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През последните години броят
на автомобилите, продавани в
България, расте правопропорционално с темповете на увеличение заплатите на служителите.
Тази тенденция освен до по-голямо удовлетворение води и до
голямо главоболие на водачите
на превозните средства - намиране на място за паркиране. Това
важи особено много за хората на
бизнеса, за които всяка минута
е ценна и безцелното „въртене
на кръгчета” за намиране на ценното място е абсолютна загуба
на време. Горното важи особено
много за офисите, които се намират в центъра на големите
градове. Там паркирането буквално е невъзможно.
Малко по-добре стои въпросът
с паркирането в новите офис
сгради, бизнес центрове и бизнес паркове. Но дори и там има
моменти, в които ти се иска да
спреш и да оставиш колата по
средата на улицата.
Един от основните виновници
за това състояние е българското законодателство, което все
още не е достигнало нивото на
това в развитите държави. Регламент за прилежащите паркоместа към новостроящите се
сгради у нас няма или той не е
добре замислен. Според международните стандарти за строителство на офис сгради, за да
получат те клас А, който е найвисокият, на всяка офис площ
между 50 кв.м и 100 кв.м трябва
да има по едно място за паркиране. Това обаче се спазва само от
големите инвеститори, които,
отчитайки натрупания опит,
предвиждат съответните пространства за паркиране, като по
този начин облекчават своите
служители и клиенти.
Автоматизираните системи
за паркиране имат няколко основни предимства - намалява се обслужващият персонал, спестяват се разходи, предотвратява се възможността за злоупотреби, има пълна отчетност, както и възможност за правене на статистически извадки за броя на
посетителите на съответния обект.
В този брой на списание „Фасилитис” сме се опитали
На всяка офис
да ви запознаем с някои от достиженията в областта
на паркинг системите както в България, така и по свеплощ между 50 кв.м
та. Надяваме се, че чрез предоставената информация
и 100 кв.м трябва
ще успеем да задоволим вашия интерес в тази област,
както и поне малко да облекчим паркирането покрай
да има по едно място
офис сградите.
за паркиране
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

Поскъпването
на кредити успокоява
пазара на жилища
След динамичната 2007 г., когато броят
на сделките с жилища нарасна с 4-5 на сто,
а цените - с около 30 на сто, тази година
пазарът е по-балансиран и спокоен, съобщи
Теодора Димитрова, която е управляващ
партньор в агенцията за недвижими имоти
„Ера“. Една от причините е поскъпването
на финансовите ресурси и повишението
на ипотечното кредитиране. Според
информацията на агенцията най-интензивни
са пазарите в София, Бургас и Варна, където
строителството е най-засилено.

„Оргахим“ ще подобрява
енергийната си ефективност
„Оргахим“ ще използва кредит за подобряване
на енергийната си ефективност, съобщиха
от компанията. От производителя на бои
поясняват, че по решение на надзорния
съвет ще бъде сключен договор с Уникредит
Булбанк на стойност 314 427 евро,
като той ще се използва за инвестиции
по проект за енергийна ефективност.
Дружеството ще закупи слънчеви панели, ще
смени използваните досега електрокари с
газокари, ще направи подмяна и на товарни
автомобили. Освен това се предвижда
да бъде подобрена ефективността на
изкуственото осветление в цеховете.

Община Пазарджик
ще прави детските заведения
енергийно ефективни
Община Пазарджик обяви обществена
поръчка за избора на изпълнител за
енергоефективни дейности с гарантиран
резултат за сгради на учебни и детски
заведения на територията на общината.
Дейностите включват детайлно енергийно
обследване, изготвяне на работни проекти
за набелязаните енергоефективни мерки и
изпълнение на необходимите строителни и
монтажни работи. Обявата е разделена на
осем обособени позиции, като за тях може
да се кандидатства както заедно, така и
поотделно. Крайният срок за изпълнението
на ремонтните работи е 15 септември
тази година.

СУ не може да намери
мениджър за имотите си
Безуспешно е приключил конкурсът за
помощник-ректор по стопанската дейност
на Софийския университет „ Св. Климент
Охридски“ (СУ). На поста трябваше да
бъде назначен човек с мениджърски опит,
но четиримата кандидати нямаха такъв
и затова ще бъде обявен нов конкурс,
каза зам.-ректорът на СУ проф. Иван
Петков. Университетът е изправен найвече пред проблеми около запазването на
университетския кампус и спирането на
реституционните претенции към имотите
на университетите.
8 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

През 2008 г. пазарът на жилища е по-балансиран и спокоен спрямо предходната година

НС купува нови асансьори
Народното събрание обяви обществена
поръчка за избора на изпълнител за
доставката, монтажа и въвеждането в
експлоатация на два дуплекс пътнически
асансьора в сградата на ведомството.
Гаранцията за участие е 2000 лв., като
според законовите норми тази сума може да
бъде до 1% от стойността на поръчката.
Гаранцията за изпълнение е 5% от сумата по
договора. Заявления се подават до 25 юни.
Разглеждането на постъпилите предложения
ще стане на следващия ден.

В Разградско въвеждат
алтернативно осветление
Проекти за алтернативно улично
осветление в общините в Разградска
област със слънчева енергия ще бъдат
финансирани по програма за развитие на
селските региони. След инсталирането
на специалните комплекти разходите на
местните управи ще са единствено за
застраховка и поддръжка на фотоволтаични
лампи. Те ще светят и през зимата, когато
приемат ултравиолетовите лъчи. Подобна
инициатива е на път да се реализира в Своге.

Търси се охрана
за летището в Русе
Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ търси
охрана за обектите си на летище Русе
в село Щръклево. Поръчката обхваща
денонощна охрана на цялата територия
на летището с площ от 229 хектара и на
имоти, разположени извън територията на
летището, заедно с прилежащите сгради
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България

МВнР закупува
техника
за видеонаблюдение
Министерството на външните работи
обяви обществена поръчка за доставката на
оборудване за системи за видеонаблюдение
за нуждите на ведомството. Прогнозната
стойност на доставката е между 250
хил. лв. и 300 хил. лв. без ДДС. С избрания
изпълнител ще бъде сключен договор за срок
от една година. През миналата година сходна
поръчка е била изпълнена от компанията
„Сектрон“. Договорът с компанията е
сключен на 16 юли, като за изпълнението на
поръчката са били получени девет оферти.
Стойността на доставката е била над 253
хил. лв. без ДДС.

Сградите трябва
да могат да устоят
на силен земен трус
©Анелия Николова

и инфраструктура. Договорът с избрания
изпълнител ще бъде сключен за срок от една
година. Прогнозната стойност на поръчката
е 90 хил. лв. без ДДС.

Жилищен комплекс за 400 млн.
евро ще се изгражда в София
Испански и български инвеститори ще
издигнат нов жилищен комплекс от смесен
тип в района на Централна гара в София.
Около 400 млн. евро ще бъдат вложени в
построяването на „Файв тауърс ъф София“
(„Петте кули на София“), заяви пред SeeNews
Красимир Димитров от консултантската
агенция „Сорс“. Димитров добави още, че се е
наложило увеличение на инвестицията, тъй
като разходите за строителство на офис
сгради и търговски обекти са нараснали в
сравнение с разходите за жилищни сгради.
Инвеститорите са българската „Техно
резиденшъл парк“ и испанската „Урбас“ (Urbas
Guadahermosa). Всяко от двете дружества
ще притежава по 50% от проекта, който
трябва да бъде приключен към края на 2012 г.

Ирландци вдигат небостъргач
Ирландци са готови да вложат 70 млн. евро в
най-големия офис център у нас. Инвеститор
в Европейския търговски център (ЕТЦ) е
акционерно дружество. В него мажоритарен
дял имат поне 30 ирландски предприемачи.
Знае се само, че един от тях е бивш шеф на
Bank of Ireland. Проектът включва пет офис
сгради, най-високата от които е 65-метров
небостъргач. Те са на обща площ от 70 000
кв.м, или 10% от сега съществуващите
на пазара бизнес площи. Строителството
ще се изпълни от гръцката „Терна“, а
финансирането е подсигурено от Пиреос
банк.

В България действат действат правилници
по отношение на сградите, които са
за много висока степен на земен трус.
Сградите в София и България се строят
така, че да устояват на земетресение
от девета степен, да могат да запазят
живота на хората. Това заяви Влади
Калинов - директор на дирекция „Контрол по
строителството” към Столичната община.
Тогава, когато сградите се въвеждат в
експлоатация, задължително трябва да
се гарантира, че тези условия са спазени,
тъй като това е единственият начин за
превенция срещу такива бедствия, добави
Калинов.

