободните
канали, през които водата минава свободно,
постепенно намалява. Затова налягането
се повишава докато стигне 1,3 кг/см2. При
това налягане филтриращият пясък не може
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да събира повече отпадъци и се налага да
бъде почистен по следния начин:
Кранът трябва да се завърти до
позицията измиване и да е с отворени
изходи и смукачи. Помпата се включва
отново и се оставя да работи за около
2 минути. След като приключите
тази операция, всички боклуци, които
блокират филтъра, ще бъдат отведени в
канализацията. При тази позиция на ръчката
водата свободно минава директно от
помпата в басейна, без да преминава през
вътрешността на филтъра.
Ако басейнът не може да изхвърля
отпадъците директно в канализацията
поради липса на канал на нивото на басейна,
е необходимо да се почиства, като се
използва филтърната помпа.
Когато филтърът е зареден, пясъкът
трябва да се измие както следва: измиване;
отваряне на крана, който контролира
канализационните тръби на басейна и
оставете помпата да работи около 4
минути; спиране на помпата и поставяне на
ръчката отново в режим филтриране.
Когато изпълните това, филтърът ще
бъде готов за филтриращите цикли на
водата в басейна. Не използвайте препарати
за почистване на филтъра, тъй като това
може да го повреди и блестящото покритие
да се развали. Винаги трябва да се подменят
сглобките и частите, които не са в добро
състояние. Пясъкът трябва да се почиства
всяка година с твърд или течен препарат.
за по-доброто функциониране. Препоръчва се
пясъкът от филтъра да се подменя на около
три години.

Зимен период
За да не се повреди филтърът през зимата,
е необходимо да следвате тези съвети:
измивайте и изплаквайте филтъра според
инструкциите по-горе; изпразнете филтъра
от водата; махнете капака от филтъра
през периода, в който не се използва; когато
трябва да включите филтъра след период на
неупотреба, следвайте инструкциите.

Мерки за безопасност
 Никога не включвайте системата без
вода
 Когато избирате функции за филтъра
или променята позицията на крана, винаги
изключвайте първо филтъра
 Не позволявайте деца или възрастни да
сядат върху системата
 Не включвайте филтъра директно
към водопроводната мрежа, тъй като
налягането на водата може да бъде
твърде високо и да превиши максимално
допустимото налягане за филтъра
 Не почиствайте капака с препарати,
тъй като може да му се нарушат
функциите (прозрачност, блясък и т.н.)
 Не завинтвайте твърде силно
болтовете, тъй като някои пластмасови
части могат да се счупят. Имайте предвид,
че като използвате всички свръзки, не е
необходима прекалена здравина. 
„Фасилитис“
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Сградна техника

Системите за подово
отопление на REHAU
Едно интелигентно решение от бъдещето

М

НОГО ОТДАВНА ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ са
изграждали баните си с водно подово
отопление. Корейците също от
векове използват този начин за отопление
както на императорските палати, така
и в традиционните си домове. В средата
на миналия век известният американски
архитект Франк Лойд Райт преоткрива
предимствата на този вид отопление и
го използва при изграждането на различни
проекти, а братята Левит са първите, които
наистина започват масово изграждане на
водни отоплителни системи в обикновените
домове.
Комфортът, който се постига с
използването на подово отопление, се
дължи на елементарен физически закон.
От теорията е известно, че горещият
въздух се издига, а излъчваната топлина се
разпространява във всички посоки. Както
водата и компресираният въздух, така и
температурата, оставена без управление,
винаги се стреми към равновесно състояние.
Или казано по-просто - този тип отопление
се базира на топлообмен между топлите
и студените повърхности, които по този
начин се стремят към уравновесяване на
вътрешното си състояние. Сравнени с
конвекторните системи, където топлият
въздух се издига нагоре и след като се охлади,
се спуска надолу, подовите отоплителни
системи поддържат въздуха топъл
непосредствено над повърхността на пода.
По този начин топлината се разпределя
равномерно в цялото помещение, а не само
на отделни места от него. С други думи,
ако предметите в отопляваната среда са
топли, околната среда също ще е топла и
нашето тяло ще губи малко топлина поради
постигнатата малка температурна разлика.
Принципно най-ефективната отоплителна
система трябва да съдържа всички познати
форми за пренос на топлина - излъчване,
конвекция и проводимост.
Различните хора имат и различно усещане
за топлина и студ. Затова при проектиране
на подовото отопление трябва да се предвиди
задоволяване на нуждите на възможно поголяма част от хората, живеещи постоянно
или работещи в дадена сграда. Необходимо
е да се намери възможно най-добрата
комбинация за постигане на следните условия:
 Топлинен комфорт
 Икономия на енергия
 Естетичност и поддръжка