Проект
за нов закон
за енергийна ефективност
Проектът за нов закон за енергийна
ефективност предвижда дейностите по
повишаването й да бъдат управлявани от
създадено за целта държавно предприятие,
което да предоставя средства от бюджета.
Мотивите зад това предложение са
доста общи - незадоволителното ниво
на енергийна ефективност в различните
отрасли. От проекта не личат критериите,
по които ще се избират проектите за
финансиране и начинът, по който ще се
отпускат парите. Заместник-министърът
на икономиката и енергетиката Валентин
Иванов сравни новото държавно
предприятие с предприятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДОС), което обаче търпи
остри критики за липса на прозрачност
в управлението и изразходването на
средства. Изпълнителният директор на
агенцията за енергийна ефективност Таско
Ерменков обяви за нелогично създаването на
държавното предприятие. Представителят
на камарата на компаниите за енергийно
обследване Еленко Божков заяви, че то ще
дублира дейността на фонд „Енергийна
ефективност“ и на ресорната агенция. 
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 9
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Европа

Замърсеният въздух
е най-неприятният
фактор в работната среда

Новото летище в Сарагоса

Проучване на белгийската фирма за
сигурност и превенция „Ариста”, проведено
в края на месец май сред 1103 души в
Белгия, показа, че повечето хора са доволни
от работното си място. Въпреки това
анкетираните изтъкват множество
недостатъци, на първо място сред които
е застоялият въздух, а на второ - шумът.
Двайсет на сто от участниците в
проучването не одобряват обзавеждането
в офиса и признават, че често се
чувстват некомфортно, докато работят
на компютър. Близо 80% са заявили, че
работата пред монитор е предизвикала
физически дискомфорт през последните
шест месеца, а едва 30% от работещите
с преносим компютър повече от 2 часа на
ден твърдят, че ползват необходимите
аксесоари за удобство.

Faceo поднови договора си
с шотландската гранична
полиция

Сарагоса с ново летище
за „Експо 2008“
Испанският град Сарагоса се сдоби ново
летище специално за „Експо Сарагоса
2008“ - най-голямото в света изложение за
вода и устойчиво развитие. Изложението
започва на 14 юни, а капацитетът на
летището е съобразен с очакваната
огромна посещаемост. Новият терминал е
в архитектурен унисон с водната тематика
на събитието. Освен това летището на
стойност 40 млн. евро е изградено само за 3
години и вече функционира.

Търговските площи
в Турция ще нараснат
с 60% за две години
Очакванията са търговските площи в Турция
да нараснат с около 60% през следващите
две години според последното проучване
на Jones Lang LaSalle в партньорство с
Alkas Consulting. За последните две години
турският пазар се разви бързо, броят
на търговските центрове се е увеличил
с 33 след януари 2007 г. и в момента
те наброяват 188. Други 66 центъра
са в строеж, 84 са на етап проект.
Предоставянето на услуги за развлечение
е критичен момент при структурирането
на търговските обекти от „новата вълна“.
Освен задължителните киносалони и
ресторанти предприемачите стават все
по-агресивни - например до края на годината
трябва да отвори врати гигантски аквариум
във „Форум Истанбул“.
10 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

Британската Faceo FM UK и шотландската
гранична полиция подновиха договора за
поддръжка на сградите на институцията
за следващите четири години. Освен
досегашните условия в договора
се предвижда Faceo да се наемат с
оптимизацията на енергопотреблението
на сградите на полицията. Компанията
обслужва шотландската гранична полиция от
2003 г.

Ротердам с нов
мултифункционален център
Международната компания ОМА обяви
в началото на юни проекта си за нова
мултифункционална сграда в центъра на
Ротердам. Цялостната площ на обекта
ще е 120 хил. кв. м, които ще бъдат
разпределени между магазини, офиси, жилища,
развлекателни и културни обекти. Проектът
ще използва и сградата на ABN-AMBRO,
която е първата сграда, издигната в центъра
на града след първата световна война. По
план комплексът ще е готов през 2013 г.

Холандската „Фасиликом”
с нови директори
Холандската ФМ компания „Фасиликом”,
работеща основно в областта на
почистването и сигурността на сгради,
избра двама нови директори на отдел
„Продажби” за Белгия. Алекс Карденас ще
поеме отдел „Продажби” за Брюксел и
Валония, а Ги дьо Сме ще ръководи този за
област Фландрия. Клодин Декорт, която
те ще заместват, ще поеме развитието
на „Фасиликом - фасилити решения”. Освен
в Белгия „Фасиликом” има клонове във
Великобритания и Франция, а през 2006 г.
компанията отбеляза своята 40-годишнина.
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Според Halifax
британският пазар
на жилища се свива
През май цените на жилищата във
Великобритания са се понижили с 2.4 на сто.
На годишна база спадът е с 3.8 процента,
сочи доклад на най-голямата ипотечна
банка във Великобритания Halifax. Този
спад трябва да бъде съизмерен спрямо
значителни покачвания през последните
години. Цените на Острова са се повишили
със 79 на сто през петте години до август
2007 г.
Според данните на банката средната
цена на жилища във Великобритания се е
повишила с 88 хил. паунда до 184 111 паунда
между август 2002 - август 2007 г.
Понижението е следствие от
трудностите, създадени за потенциалните
покупки на жилища от рязкото покачване
на цените на жилищата през последните
години, намаляване на покупателната
способност, както и намаляване на
кредитните възможности.
Броят на ипотечните заеми, одобрени за
покупка на жилище – добър индикатор за
продажбите на имоти – е намалял с 49 на
сто през април 2008 г. спрямо април 2007
г. година до ниво от 58 хил. Спадът е с найбързото темпо от април 1999 г. насам.

Противопожарната безопасност в лондонското метро през следващите пет
години е поверена на компанията M J Quinn Integrated Services. Компанията
ще е се грижи за три от най-натоварените линии, които общо генерират 40%
от всичкия метротрафик. Договорът включва доставката на оборудване
за наблюдение, превенция и борба с пожарите. M J Quinn Integrated Services е
изпълнявала и предишни поръчки за лондонското метро, най-вече по подмяната
© Reuters
на електрическите инсталации на цели станции
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Куба ще строи
14 000 синтетични
къщи годишно
Куба планира да строи по 14 хил. синтетични
къщи на година за решаване на жилищния
проблем. Строителството започва през
септември, като ще бъде използван
половинилхлорид (PVC) от химическия
комбинат, който ще бъде построен с
помощта на Венецуела в рафинерията в
Сиенфуегос. „Куба ще построи повече от
14 хил. къщи годишно от половинилхлорид
благодарение на проекта с Венецуела“, заяви
изпълнителният директор на проекта.

isco завърши
системата си
за виртуални заседания

Цените н аофисите в централната част на Токио са по-високи дори от тези в
ситито на Лондон

В Лондон, Москва и Токио са
най-скъпите офиси в света
Лондон е градът, в който наемите на
офис площите са най-високи в целия свят,
Москва поскъпва с най-бързи темпове, а
централната част на Токио изпреварва
цените дори в ситито на Лондон. Това
показват данните от най-новото изследване
на международната консултантска компания
в сферата на недвижимите имоти „Си
Би Ричард Елис“. Изследването обхваща
дванадесетте месеца от март миналата
до март тази година. Общата тенденция за
наемите на офисите в повечето страни по
света е, че поскъпват въпреки финансовата
криза, изпреварвайки инфлацията. Една от
основните причини за това е дисбалансът
между търсенето и предлагането. Найголемите ръстове бележат развиващите се
пазари в Европа, Близкия изток и Африка.

IFMA работи по юридическата
отговорност в ФМ
В началото на месец юни Международната
асоциация по фасилити мениджмънт
(IFMA) обяви, че сформира работна група
относно юридическата отговорност на
фасилити мениджъра в случай на инциденти
по време на работа. От IFMA са поканили
заинтересуваните професионалисти,
членуващи в организацията, да дадат своя
принос по темата. Самият екип ще изготви
информационна брошура, която освен
юридическата отговорност ще засегне
естеството на инспекциите по труда,
правни процедури, видовете застраховки
и т.н. По време на заседателните сесии
външни специалисти ще споделят техния
опит, а участниците ще разгледат казуси по
различни теми.
12 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

Cisco пусна на пазара новата си система
за виртуално комуникиране и заседания
TelePresence Meeting, която е разработена
в два варианта. Cisco TelePresence System
(CTS) 500 е предназначена за индивидуална
употреба, докато CTS 3200 е удобна за
групови дистанционни обучения и заседания
за 12 до 36 участници. Системата
представлява монитор с 37 клавиша и може
да бъде интегрирана към компютър чрез
софтуера Digital Media System (DMS) на Cisco.
Въвеждането на фирмени ремонтни услуги
говори, че системата набира популярност.

Строят интелигентен
офис в Мумбай
Строят интелигентен офис в Мумбай
James Law Cybertecture International ще
изпълнят уникален проект за офис сграда в
Мумбай, Индия, по поръчка на Vijay Associate
(Wadhwa Developers). Тринайсететажният
обект ще е с формата на яйце, а площта
му ще е 32 хил. кв.м. Необичайната
офис сграда ще е оборудвана с всякакви
интелигентни системи за сигурност и
удобство, включително такива, следящи
здравословното състояние на работещите.
Ъгълът, под който ще е построено „яйцето”,
пък ще позволи максимално ползване на
дневна светлина за сметка на намалената
повърхностна площ. Офисът естествено ще
разполага и със соларни панели и собствена
пречиствателна станция за отпадни води.

Google ще строи център
на терен на НАСА
НАСА и Google Inc. обявиха планове
за развитие на нов център за високи
технологии в изследователския център на
НАСА в Маунтин Вю, Калифорния. Според
клаузите на 40-годишния договор Google
наема 42.2 акра земя от НАСА, на които
ще построи офиси и сгради за изследвания.
Според договора за наем Google ще плаща
на НАСА наем, чийто първоначален размер е
3.66 млн. долара годишно. Строителството
ще се осъществява на три фази. Първата
фаза ще започне до септември 2013 г.,
втората - до 2018 г., а третата - до 2022 г.
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Строителството ще се
забави през 2008 и 2009 г.
Според скорошни изследвания, темпът на
строителството в световен мащаб ще се
забави през следващите две години. През
2008 г. 4-процентният спад ще се дължи на
по-малкия дял на жилищно строителство,
който няма да бъде компенсиран от
строителството на други сгради. През 2009
година пък темпът ще се забави с около
1% заради първия от 2003 г. насам спад в
нежилищното строителство.

Хонконг беше домакин на
най-голямото събитие на IFMA
Най-голямата годишна ФМ конференция в
Азия, организирана от Международната
асоциация за фасилити мениджмънт
(IFMA), се проведе в Хонконг на 4 и 5 юни.
Конференцията беше разделена на осем
образователни сесии, както и много събития
за създаване на контакти и обмяна на
опит. Основните обсъждани теми бяха
превенцията на природни бедствия и
устойчивото развитие в строителството
и управлението на сгради.

Брад Пит проектира екохотел
Брад Пит ще бъде част от дизайнерския
екип на нов 5-звезден екохотел в Дубай.
Пит ще участва в проекта в ролята си
на представител на организацията Free
Green, като споделя, че до голяма степен се
е ангажирал с проблемите на устойчивото
строителство. Актьорът ще си партнира с
архитектурното студио „Графт”.

Продадоха небостъргач в
Манхатън за близо 3 млрд. долара
Петдесететажен небостъргач с офиси
на „Дженерал моторс“ в Ню Йорк бе
продаден за 2.9 млрд. долара, което е
рекорд за недвижима собственост в САЩ.
Небостъргачът на „Дженерал моторс“
се намира в сърцето на Манхатън, на
известното Пето авеню срещу Сентръл
парк. Разгънатата му площ е 2000 кв.м.
Купувачът, компанията „Бостън пропъртис“,
уточнява, че в сделката са участвали
инвестиционните банки „Голдман Закс“ и
„Морган Стенли“, както и инвестиционни
фондове от Катар и Кувейт.

Стандартът LEED вече изисква
стратегия на почистването
Според щатския стандарт за устойчиво
строителство LEED-ЕВ (Leadership in
Energy and Environmental Design - Existing
Buildings), който засяга вече построени
сгради, борещите се за сертификат по LEED
трябва да имат стратегия за екологично
почистване. Стандартът наскоро беше
преразгледан от Американския съвет по
зелени сгради, за да стане екологичното
почистване необходимо условие за
придобиване на кредити по LEED-ЕВ. 
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„Реал Виена”
Изложението за недвижими имоти - с фокус към Централна и Източна Европа

България бе представена на изложението с пет щанда

О

Т 27 ДО 29 МАЙ 2008 Г. ЗА ТРЕТИ ПЪТ

се състоя „Реал Виена“ - изложение за
недвижими имоти с фокус върху региона
на Централна и Източна Европа. Тази година
броят на изложителите достигна 326, което
е с 31% повече от миналата година и повече
от 65% спрямо началната 2006 г. Този брой е
формиран от представители на 27 държави,
като ако изключим 131 щанда на домакините,
най-силно бе представена Русия с 37 щанда,
следвана от Полша, Чехия, Румъния и Украйна.
При посетителите се отчита не по-малък
ръст, а именно 27% спрямо 2007 г., или точно
9808 души. Ръстът спрямо началната година
на изложението е 75%. Половината от тези
участници бяха от Австрия, а при другата
половина основните представители бяха
от региона на Централна и Източна Европа.
Ако групираме посетителите по държави,
най-голям брой представители имаше от
Германия, следвана от Чехия, Русия, Унгария,
Румъния, Полша, Словакия, Сърбия, Украйна,
България и Хърватия.
Сред големите компании, които имаха
14 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

© Reed Exhibitions

щандове на изложението, заслужават да
споменем - ALUKÖNIGSTAHL, Bank Austria,
BESIX, CA Immo International, CB Richard Ellis,
Colliers International EMEA, Conwert Immobilien
Invest SE, CPB Immobilientreuhand, CUUBUUS
Real Immobilien, Deloitte Financial Advisory,
Drees & Sommer, ECE Projektmanagement, ECO
Business-Immobilien, First Title (поделение на First
American), GVA Real-Consult Immobilientreuhand,
GYODER (асоциация на компании за недвижими
имоти в Турция), Hochtief Development,
IMMOEAST, IMMOFINANZ, IMMORENT, ING
Real Estate Investment Management, KPMG
Austria, PwC PricewaterhouseCoopers, R
- QUADRAT Immobilien, Raiffeisen - Leasing,
Raiffeisen evolution project development, REAG,
REHAU, Sparkassen Immobilien, Strabag, TPA
Horwath, TRIGRANIT, UniCredit Global Leasing,
VASKO+PARTNER INGENIEURE ZT.
България се представи с пет щанда - AGP
Development, BN Consulting, GLOBAL Real Estate
Company, Ivo Petrov Architects и Property Xpress.
Главният архитект на Виена Рудолф Шикер
каза, че успехът на тазгодишното изложение
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Паралелно с изложението бяха организирани
и дискусионни панели
с топ експерти от
Европа

Тази година броят на
изложителите достигна 326, което е с 31%
повече от миналата
година

„е доказал важността на Виена като център
в областта на недвижимите имоти за
Централна и Източна Европа - за градовете и
регионите, както и за самия бизнес. Особено
приятно за мен е постоянното увеличаване
на представителите от Турция. Заедно с
Ренате Браунер, заместник-кмет и съветник
по финансите на Виена, ще се погрижим Reed
Exhibitions Messe Wien да получи подкрепата
на градската управа на Виена за изложението
идната година, за да се гарантира още поголям успех”.
Паралелно с изложението, австрийското
списание GEWINN беше организатор
на дискусионни панели (property-talks) с
топ експерти от Централна, Източна и
Югоизточна Европа. Продължителността
на всяка дискусия беше фиксирана на един
час, като участниците се концентрираха
върху вълнуващи и наболели национални и
интернационални проблеми в сферата на
недвижимите имоти. Самите дискусии
бяха групирани в три основни направления
- „градове и региони”, „проекти и специални
пазари” и „инвестиции и услуги”. Поради
големия обем на теми ще се спрем само
на панелите с българско участие. При
„градове и региони” беше отделено място
за дискусия на тема „Пазарът на търговски
площи в България: още атрактивен или вече
наситен?” Участници бяха Георги Гунчев,
главен редактор на списание PropertyXpress,
Илияна Шмателка, изпълнителен
директор на „Иморент България“, Хенри
Кьотер, изпълнителен директор на „ЕЦЕ
проектмениджмънт България“, Джулиан
Едуърдс, изпълнителен директор на „Тишман
мениджмънт къмпани България“, адв. Клеменс
Барентхалер и Бруно Етернауер от CA
Immobilienanlagen.
По темата за логистичните площи г-н
Едуърдс изрази мнение, че високата цена на
терените в София пречи на развитието
на подобен род бизнес. В момента има
предлагане на нива от около 200 евро на
кв.м, което е значително над допустимите
за подобен род проекти от 20 до 40 евро
на кв.м. Според него при наемни нива от 3
до 5 евро на кв.м/месец и при предлаганите
от спекулантите цени на земята срокът за
изплащане на инвестицията става прекалено
голям и непривлекателен.
По темата за търговските площи Хенри
Кьотер беше провокиран от въпрос на
публиката дали с обявените вече проекти
за молове в София не е достигнат пределът
на пазара. Той шеговито отговори, че в
Германия отдавна са достигнати нивата на
застрояване на молове, които в момента
се очакват в София и въпреки това там
продължават да излизат нови проекти.