Слънчевите системи са подходящи в еднакво добра степен както при ново
строителство, така и при саниране

РЕХАУ ЕООД
София 1700
бул. Симеоновско шосе 75
тел. + (359) 2 965 57 71
sofia@rehau.com
www.rehau.bg

 Екологичност и хигиена.
В съответствие с мотото „топли
крака - хладна глава“ системите за подово
отопление на REHAU топлят на базата на
ниските повърхностни температури на
пода с ненатрапчива и създаваща комфорт
лъчиста енергия. За разлика от статичните
системи за отопление тук се създава
равновесие на излъчването между човек
и повърхност на помещението и така се
постига оптимално усещане за комфорт.
Благодарение на високия процент на лъчиста
енергия на подовото отопление REHAU
усещането за комфорт настъпва още при
значително по-ниска температура на въздуха
в помещението. Това дава възможност за
икономия на енергия от 3% до 6% годишно.
Допълнено от регулатори за отделните
помещения, подовото отопление на REHAU
осигурява оптимален режим на отопление.
Те регулират автоматично и индивидуално
желаната температура на всяко помещение за
съответната част от денонощието.
Подовото отопление на REHAU работи
с невисоки температури на водата, което
дава възможност за използването на
алтернативни енергийни източници - слънчеви
колектори, термопомпи и др. 
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Експо сгради и съоръжения

Атомното
Експо ‘58
Или как първото следвоенно световно изложение успя да превърне атома в символ на технологичния

На следния адрес може
да се открие повече
информация за Експо '58 с
много снимки и интересни
факти, свързани както
с организацията на
изложението, така и с
архитектурата:
http://users.skynet.be/
rentfarm/expo58/
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РЕЗ АПРИЛ 2008 Г. БРЮКСЕЛ ОТПРАЗНУВА

със зрелищна церемония и поредица от
тематични събития 50-годишнината
от провеждането на Световното изложение
през 1958 г. Белгия с право митологизира
Експо '58, защото, ако не беше то,
превърнало града за шест месеца в столица
на света, може би днес градът нямаше да
е столица на Европа. Проведено между 17
април и 19 октомври 1958 г., Експо `58 е
организирано с ентусиазъм и усещане за
промяна, тъй като е първото световно
изложение след разрушителната Втора
световна война. Предното световно
изложение е проведено в Сан Франциско
през далечната 1939 г., след което следва
почти 20-годишна пауза. През това време се
случват събития, които коренно променят
света. Пускането на атомните бомби
над Хирошима и Нагазаки на 6 и 8 август
1945 г. са едни от най-мрачните моменти
от хронологията на Втората световна
война. Изложението в Брюксел обаче успява
да разсее апокалиптичните страхове на
следвоенното общество с една коренно
различна визия към настоящето и бъдещето.
Интересно е, че символ на това изложение и
до днес остава Атомиумът - съоръжението,
наподобяващо молекулата на железния
кристал, чийто замисъл е да демонстрира
напредъка на техниката в полза на хората,
а не в тяхна вреда. Не случайно една от найчесто срещаните думи, изписани на десетки
различни езици в националните павилиони, е
думата мир.
За белгийците, както и за света, това
изложение е било нещо повече от панаир
- защото е демонстрирало вярата в
прогреса. Това е времето, в което Европа
започва да се възстановява от пораженията
на Втората световна война, постепенно
набира скорост новата младежка култура, а
само година преди това в Рим е подписано

споразумението, дало начало на Европейския
съюз, и Брюксел вече домакинства на
някои от новите европейски институции.
За самата Белгия краят на 50-те години
е време, към което днес се усеща силна
носталгия. Към онзи момент Белгия е десета
по икономически показатели в света,
притежаваща колонии и огромни минерални
ресурси. Икономическият напредък е причина
белгийците от този период да гледат много
позитивно на света и на своето бъдеще.
Мащабността на панаира е значима дори
и за световно изложение. Почти 15 000
работници участват в продължение на
три години в изграждането на панаирния
комплекс, разположен на 2 кв.км. Петдесет и
две държави взимат участие в изложението
и са изградени над 150 павилиона. Самото
изложение дава начало на масирана
модернизация в града домакин, белязана със
строежи на нови сгради, пътища, летища.
Полагат се 45 км нова пътна покривка,
изкопават се 7.5 км тунели, стартира
строителството на метрото и се
построява летище Zaventem.