Виена се доказа като
център в областта на
недвижимите имоти за
Централна и Източна
Европа

Според него причината за успеха, съответно
неуспеха на даден проект е до голяма степен
свързан с качеството на самия проект,
отколкото с конкуренцията. Той каза, че е
спокоен за двата големи проекта на ЕЦЕ в
София, тъй като компанията притежава
изключително голям опит при подобни
проекти.
Другият панел, в който имаше българско
участие в лицето на Тошо Киров от „Алфа
пропърти мениджмънт“, бе „Фасилити
мениджмънтът днес и утре: нови тенденции
на изток и запад”. Участниците основно
дискутираха последиците от кредитната
криза върху пазара на услугите по поддръжка.
Според тях проектите, които са добре
управлявани, са запазили голяма част от
стойността си, дори някои от тях са я
повишили, докато зле управляваните проекти
са загубили значителна част от цената си.
Всички бяха единодушни, че колкото по-бързо
спекулантите излязат от пазара, толкова
повече ще се обръща внимание на услугите по
фасилити мениджмънт.
В две поредни вечери, на 27-и и 28и, участниците имаха възможност да
контактуват в по-неформална обстановка.
Първата вечер беше отредена за Top
Executive Event, или Вечерта на големите
шефове. Събитието се състоя в една
от най-изключителните и великолепни
сгради на Виена - Kursalon. Проектирана от
Йохан Гарбен в стил италиански Ренесанс
и разположена във великолепен парк в
английски стил, сградата е завършена през
1867 г. Въпреки че първоначално е била
замислена с друго предназначение, след като
през 1868 г. самият Йохан Щраус изнася
концерт в нея, и до днес Kursalon остава
културно средище на виенчани. На 28-и се
състоя Exhibitors’ Evening, или „вечерта на
изложителите”, която се проведе в Marina
Wien. Освен хубавата храна и добрите
напитки атракцията на вечерта бяха две
лодки, които правеха разходки по Дунав.
За любителите на високия адреналин беше
осигурена подсилена моторна лодка „Гризли”, с
два двигателя по 480 конски сили.
Оператор на изложението е REED международна специализирана компания в
областта на организацията на събития. Само
в Австрия годишно компанията организира
около 40 търговски изложения и обществени
събития с над 8100 местни и чуждестранни
изложители и средно около 640 000
посетители.
В международен план за компанията
работят 2600 служители, в 39 офиса по
целия свят, които годишно организират над
500 събития в 38 държави, с над 6 милиона
участници. 
Кирил ИЛИЕВ
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Швейцарска инвестиция
в образованието
„Р&М България“ подкрепи създаването на Учебна лаборатория
по кабелни системи в Техническия университет-София

Н

Прерязване на лентата на Учебната лаборатория по кабелни системи

За нас е важно
и в бъдеще в страната
да продължават да се
подготвят качествени
кадри в сферата на
кабелните системи и
телекомуникациите.
Радостин ЧУГРЕЕВ,
регионален мениджър
„Частни мрежи“ в „Р&M България“
16 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

© R&M

„Р&М България” ЕООД е
част от швейцарската
компания R&M AG – производител с повече от
40 години опит в информационните и комуникационни технологии. R&M
AG е концентрирана
изцяло върху пасивните
кабелни решения на комуникационните мрежи.

А 22 МАЙ В РЕКТОРАТА НА
ТЕХНИЧЕСКИЯ университет - София,

се състоя официалното откриване
на новата Учебна лаборатория по кабелни
системи. Проектът е осъществен с
подкрепата на компанията „Р&М България“
ЕООД, част от водещия швейцарски
разработчик на структурни кабелни
системи Reichle &De-Massari AG (R&M). В
откриването взеха участие Феличе Гуарна,
главен инструктор в R&M, Александър
Петров, управляващ директор на „Р&М
България“ ЕООД, и Радостин Чугреев,
регионален мениджър „Частни мрежи“ в
„Р&М България“ ЕООД. Още на 27 март
ръководството на R&M обяви мащабните
си планове за инвестиции в България и
региона, които през следващите няколко
години ще достигнат 3.5 млн. евро.
Създаването на новата учебна
лаборатория е първата стъпка от този
инвестиционен план. „Компанията не
случайно избра Техническия университет София, за стартиране на партньорството
си с българското образование, защото
за нас е важно и в бъдеще в страната да
продължават да се подготвят качествени
кадри в сферата на кабелните системи
и телекомуникациите, както това
става днес. Убедени сме, че само по
този начин България ще има своята роля
в икономиката на познанието не само
като консуматор на технологии, но и
като център за тяхното разработване и
развитие“, заяви Радостин Чугреев.
Сътрудничеството между „Р&М
България“ ЕООД и Техническия университет
- София, на практика е и първата
възможност за българския бизнес да
почерпи опит от начина, по който си
взаимодействат бизнесът и научните
институции в Швейцария - една страна с
дългогодишни традиции в тази сфера.
Създаването на новата лаборатория
включва цялостно ремонтиране и
обзавеждане на старата зала, нейното
оборудване с окабеляване, комуникационна
техника, рак и мултимедия. Освен
това като част от партньорството
двама преподаватели от Техническия
университет са преминали безплатно
обучение в R&M по методологията на
компанията. 
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Фасилитис икономика
и мениджмънт
Стопанският факултет на Софийския университет
продължава успешното си партньорство с бизнеса

С

ЛЕД СТАРТА НА МАГИСТЪРСКАТА програма

по „Икономика и управление в
енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги” преди 3 години
Стопанският факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”
ще направи още едно добро попадение
- от есента на 2008 г. стартира нова
магистратура по „Икономика и управление
на сгради и съоръжения” - фасилити
мениджмънт.
Новата магистърска програма ще се
състои от 3 семестъра, а за завършилите
неикономически бакалавърски програми
- още 2 общоикономически семестъра.
Желаещите да кандидатстват за двете
програми могат да се явят на изпит
в края на септември, а началото на
лекциите и семинарните занятия е през
ноември.
Новата магистърска програма е
доказателство за продължаващото
успешно партньорство на факултета
и бизнеса. Подобно на ютилитис
магистратурата и в новата програма
преподаватели ще са изявени
специалисти в областта на ФМ. Очаква
се сред студентите в нея да има много
специалисти, които работят в тази
област и биха желали да придобият
специализирана подготовка.
Стопанският факултет има
традиционно партньорство с компании
от различните индустриални сектори.
Най-новите партньорски проекти
са учебната зала за съвместната
магистърска програма със Сорбоната
по „Управление на човешките ресурси и
корпоративна социална отговорност”,
подпомогната от фондация „Атанас
Буров”, новата библиотека, подпомогната
от „Приста ойл”, както и най-новият
проект - Учебно-изследователската
лаборатория „Публично-частно
партньорство” съвместно с „Елаците
Мед” (част от холдинга „Геотехмин”) водеща компания, членуваща в КРИБ.
Досегашният опит дава надежда, че
отговорният бизнес все повече осъзнава
нуждата от качествено професионално
висше образование с акцент върху
магистърските програми, където се

Сградата на Стопанския факултет

Стопанският факултет
има специализирани
магистърски програми
като „Икономика
и управление в
енергетиката,
инфраструктурата и
комуналните услуги”,
„Финанси и банково дело”,
„Икономика и
управление на туризма”,
„Макроикономика”,
„Бизнес администрация
Стратегическо
управление”,
„Управление на човешките
ресурси” и др.

© Атанас Георгиев

формират специфичните секторни знания.
Следващите стъпки трябва да са още
по-смели - участие на водещи компании
при формирането на учебния план и
програмите по отделните дисциплини.
Същевременно може да се задават
различни казуси и проекти за изпълнение
от студентите и докторантите
на факултета, което да осмисли с
практически умения научената до
момента теория. Така със сигурност ще се
постигнат няколко положителни ефекта:
развитие на местен научен потенциал,
задържане на качествени млади хора в
България и задоволяване на растящото
търсене за висококвалифицирани млади
специалисти. 
„Фасилитис”
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Фасадата на една сграда
е естетика и функция
Арх. Борис Георгиев, управител на „Солидко“ ООД, пред „Фасилитис“

С

мятате ли, че нашето общество се
грижи достатъчно добре за външния
вид на сградите, които обитаваме?
- За голямо мое съжаление не бих могъл да
кажа, че това е така. Обществото не се
грижи добре нито за външния, нито за
вътрешния облик на сградата. В България
няма никаква поддръжка на сградния фонд.
Вина за това според мен има не всеки
отделен човек, а законовата уредба, която
регулира тези процеси. Никъде по света
хората не са съвестни, а са принудени да
бъдат такива, като ги глобяват, като има
по-рестриктивни действия. Има много
начини, чрез които можем да се грижим подобре за облика на нашите сгради - просто
трябва да се почне отнякъде. В Европа
и по света има много хубави практики в
тази посока. За поддръжка на сградата се
събира всеки месец определена от района, в
който живееш, такса още от първия ден, в
който сградата е пусната в експлоатация.
На десетата-петнадесетата година
събраните средства са достатъчни, за да
бъде санирана сградата, да бъде сменена
дограмата на всички апартаменти, разбира
се, с една и съща и каквато избере управата
на самия блок или комплекс. В България обаче
се приема, че жилището, което сме купили,
е някаква даденост и впоследствие не се
отделят никакви средства за неговата
поддръжка. Ако изключим елементарните
суми, които се събират за хигиена в
сградата, за нейната външна поддръжка,
било то дограми, фасади, и т.н., не се прави
нищо. Случаите, когато някои собственици
на имот в една многофамилна сграда
решат да санират само своя апартамент
с материал и цвят по техен избор, също не
бива да се допускат. Трябва да се намери
механизъм, така че цялата сграда да бъде
санирана, за да не става сградата на
различни ивици и да се разваля обликът й.
Като архитект съм и абсолютно против
да бъде допускано в закона остъкляването
на балкони, ложи и т.н., защото, купувайки
едно жилище, човек трябва да се съобрази с
архитектурната визия на колегата, който
е проектирал сградата, и когато види,
че апартаментът има по-голяма тераса,
да не разсъждава с презумпцията „Аз сега
ще си купя апартамента и догодина ще си
остъкля терасата”. Същото нещо важи и за
климатиците, сателитните чинии, които
са наредени къде ли не. Това е трудно да се
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В по-голямата си част
фасадите на сградите,
които ни заобикалят в момента, нямат нищо общо
с оригиналния проект и
това нарушава облика на
градовете.