Павилионите - между
пропагандата, кока-колата
и цветния телевизор
Експо `58 привлича 41.5 милиона посетители,
което е пет пъти повече от населението на
Белгия към този момент. На откриването
присъстват 150 000 души, а рекордът
за най-масирано посещение за един ден е
713 664 души. Разбира се, в съответствие
с настроенията на времето тези 2 кв.км се
превръщат в сцена, на която целият свят
гледа, и това е повод на нея да се играе
доста пропагандно. Насрещните страни
на студената война не пестят средства
и не случайно най-големите павилиони на
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Експо сгради и съоръжения
Юбилейна
картичка
от експото

Американският
павилион

прогрес и вярата в по-доброто бъдеще

Атомиумът е символ на Експо 58

Павилионът на MBLE е с
формата на електронна тръба

изложението са тези на СССР и САЩ. И
докато в първия до статуята на Ленин
гордо е изложен съветският „Спутник”, в
американския павилион технологическото
чудо - компютърът IBM - е гарниран с далеч
по-консуматорски продукти: хамбургери,
кока-кола и плодов сладолед - все новости за
обикновения европеец.
Повечето от сградите и съоръженията
на експото се характеризират с модерна
и невиждана дотогава архитектура, с
множество модернистични криви като
водещ архитектурен елемент, съчетан с
новаторско използване на стомана, стъкло
и бетон като строителни материали.
Въпреки различията в архитектурата на
отделните павилиони изложението като
цяло има единен облик и създава усещане за
принадлежност на сградите в парка към една
епоха. Изложението се стреми да представи
характерните архитектурни и декоративни
форми на този „стил 58”, отличаващ се с
отхвърляне на монументалната симетрия
на предвоенните години и използването
на скосени линии и криви, стъклени стени,
гладки, емайлирани и цветни материали,
както и разтегливи структури и
хиперболизирани корпуси.
Белгийската секция заема една трета
от общата площ, на която са построени
80 павилиона, посветени на различни теми,
като например въглища, електричество,
алуминий, дървообработка, керамика, жп
строителство, сирене, цигари, шоколад,
финанси, диаманти, лов и риболов и т.н. Има
и отделено пространство за белгийските
колонии - Конго и Руанда, както и специално
пресъздаден малък град в традиционно
белгийски стил, наречен Щастлива Белгия.

Великолепната четворка
В чуждестранния сектор са разположени

павилионите на 50 нации, сред които
присъстват имена на страни като
Камбоджа, Лихтенщайн, Сан Марино или
Люксембург (впрочем с един от най-големите
павилиони на изложението). Югославия,
Чехословакия и Унгария са другите страни
от социалистическия лагер освен СССР,
които представят със собствени павилиони.
България, която през 1893 г. има собствен
щанд на изложението в Чикаго, за съжаление
обаче не присъства на експото в Белгия.
Четири от павилионите в тази секция
доминират над останалите със своите
мащаби и са наречени „Големите четири”.
Това са представителствата на СССР,
САЩ, Франция и Ватикана, които са били
разположени в центъра на сектора, на
централния булевард.
Съветският павилион е бил почти
изцяло построен от алуминий и стъкло.
По монументалните стълби се е стигало
до голяма тераса, откъдето се е влизало
в сградата през огромен вход. За
външното осветление на сградата са се
използвали само флуоресцентни лампи.
Във вътрешността на павилиона са били
разположени 18 представителства на
различни социални, политически и търговски
организации. Интересът на посетителите
е бил привличан най-вече от отдела по
авиационна история, където е бил изложен
модел на „Спутник”, както и макети на други
авиационни техники. Департаментите по
металургия, химически и петролни индустрии
заедно със съответните технологии също
привличат вниманието, а специално място
е отделено на ядрената енергия. Разбира се,
не са подминати и световните рекорди на
съветските спортисти. Извън павилиона
на 150 квадратни метра площ е разположен
автопарк с различни машини за земеделската
и тежката промишленост.
£68
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Руският павилион е един от най-посещаваните на Експо 58

Атомното...