Фасадата е външният образ на една сграда и той
трябва да говори, да има
отношение към предназначението й.

промени, но нещата опират до закона и
неговото прилагане. В по-голямата си част
фасадите на сградите, които ни заобикалят
в момента, нямат нищо общо с оригиналния
проект и това според мен е крайно
негативно и нарушава средата на живот и
облика на градовете ни. Но аз съм оптимист
и смятам, че в бъдеще все по-често ще
виждаме собственици, които се грижат
добре за сградите си.
Обвиняват архитектите за лоша изолация,
течащи стъклени покриви, прегряващи или
преохладени сгради, падащи мазилки, влага
и мухъл в затворени помещения, недобра
вентилация - недопустими грешки за
съвременни здания. Основателни ли са тези
обвинения?
- Мисля, че тези обвинения в повечето
случай са неправомерни. Архитектът е
един от участниците в инвестиционния
процес. Има случаи, в които колеги поради
незнание избират неподходящи материали
и детайли, но голяма вина за тези грешки
имат и другите участници в този процес,
а именно инвеститорите и строителите.
Наемат се неквалифицирани специалисти,
които се опитват да строят нещо, но
не знаят какво. Защо има падащи мазилки
според вас? Защото много често се полагат
в неподходящи температурни интервали.
Инвеститорът от своя страна много често
си позволява да променя това, което е
направил архитектът - например подмяна на
материали с по-евтини и нискокачествени.
Няма механизъм, който да контролира
изпълнението на 100% на съответния
проект от страна на инвеститора, който го
е възложил. Дори и да си от най-съвестните
проектанти и архитекти, няма модел,
който да ти позволява да влияеш върху
решенията на строителя и инвеститора.
Друга основна причина, поради която се
получават недостатъци на сградите, идва
и от това, че масово в практиката при
проектирането им не се предават пълни
проекти с пълна строителна документация,
с необходимия брои детайли на сградата.
Това е така, защото не всеки инвеститор е
готов да ги плати. Законът позволява да се
получи разрешение за строеж на техническа
фаза - без голяма част от детайлите и
архитектурните решения. Перфектната
сграда и фасада в частност се получава,
когато се съберат трите основни аспекта
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в инвестиционния процес - добър архитект,
добър строител и добър инвеститор. Ако
един от тримата компрометира процеса,
без значение кой, нещата не стават.
Нужно ли е архитектите да бъдат до
голяма степен технолози, за да се избегнат
тези проблеми?
- Не мисля, че архитектите трябва да
са технолози. Преди 10-15 години всеки
проектант е разработвал собствени
детайли, парапети по фасади,облицовки
и т.н., едва ли не всеки един детайл
е негов патент. В наши дни е друго.
Десетки и стотици хора се занимават с
производството на един детайл. Например
за окачени алуминиеви фасади има 20 или 50
различни варианта за закрепването им до
последният винт и в кой възел кой детайл се
прилага. Това спестява много пари и много
разработки. Със сигурност разработките
на специалистите са по-добрият вариант.
В този ред на мисли архитектът трябва
просто да е запознат с това, което има на
пазара, с различните строителни системи
и това кога и къде да ги приложи. Оттам
нататък той трябва да бъде оставен да се
изяви като творец, да мисли как да изглежда
и да знае от къде, кои материали и решения
да приложи. За да може накрая сградата да
стане точно такава, каквато той си я е
представял, а не както се е получила.

© Асен Тонев

Арх. Борис Георгиев
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Като архитект, който прави цялостен
проект на сградата, какви фасади
предпочитате за офис сгради и какви за
жилищни сгради?
- Трудно е да се говори в общия случай,
защото има много различни фасадни решения
- хиляди, милиони. По презумпция фасадата
на една сграда е естетика и функция. Това
е външният образ на една сграда и този
облик трябва да говори, да има отношение
към предназначението й. Когато се
проектират корпоративни централи и офис
сгради на големи компании, те трябва да
внушават сигурност, престиж и т.н. При
промишлените сгради фасадата се подчинява
на функцията на сградата на почти 100%.
Фасадата може да има и утилитарна функция
- да се слагат фотосоларни панели например.
Като цяло за офис сградите предпочитам
студените материали като стъкло, алуминий,
метал като обшивки. При жилищни сгради помасово се използват по-топли и естествени
материали - мазилки, камък и стъкло в
по-малка степен. Тук опираме до това кое
е топъл и кое студен материал. Защото
има камъни, които могат да бъдат студен
материал, и алуминий, които да прилича
на дърво. На изкуствените материали
могат да бъдат придавани различни форми
и цветове, което съответно да променя
настройките на един човек. Материалите са
в основата на въздействието на една фасада
върху жителя, защото една жилищна сграда
трябва да излъчва уют, а една офис сграда
- да има корпоративно излъчване, да говори
за компанията, която я притежава. Разбира
се, това са съвсем висящи във въздуха общи
принципи. Като цяло всяка сграда е уникална. 
Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 19
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Предлагаме комплексен
подход при решаване на
проблемите на фасадата
Арх. Дамян Стоянов, управител на СТОА ООД, пред „Фасилитис”

Г

-н Стоянов, какво ви мотивира да
изберете професионално развитие,
свързано с фасадни системи?
- Фасадата е архитектурният облик и лицето
на сградата. Освен това я предпазва от
външните климатични условия и добива все
повече и разностранни функции. Фасадният
инженеринг е една област, която въпреки
технологичността си трябва да бъде според
мен поверена на архитект, за да изпълнява
всичките си предназначения докрай. Нужно
е авторът на основната архитектурна
идея да дирижира проектирането й пряко.
Нашата компания започна в началото с потясно изпълнение на каменни, вентилируеми
облицовки, за да достигне до момента,
когато се стреми да покрие цялостното
фасадно проектиране и изпълнение.

компрометира качеството на цялостния
архитектурен продукт - фасадата не
изпълнява заложените й функции.
През последните години има явен
стремеж към използване на модерни
технологии и нови материали при
фасадите. Според вас изследват ли се
докрай възможностите и свойствата на
тези нови средства?
- Новите материали изискват технологично
време за овладяването им от проектанти
и строители. Често ставаме свидетели на
влагане на несъвместими материали в една
фасада, без да се познава функционирането
на фасадата и поведението й във времето.
Случвало ми се е да говоря с клиент,
който има оплакване от алуминиевите
облицовки (еталбонд) под претекст, че те
миришат. Оказва се, че запълването на
фугите и запечатването на вентилируема,
алуминиева облицовка води до появата
на мухъл зад нея. Това води след себе си
и неприятната миризма. Друг пример е
влагането на различни типове метали
- мед, алуминий, поцинковани елементи
- във фасадни конструкции. Резултатът е
корозия и нужда от подмяна и ремонт на
фасадата.

С какво вашата компания успява да
спечели своите клиенти?
- Ние предлагаме комплексен подход при
решаване на проблемите на фасадата. Това
е и съвременният начин за изпълнението
й. Цялостното фасадно решение освен
по-тясно съгласуване на различните
строителни детайли, материали и
процеси дава възможност за контрол
върху цялостната визия на сградата.
Непрекъснато ставаме свидетели на
изпълнение „на парче“. Това е изключително
нерентабилно за инвеститорите и

Всяка намеса във фасадата на определена сграда
трябва да бъде подложена
на архитектурно
проектиране, топлотехнически доклад и
конструктивни становища и изчисления.
20 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

Нужно ли е фасадата на една сграда
да бъде разглеждана като отделна

Арх. Дамян Стоянов
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проектантска част?
- Отговорът на този въпрос все още не
е еднозначен, но практиката показва, че
фасадата има нужда от по-специализирано
проектиране и контрол, даже и от страна
на институциите. Този контрол може да
бъде извършен чрез паспортизиране на
сградата и създаване на едни икономически
подплатени правила и бариери. Целта им
е по-качествен продукт, а не затъване на
строителния процес в излишна бюрокрация.
Притежателите на хиляди
новостроящи се сгради са изправени
пред невъзможността да се справят
с корозията, с плесента и мухъла, с
изкривени от вятъра и дъжда фасади.
Какво бихте ги посъветвали?
- Несъвършената технология на
инвестиционния процес в нашата
действителност не дава възможност и
на бързо развиващите се архитектурни
технологии да бъдат правилно приложени
в строителството. Всички подобни
проблеми за съжаление са заложени още на
ниво проектиране. Тяхното отстраняване
понякога може да бъде много трудно.
Нуждае се от динагностика, за да може
решаването им вече да бъде с по-трайни
резултати.

© Цветелина Ангелова

Как трябва да подходи фасилити
мениджърът при избора на
топлоизолация при саниране на сграда?
Кои са критериите, които трябва да
бъдат отчетени?
- Всяка подобна намеса във фасадата
на определена сграда трябва да бъде
подложена на архитектурно проектиране,
топлотехнически доклад и конструктивни
становища и изчисления. Те ще определят
най-точно и коректно нужните материали
и детайли за дадения случай, даващи
на сградата дълговечна и ползотворна
експлоатация. И най-простото залепване
на топлоизолация трябва да мине поне през
архитектурен техник. 
Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 21
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Облеклото
на сградата в крак с
модата
Окачени фасади и облицовки и тяхната поддръжка

Материалите, заложени в изпълнението на
фасадата, трябва да
бъдат ясни още в идейната фаза на проектиране на сградата

22 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008
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са от най-бързо развиващия
се в момента бранш в
строителството. Големият брой
нови материали и технологии
за обработката им се появяват
буквално в рамките на месеци. Всички
тези нови материали са в услуга на
съвременния архитектурен облик,
който непрекъснато търси нова визия
и впечатление. Подобна динамика в
появата на технологии води след себе си
период на изпробване на материалите,
на техните характеристики и
поведение във времето.
Окачените фасади са съвременният
начин за „обличане” на сградите.
Те представляват мембрана от
облицовъчни материали, отделена
от конструкцията на сградата,
която физически я предпазва от
атмосферните условия. Тенденцията
е към по-специализирано изследване
на функциите, които изпълнява тази
външна обвивка и технологичното й
усложняване. Именно процесите по
изграждане на тази част от сградата
трябва да бъдат строго проследени
от проектанта, както и от фасилити
мениджъра.
Материалите, които ще бъдат
заложени в изпълнението на фасадата,
е редно да бъдат ясни още в идейната
фаза на проектиране на сградата. Трябва
да са известни съвместимостта им,
както и поведението им във времето.
При новите материали, разбира се,
факторът време трудно може да бъде
изпитан и приложен. При използването
им контролът върху тях се упражнява
в голяма степен от мениджъра на
сградата.
Традиционните и по-често използвани

Освен да изпълняват естетическа функция,

материали имат вече доста ясни
изисквания за поддръжка:
Стъклото е един древен материал,
чиито обработки и днес търпят
изключително динамично развитие.
Те са най-вече в посока различни
покрития. Основно предписание за
поддръжка на стъклото като фасаден
материал е миенето. Важни също така
са подмяната на гумени уплътнения и
преглед на силиконови фуги, особено по
покривни конструкции.
Камъкът е един материал с доста
дълга история. Има около 500 вида
използваеми естествени каменни
материали, чиято обработката и
поддръжката е доста специфична за
всеки вид. Много от тях се покриват с
патина или променят цвета и визията
си с течение на времето. Миенето
на камъка трябва да е периодично, а
не с характер на ремонт, както се
получи при много сгради в центъра на
София - Съдебната палата, църквата
„Св. Неделя“ и др. Обработката със
силикони, импрегнатори и бои трябва
да бъде съгласувана със специалист.
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фасадите преди всичко трябва да предпазват сградата от атмосферните условия

Пример за това е погрешното фугиране
на малък фрагмент от облицовката на
хотел „Хилтън“ с неподходящ силикон.
Като резултат по каменните плочи се
появяват мазни петна.
Миенето е необходима (но
непрактикувана в България) грижа и за
алуминиевите и керамичните облицовки.
Отговорността на фасилити
мениджмънта започва преди
завършването на строителните
работи. Сградите би следвало
да се приемат от строителя с
предписание за експлоатация и
поддръжка на фасадата. Целта на
този документ е да създаде режими
за почистване и оглед на вложените
материали, както и възможност за
диагностициране и отстраняване
на проблеми. Още при изграждане
на фасадната обвивка на сградата
трябва да е дефинирана технологията
за почистването и обследването
й. Обикновено за поддръжката се
използват висящи платформи,
автовишки или алпинисти. Всеки един
от методите изисква инструктаж на

© Юлия Лазарова

персонала за конкретната фасада. При
огледа трябва се следи за заложени
дефекти при проектирането и
изпълнението, за дефекти, развити
при неправилна експлоатация, за лошо
монтирани или корозирали елементи.
Практиката показва, че има позиции
от поддръжката, които подлежат на
тримесечен и шестмесечен контрол,
както и такива, които се изпълняват
по необходимост. Контролът се
документира, както и всички възникнали
по време на експлоатацията на сградата
забележки, проблеми и ремонтни работи.
Всяка една промяна на фасадната
облицовка - саниране, добавяне на
изолации и допълнителни конструкции
като рекламни пана, трябва да
бъде обект на ново архитектурно и
инженерно проектиране. То трябва
да бъде напълно съобразено с досега
приложените детайли и строителни
технологии. Допълнително влаганите
елементи и материали трябва да са
съвместими с вече използваните. 
арх. Дамян СТОЯНОВ;
арх. Павел ЯНЧЕВ
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 23
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Използването на покривни
прозорци трябва да бъде
планирано от самото начало
Йон Тугард, генерален директор на “ВЕЛУКС България” ЕООД, пред „Фасилитис”

В

ЕЛУКС е една от най-големите
компании на българския пазар,
специализирана в продажбата на
покривни прозорци. Можете ли да ни
кажете нещо повече за компанията?
- ВЕЛУКС е лидер на българския пазар
в категориите „Покривни прозорци” и
„Аксесоари”. Фирмата отваря врати в
България през 1998 г. През последните
3-4 години сме много активни поради
големия бум в строителството в София,
планинските райони и черноморието.
Компанията-майка, която е основана през
1941 г. в Дания като фамилна компания,
каквато е и до днес, изобретява първия
покривен прозорец. ВЕЛУКС има търговски
представителства в около 40 държави и
производствени предприятия в 10 страни.
Холдингът, чиято собственост е ВЕЛУКС,
произвежда и други продукти – соларни
панели, фасадни прозорци и има повече
от 16 000 души персонал в цял свят.
Българският офис е разделен на две основни
направления: отдел „Работа с клиенти и
логистика“ от офиса в София и търговски
персонал, с който ВЕЛУКС покрива България,
разделена на четири основни региона. Ние
предлагаме на нашите клиенти и партньори
целия пакет от услуги – работа с клиенти/
логистика, маркетингова подкрепа, активна
търговска подкрепа на обекта и техническа
консултация на място. През 2009 г., ВЕЛУКС
ще предоставя и безплатна архитектурна
консултация за настоящи и бъдещи клиенти.
Покривните прозорци са едно от найдобрите решения за осветяване на
офиси. Какви са предимствата на тези
продукти?
- Предимствата на използването на
естествена светлина и вентилация в
търговски, офис и жилищни сгради са
много. Сред тях например е фактът,
че естествената светлина подобрява
настроението и способността за
концентрация на човека, както и
способността да се ориентира в
обстановката. Компаниите, които
осигуряват достатъчно дневна светлина
на работещите, се радват на по-висока
24 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

работоспособност на персонала. Повечето
офиси на ВЕЛУКС по света се използват
като шоурум, където клиенти и партньори
получават вдъхновение от възможностите
в света на покривните прозорци. Много
хора остават учудени и впоследствие
променят плановете на сградите в посока
към по-светли и модерни помещения. Твърде
често сградите са тъмни и без достатъчно
количество светлина, вентилация и
необходимата гледка. Нашата задача е да
променяме това към по-добро.
На кои покриви е възможно да се постави
покривен прозорец?
- Технически погледнато, покривният
прозорец може да бъде поставен на всеки
тип покриви. Така или иначе използването
на покривни прозорци трябва да бъде
планирано от самото начало, за да може
да се извлече максималната полза от тях.
Много често, когато забелязваме проект,
наполовина готов, ние се свързваме с
архитекта и инвеститора на възможно
най-ранен етап. По този начин ние се
уверяваме, че апартаментът или офисът
в краен етап придобиват по-висока
стойност. Докато виждаме покриви
без покривни прозорци в България, имаме
причина да бъдем тук. Тенденциите за
плоски покриви идват и си отиват и
забелязваме, че те представляват поголям интерес за архитектите, отколкото

Йон Тугард
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Компаниите, които
осигуряват достатъчно
дневна светлина на
работещите, се
радват на по-висока
работоспособност на
персонала.