практика балансирала масивната метална
конструкция. Павилионът бил разделен на
пет нива, на които в четири големи отдела
бил демонстриран ежедневният живот на
французина, както и френският принос в
развитието на отвъдморските територии.
Аудиториум с 250 места и парижки кът,
където хората се запознавали с френската
гастрономия, били другите две места, които
предизвиквали интереса на посетителите.
Civitas Dei („Светата епархия”) е наречен
павилионът, изграден с подкрепата на
Ватикана, който се е конкурирал по мащаби
с огромните павилиони на СССР, САЩ и
Франция. Църковната кула и откритата
камбанария се извисявали над цялата
конструкция, която била разделена на три
части - ресторант, изграден от стъкло и
стомана, изложбена зала и църква. Идеята
на комплекса била да покаже мястото
на католическата църква в модерното
общество. Църквата побирала 1100 души
и била използвана като голям аудиториум.
Златна статуя на папата посрещала
вярващите, а пред нея златна статуя на
папа Пий ХII посрещала вярващите.
Когато изложението приключва, повечето
от сградите в парка са демонтирани, като
някои от сградите са преместени на други
места в града, превръщайки се в плувни
басейни, дискотеки или интегрирана части
от училища. Германският, съветският и
испанският павилион пък са експортирани в
съответните страни, където се превръщат
съответно в зоологическа градина, изложбена
зала и художествена галерия.

Атомиумът Айфеловата кула на Брюксел
68£
Не случайно срещу впечатляващия със
своите мащаби и визия съветски павилион
се намирал не кой да е, а павилионът на
другата световна сила - САЩ. Той бил найголямата кръгла конструкция, построявана
до този момент в света, като отстрани
били разположени два по-малки павилиона,
екипирани с театър с 1500 седящи места
и киносалон. Компанията „Уолт Дисни“
произвела за изложението 360-градусов
екран (описващ пълен кръг около зрителите),
на който били прожектирани специално
заснети филми. Масивната сграда била
построена от стъкло, полиестер и
стомана и нейната форма, особено гледана
отвътре, наподобявала летяща чиния.
Сред множеството отдели в павилиона
също имало отдел за ядрената енергия и
автоматизацията, където посетителите
„пътували” в близкото бъдеще чрез различни
технологични демонстрации.
Френският павилион впечатлявал найвече със своята покривна конструкция и
несъмнено бил най-авангарден и интересен в
дизайнерско отношение спрямо останалите
павилиони от голямата четворка. Цялата
покривна конструкция, която покривала
25 000 кв.м изложбена площ, била
разположена върху неголяма пирамида
в центъра на сградата, а една огромна
стрела, извисяваща се над съоръжението, на
68 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

Expo '58 в цифри
60 000 000 работни
часа са били необходими
за построяването на
комплекса
41 454 412 души са
посетили експото
27 678 590 кг са
използваните строителни
материали
10 000 000 са използвали
експо влака
3 000 000 души са
използвали кабинковия лифт
1 700 000 коли са
паркирали на паркингите
713 664 посетители
на ден е рекордът на
изложението
31 000 души са потърсили
медицинска помощ
20 000 сервитьори и
готвачи са обслужвали
ресторантите
20 000 работници са
участвали в строежа на
павилионите
500 градинари са
работили само през
нощта

На практика единственото значително
съоръжение, което оцелява на мястото
си и до днес, е Атомиумът. Подобно на
Айфеловата кула и Атомиумът е построен
като временна конструкция, но с годините
интересът към него не само го запазва, но и
го превръща в туристически символ на града
и на държавата. Архитект на съоръжението
е 37-годишният по това време Андре
Ватеркен, който като по-млад е участвал
в две олимпиади като състезател по хокей
в националния отбор на Белгия. Идеята на
архитекта дошла, след като се замислил
кое най-добре охарактеризира епохата, в
която живее - и отговорът според него бил
ядрената енергия на атома. Съоръжението
има формата на железен кристал, уголемен
165 милиарда пъти. Високо е 102 метра и
се състои от 9 сфери, всяка с диаметър 18
м. Асансьорът в Атомиума е един от найбързите в Европа, движейки се с 5 м в секунда.
Цялата конструкция тежи 2400 тона.
За белгийците днес Атомиумът е поскоро символ на модерна Белгия, тъй като
демонстрира, че и в Белгия може да се създава
истинска архитектура, която да носи в себе
си идеята на модерността и прогреса. Във
връзка с подготовката на 50-годишния юбилей
през 2003 г. Атомиумът е изцяло реновиран
и модернизиран и явно ще продължи още дълги
години да пази спомена за епохата, в която е
създаден. 
Кирил ХАВЕЗОВ
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Логистика

ТИ-парк
В

ЕРОЯТНО ВИ СЕ Е СЛУЧВАЛО ДА ВЛЕЗЕТЕ

в магазин, търсейки необходимия ви
продукт, и продавачът да ви каже,
че за момента бройките от него са се
изчерпали, и да ви посъветва да наминете
след ден-два, когато пак ще заредят от
него. От подобна ситуация не печелят нито
търговецът, нито клиентът. С новата
верига от търговско-индустриални паркове,
която ще се строи у нас, може да се реши
този проблем за немалко хора, намиращи се
и от двете страни на щанда, а също и други
проблеми за търговските и индустриалните
фирми, свързани с дистанцията между
отделните им звена.
Веригата от паркове ще бъде построена
от българската „Инвестра” АД, част
от „Евромаркет груп”, през следващите
две години в осемте най-големи града
в страната, като изграждането им ще
започне през лятото тази година. Става
въпрос за новата концепция „Ти-парк”,
която представлява обособена зона, на
чиято територия се извършват различни
видове дейности, свързани с търговия с
индустриални стоки, складиране и логистика.
Търговско-индустриалните паркове според
компанията, консултант на „Инвестра” АД
по първия проект, „Фортън интернешънъл“,
целят да запълнят една незаета ниша на
пазара. Те се различават от класическите
търговски паркове с наличието на складове

Според концепцията
парковете ще включват офисна, търговска,
складова и изложбена
част

Останалите седем парка
ще бъдат построени
върху терени с различна
големина, варираща от 40
до 150 дка, а разгърната и
застроена площ ще варира
от 30 до 100 хиляди кв.м
според икономическото
развитие на регионите.
Ти-парковете, макар и помалки, обединяват целия
бизнес под един покрив
и според специалисти
създават синергия за побързо бизнес развитие.

и офис помещения, които са подпомагащи
и улесняващи дейността на търговците,
а търговската и представителната
площ ги различава от индустриалните и
логистичните паркове.
Според концепцията парковете ще
включват офисна, търговска, складова и
изложбена част, като се обмисля и вариант
за зони за настаняване. Представители
на компанията казват, че идеята е
наемателите да разполагат с офис от
висок клас, изложбени, складови и сервизни
помещения под един покрив. Според Атанас
Антонов, директор „Развитие на проекти“
в компанията „Инвестра“, множеството
молове и бизнес паркове няма да задоволят
нуждата от специфичните услуги и условия,
които предлагат ти-парковете. Основните
предимства на тези паркове, които се
изтъкват, са: мултифункционалност на
зоната, синергична среда, пълeн мениджмънт
и сервиз, тяхното местоположение и
националното покритие на мрежата от
осемте парка.
Основният тип наематели за този вид
обекти са фирми, развиващи дейности в
сферата на търговията и производството
на индустриални стоки, занимаващи се
с леки високорентабилни производства,
полиграфически дейности, производство на
детайли или електроника, асемблиране на
ИТ техника, сервизна дейност, Call и R&D
центрове и др. Инвеститорът на веригата
„Ти-парк“ предвижда и самостоятелни сгради
за автосалони, телекомуникационни, банкови
и застрахователни услуги, спедиторски
фирми, ресторанти, заведения за хранене и
кафетерии, малки магазини и др. Компанията
„Фортън интернешънъл“ ще се занимава и с
отдаването под наем на площите от първия
проект.
Общата инвестиция ще е 160 млн. евро,
като първият проект ще бъде реализиран
в Пловдив, а не в София или Варна, и в
него ще бъдат инвестирани 20 млн. евро.
Намерението на компанията е първо да
изгради южната дъга, продължавайки с
проекти в Стара Загора и Бургас. Решението
е съгласувано с големите инфраструктурни
проекти в страната и изграждането на
магистрала София - Бургас. Планира се
инвестицията за София да е най-голяма.
„Ти-парк Пловдив“ ще бъде изграден
върху площ 70 дка, ще бъде с разгърната
площ 50 хиляди кв.м и ще разполага с
подсигурени над 700 паркоместа за леки и
80 места за товарни автомобили. „Парк
Пловдив“ ще включва 4 модула за търговия
на индустриални стоки, в които всеки
наемател ще разполага с шоурум с лице
към търговските улици, офисна част и
функционален склад, сервизни помещения,
работилница и др. Отдаваемите единици,
включващи шоурум, офис и склад, варират
от 450 кв.м до 3000 кв.м. Освен тези модули
в „Ти-парк Пловдив“ ще бъдат изградени 4
бизнес сгради, предназначени за индивидуални
наематели. В центъра на пловдивския
търговско-индустриален парк ще бъде
разположена 7-етажна сграда с атрактивна
архитектура и хеликоптерна площадка на
покрива. 
Ясен ДИМИТРОВ
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www.globalfm.org
Сайтът на глобалната фасилити мениджмънт асоциация