за клиентите. Разбира се, един разумен
баланс между скосени и плоски покриви
създава разнообразието в градовете.
Скатните покриви обаче имат предимство
пред модерните плоски конструкции по
отношение на оттичането на водата. Този
опит не е чужд и на Дания, където няколко
дни от седмица е дъждовно, а времето е
ветровито и влажно. В България, когато
вали, вали много и тогава скатният покрив
е предимство за отвеждане на дъждовната
вода.
Светлинният тунел е идеален избор
за вътрешни, неосветени помещения.
Как убеждавате вашите клиенти, че
това е далеч по-добра възможност от
изкуственото осветление?
- Светлинният тунел е сравнително нов
продукт в портфолиото на продукти в
България. Ние имаме високи очаквания за
него и виждаме, че той особено много
допада на архитектите за специфични
проекти. Предимствата се изразяват в
това, че свитлинният тунел позволява
осветяването на помещения, където
употребата на покривния прозорец е
невъзможно или неуместно - коридори,
вътрешни бани, килери и т.н. В дългосрочен
етап намалява консумацията на
електрическа енергия.
Употребата на покривни прозорци
намалява разходите за електроенергия в
сградата. Имате ли някакви изчисления
колко клиентите пестят, като
използват вашите продукти?
- Колко се спестява от използването
на нашите продукти зависи от много
фактори и е строго индивидуално от сграда
до сграда. Днес е възможно да се измери
спестяването на енергия благодарение на
модерни техники, но разходите намаляват
с използването на слънчеви панели,
нискоемисионни прозорци, изолация и т.н.
ВЕЛУКС е фокусиран върху тези проблеми
поради нарастващите енергийни нужди и
растящите нива на въглероден диоксид в
природата през последните години. 
Интервюто взе Гергана МАТЕВА
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 25
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Системата Flare
Пневнатична фасадна система, или „живата” фасада

Компютърно управляваната система може
да направи фасадата
да изглежда като водна
повърхност.
Всеки сегмент от
фасадата играе ролята
на светъл или тъмен
пиксел

Металните тела на фасадата отразяват огряващата ги светлина под различен ъгъл

F

LARE Е МОДУЛНА СИСТЕМА

за динамична обвивка за фасади на
сгради или стенни повърхности, която
е впечатляващата смесица между високи
технологии и изкуство. Това е продукт на
немската фирма WHITEvoid, занимаваща се
с високотехнологичен дизайн и изкуство,
позволяващ на сградата да си комуникира с
обкръжаващата я среда посредством образи
и форми.
WHITEvoid е базирана в Берлин и е
основана през 2004. В нея работят
специалисти по електроника, продуктов,
медиен и интерактивен дизайн, както и
по интериорна архитектура. Съвместно
екипът от тези специалисти създава
високотехнологични и интерактивни
визуални инсталации за клубове, музеи и
различни събития като изложби, фестивали,
концерти и т.н.
Модулната система Flare превръща
фасадата на сградата в проницаема
мембрана на с кинетичен релеф, покриваща
формите на сградата, следваща нейния
релеф и изглеждаща като жива змийска кожа.
Системата се състои от много на брой
„люспи“ - метални тела с плоски гладки стени,
с форма и размер, позволяващи те да бъдат
монтирани на всякакви сгради и стени.
С гладката си повърхност металните
тела на фасадата отразяват околната
светлина, като всяко от тях може да
бъде завъртяно под различен ъгъл. Когато
26 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

бива завъртян надолу, лицевата страна на
сегмента бива засенчена и това го кара
да изглежда по-тъмен. Обратно, когато
бъде завъртян нагоре, сегментът бива
осветен, отразява повече светлина и
изглежда по-светъл. По-този начин всяка
„люспа” на системата играе ролята на
тъмен или светъл пиксел, като за целта
се използва само естествената светлина
падаща върху сградата. Това позволява на
компютърно управляваната система да
създава динамични ефекти и анимации, като
например да направи фасадата да изглежда
като водна повърхност и т.н. Сензорни
системи вътре и извън сградата предават
данни активността фасадата на модулната
система, която завърта всеки сегмент
посредством индивидуално управляеми
пневматични бутала.
Flare определено е впечатляващо фасадно
решение, но, изглежда, не притежава някакво
практическо приложение освен задоволяване
естетически нужди. Интересно е дали е
възможно металните тела на фасадата да
бъдат покрити със соларни панели, които
да бъдат насочвани към слънцетo, което би
превърнало Flare в нещо повече от красиво
екстериорно решение.
На интернет страницата, която
WHITEvoid са посветили на Flare - www.flarefacade.com, можете да видите видеоклип,
показващ на какви ефекти е способна тази
фасадна система. 
Ясен ДИМИТРОВ
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„Фасада на годината”
2006-2007
Над 90 обекта се състезаваха за наградите на „Баумит България“

П

ЕТАТА ЦЕРЕМОНИЯ „ФАСАДА НА ГОДИНАТА”

се проведе на 13 март 2008 г.
в сградата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия.
На нея присъстваха над 700 гости, а
наградите бяха връчени на именити
български архитекти, строители и
инвеститори. Организатор на конкурса
e „Баумит България“ в партньорство със
Съюза на архитектите в България, Камара
на строителите в България и Университета
по архитектура строителство и геодезия.
Кандидатите, чиито фасади са
изпълнени с материали на „Баумит“, бяха
оценявани в четири категории от жури
с председател арх. Здравец Хайтов, зам.председател на управителния съвет на
Съюза на архитектите в България. За
всички отличени имаше парични награди,
като първа награда за печелившите беше
почетна статуетка във вид кристален
куб, а за второ и трето място бяха
връчени почетни грамоти. Отличията бяха
раздадени от хора - членове на журито, от
отличени в предишните церемонии ”Фасада
на годината” и др.
В категория „Административни
и обществени сгради и хотели ново
строителство” измежду 24 обекта с първа
награда бе отличен курортен комплекс
„Емералд”, село Равда, проектиран от
проф. д-р арх. Огнян Грозев - „Архитектурно
строителна асоциация АСА“ ООД.
Наградата беше връчена на г-н Юри Соколов
- изпълнителен директор на строителна
фирма „Ибера инвест”.
Жилищен комплекс „Водолей 1”, кв.
Драгалевци, гр. София, проектиран от арх.
Димитър Димитров и арх. Александра
Цанкова от „Веста дизайн” ЕООД и изградени
от „Веста билд“ ООД с управител арх.
Димитър Димитров, беше отличен с първо
място в категория „Жилищни сгради - ново
строителство”. Позицията беше оспорвана
от фасадите на 43 сгради от този вид.
Еднофамилна къща в кв. „Малинова долина”,
гр. София, взе първа награда в категория
„Еднофамилни къщи”, оспорвайки наградата
с още 9 кандидата. Проектант на този
обект е арх. Николинка Лозанова - фирма
„Ники Лоз” ЕООД.
Първа награда в категория
„Възстановително строителство” беше
присъдена за възстановителните работи по
сграда на ул. „Врабча” №9, гр. София, която

С първа награда бе отличен курортен комплекс „Емералд”, село Равда

е паметник на културата. Проектант е
арх. Кристиана Николова от АДА ООД, а
изпълнител на проекта е фирма „Андика”
ООД с управител инж. Ангел Тракиев.
На конкурса също така бяха раздадени
специални и утешителни награди.
Специалната награда на „Баумит България“
за доказан висок професионализъм и
дългогодишно партньорство с „Баумит
България“ бе присъдена на арх. Пенка
Станчева. Статуетката връчи Гюнтер
Нойбахер - директор маркетинг на „Баумит
интернационал“. Поощрителните награди за
успешно внедрени иновационни решения във
вид на статуетки и парични премии взеха
жилищна сграда и магазини на ул. „Беласица”
№18, гр. Пазарджик, и шестетажна сграда
в жк „Лагера” на бул. „Цар Борис III” №100, гр.
София. Тази година освен другите отличия
за пръв път беше присъден призът „Фасада
на студента”. Наградата получи „Сънсет
ризорт“ в град Поморие, за който са
гласували 91 от 807-те, дали гласовете си,
студенти. Обектът е проектиран от арх.
Людмила Лимонова, арх. Николай Кирилов
Дамов, арх. Николай Николаев Дамов и
изпълнен от „Тремекс“ ООД и „Мидия“ ООД.
Целта на конкурса, в който имаше
и елементи на шоу, бе да бъдат
оценени фасадите, изпълнени със
системите „Баумит“, както и да потопи
присъстващите в света на качествените и
красивите фасади. 
„Фасилитис“
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 27
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Паркинг системи

Професионално
за паркирането
Предимствата на автоматизираните системи за паркиране

П

АРКИРАНЕТО СТАВА СЕРИОЗЕН

Предварително проектираните паркинги облекчават
© Красимир Юскеселиев
служителите и клиентите на компанията