G

LOBAL FM ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛОБАЛЕН СЪЮЗ

на водещи фасилити мениджмънт
асоциации от цял свят, подпомагащ
развитието на професията от гледна
точка на познанията и разбирането й,
както и обмена на полезен опит.
Чрез сайта може да опознаете
асоциацията по-отблизо и в общи линии
да се разбере всичко, свързано с нейната
дейност. В раздела About Global FM може
да се свалят презентации на Power Point,
в които е разказано повече за политиката
на организацията, фокуса на нейната
дейност, структурата и историята,
както и много други подробности. Също
така тук има карта на разпределението
на отговорността за дейността на
асоциацията между директорите на
организацията по регионите в Европа,
като в зоните на тези отговорности е
включена и България.
В раздела Partnership & Sponsorship
Program е описана програмата на Global
FM за спонсорство и партньорство и
какво трябва да направи една организация,
за да се включи в програмата и да получи
достъп до световни светила в ФМ
индустрията. Тук са изброени и ползите
както за спонсорите, така и за членовете
в зависимост от статуса им, като
годишните такси за това достигат до 30
хиляди евро.
Също така сайтът може да бъде
използван като отправна точка към
уебстраниците на всичките й осем
членове. Четири от членовете са и
основатели на асоциацията, това са IFMA,
британският институт по фасилити
мениджмънт (BIFM), австралийската ФМ
асоциация (FMA) и френската Arseg.
На сайта има и календар на събитията,
организирани от Global FM. В раздела FM
Conferences & Events пък става въпрос
за други събития от световен мащаб,
свързани с ФМ. Към някои събития
има връзки за повече информация. За
най-последните стъпки, предприети
от асоциацията, може да надникнете
в секцията Press Room В секцията
Success story се разглежда подробно
годишното общо събрание на Global FM
на 18 април 2008 г. - първото досега от
основаването на организацията през
май 2006 г., на което е направен обзор
на големия напредък на асоциацията през
този период. Фокусът на събитието е
поставен върху начините да се подобрят
уменията на хората, практикуващи
ФМ, а също върху сравняването на
квалификациите и акредитациите, които

70 ФАСИЛИТИС МАЙ 2008

Global FM представлява глобален съюз
на водещи фасилити
мениджмънт асоциации
от цял свят, подпомагащ развитието на
професията от гледна
точка на познанията и
разбирането й

организациите членове дават, като тук са
прикачени материалите на участващите
говорители.
Може би това общо събрание е едно
ново начало за асоциацията, една от
причините за това е и избирането на нов
председател на асоциацията. Това е Стив
Гладуин, главен директор на HOCHTIEF
Facility Management за Великобритания и
Ирландия. Преди това Гладуин е работил
20 години в Австралия, като е помагал
за развитието на ФМ индустрията,
а предишната му подобна позиция е
председателският пост на FMA. По
време на кариерата му в Австралия той
е заемал горни позиции в Haden Facilities
Management & Tyco International, преди
да стане главен акционер на Tungsten
Group - най-голямата частна фасилити
мениджмънт компания в Австралия.
Чрез сайта на Global FM всеки,
занимаващ се с ФМ, може да хвърли
поглед върху един чудесен пример, за
партньорство на ФМ организации
и специалисти от цял свят, което е
важна предпоставка за развитието на
индустрията и светлото є бъдеще. 
Ясен ДИМИТРОВ
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