и все по-наболял проблем в България.
В който и по-голям град да попаднем,
ще видим задръствания и коли, паркирани
навсякъде - от двете страни на улиците, по
тротоарите, в задните дворове на сградите
или просто спрени буквално на пътя на
движещите се автомобили. Засиленото
строителство намалява свободните
пространства, концентрира повече хора
на определени места, а броят на колите
ежедневно нараства.
Основен виновник за това е българското
законодателство, което все още не е на
нивото на това в развитите държави. У нас
няма регламент за прилежащите паркоместа
към всяка новострояща се сграда, а такива
никнат всеки ден. Засега само големите
инвеститори, отчитайки натрупания
опит, още на ниво проектиране на сградата
предвиждат съответните пространства за
паркиране, като по този начин облекчават
своите служители и клиенти.
Планирането на паркопространство обаче
поставя и своеобразни проблеми и въпроси
за решаване: как то да се стопанисва, кой
и по какъв начин ще паркира, колко дълго
ще престояват отделните коли, как да се
изплати такова вложение. Никой не би искал
да изгради един скъпо струващ паркинг, в
който да паркират всички, имащи нужда,
дори без да са негови служители или клиенти.
Дори това да е община, тя също би искала да
управлява този процес и да може за определен
период да си върне инвестицията. Какво
решение може да се избере за този проблем?
Назначаването на няколко (в зависимост
от броя паркоместа) служители, които да
осъществяват пропускателния режим, като
пускат в служебния паркинг само служителите
и посетителите или късат билетчета
според престоя при платените паркинги? Или
изграждането на автоматизирана система,
която да осъществява този контрол? Кои са
предимствата и недостатъците на тези
две решения? Липсата на система очевидно
ви спестява първоначалната инвестиция за
закупуването й. И предимствата свършват
дотук. При стопанисването й разходите са
по-големи, а липсва и отчетност, което пък
довежда до сериозна опасност от финансови
злоупотреби.
Нека разгледаме как може да функционира
една автоматизирана система. Като
всяка система идеята е тя да може да се
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Засега само големите
инвеститори предвиждат съответните пространства за паркиране
още на ниво проектиране на сградата

проектира и изгражда според конкретния
случай и да допуска разширяване в бъдеще.
Има два основни типа системи - когато ще
се извършва плащане и когато няма да има
такова.
Първият случай се използва за паркинги,
действащи като самостоятелни или
прилежащи към търговска сграда. Тук важни са
следните неща - да се плаща според времето
за престой, да има точна отчетност за
постъпилите средства и статистика за
потока от коли. Входът на паркинга според
възможностите, които предоставя обектът
и броя паркоместа, може да се организира
през една или няколко ленти. При поява на кола

на входа на лентата достъпът й е ограничен
от бариера и шофьорът на колата е принуден
да спре. От лявата му страна е разположена
колонка с дисплей, от който надпис
подканва да се вземе билет. Достатъчно
е да се смъкне стъклото на шофьорската
врата и да се натисне бутонът, за да се
вземе билет. Възможна е и съпровождаща
звукова сигнализация. Вградените датчици
не позволяват издаването на билет, ако
на входа няма позиционирана кола. Така се
избягват измамите: вземането на билет
например 10 минути преди напускането на
паркинга, унищожаването на стария билет и
напускането с новия. Когато посетителят
е пазарувал или използвал услугите в
даден търговски обект, е възможно той
да се освободи от такса за определен
първоначален период от време, например
1 час. Когато паркингът е прилежащ към
един търговски обект, това може да стане
чрез освобождаването от такса на всички
посетители през първия един час, т.е.
плащането да започне едва след изтичането
на този период. При желание за реално
следене дали посетителят наистина е
клиент и в случаите, когато паркингът е към
търговска сграда с много обекти, е възможно
освобождаването от такса за период
да става чрез нанасяне на допълнителна
информация върху билета при плащане на
стоката или услугата на каса.
£30
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Професионално
за паркирането

© Юлия Лазарова

29£
Тази информация при напускането на обекта
ще покаже на системата, че трябва да
се направи съответното приспадане.
Плащането на престоя може да стане по
три начина. Първият начин е чрез плащане на
самия изход на паркинга на служител касиер
от автомобила, без да е необходимо слизане
от него. Необходимо е само отново да се
смъкне страничното стъкло и да се подаде
билетът. След прочитането му системата
изчислява дължимата сума и я изписва на
светлинно табло. Вторият начин е чрез
плащане, преди да се вземе автомобилът на
машина за автоматично плащане, приемаща
банкноти и монети. В този случай клиентът
поставя билета си в указаното за целта
място и на дисплея на машината вижда
дължимата от него сума. След заплащането
й той получава обратно билета си, който
вече е маркиран като платен. Третият начин
за плащане е на касиер, намиращ се вътре
в обекта на подходящо и удобно място.
Касиерът може да бъде същият касиер, на
който се заплаща стоката или услугата
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Липсата на автоматизирана паркинг система
ви спестява първоначални инвестиции, но
ви гарантира по-големи
експлоатационни разходи и липсва отчетност

в обекта. Когато плащането е станало
не на самия изход, клиентът разполага с
определено време за напускане на паркинга.
Ако това време не се спази, се налага да се
извърши допълнително плащане. Възможно
е и комбиниране на тези три варианта в
по-големи обекти. Напускането на паркинга
може да се организира през една или няколко
ленти. Има възможност и за обръщане на
посоката на лента от входна в изходна
и обратно според нуждите. Например
при наличие на кино в сградата може да
се увеличи броят на изходните ленти за
сметка на входните, непосредствено
преди приключването на прожекцията. Тази
възможност се реализира с помощта на
светофари.
Както по-горе споменахме,
автоматизирана система може да се
използва и без да има плащане на престоя.
Това е удобно за паркинги, прилежащи към
офис сгради. Целта е предотвратяване
неправомерното им използване и
подсигуряване на постоянни места за
паркиране на определени служители или
посетители. В този случай всеки, който
има право да паркира там, получава
карта. Препоръчваме ви безконтактните
карти, които могат да бъдат прочетени
от разстояние. Възможно е картата да
дава право за безплатен престой само в
определен период от време, например в
рамките на работния ден. Вдигането на
бариерата и подсигуряването на достъп
до паркинга става само след прoчитането
на валидна карта. Тук отново е възможен и
комбиниран вариант с плащане от страна
на външни за сградата посетители и
престой без заплащане за служителите.
Платеният престой може да бъде в
случай на еднократен престой с билет
или при периодичност с помощта на
карта. Платената карта може да бъде с
организацията на предплатена дебитна
карта, от която се приспада всеки
път дължимата сума до изчерпване на
наличната, или месечна карта, която допуска
неограничен брой паркирания в рамките на
допустимото време, например от 2 юни до 2
юли всеки работен ден от 8 до 18 часа.
Предимствата на автоматизираните
системи за паркиране са, че се намалява
обслужващият персонал, спестяват
се разходи, напълно се предотвратява
възможността за злоупотреби, има пълна
отчетност и всички видове статистическа
информация. Системата позволява пълна
гъвкавост в управлението с въвеждането
на различна тарифа за различните периоди
на престой през различните периоди от
денонощието и дни от седмицата. Друго
предимство е лесна и бърза промяна в
параметрите на системата. Нека не
забравяме и това, че такава система може
да се изгради на отделни етапи според
нуждите и възможностите.
Остава само инвеститорите да
осъзнаят необходимостта от планиране на
паркопространства, а за неосъзналите се
държавата да ги въведе по законов път! 
Светлана СТЕФАНОВА,
председател на Българската
паркинг асоциация
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Когато площта
става все по-ценна...

Combilifts

Parksafe

Обща информация
„Промоут паркинг системс България“ АД
е единствен представител на немската
фирма Otto Wöhr GmbH Auto-Parksysteme за
България. Otto Wöhr GmbH Auto-Parksysteme
съществува над 100 години и в последните
45 години е водеща фирма в областта на
паркинг системите, в Европа и в света.
WÖHR обезпечава (чрез своя представител за
територията на Република България “Промоут
паркинг системс България” АД) техническото
обслужване на всички доставени и инсталирани
паркинг сиcтeми. Wöhr произвежда механични
и автоматични системи за паркиране в
различни варианти и решения в съответствие
със специфичните изисквания на всеки отделен
клиент. Паркинг системите представляват
повдигащи или наземни платформи, които
могат да бъдат както на едно, така и на
няколко нива. Системите са стандартизирани
по TÜV от немския институт по
стандартизация, и съответстват на
европейските стандарти CE (стандарт EN
14010 на Европейския съюз). Системите се
проверяват и одобряват от оправомощени
и компетентни лица на производителя след
инсталирането и преди тяхното използване.

Combilifts
Системи с комбинирани движения нагоре,
надолу и встрани. Независимо паркиране, при
влизане и излизане не се създава зависимост
между автомобилите. Възможно комбиниране
на няколко реда (от 2 до 10) един до друг,
както и комбиниране на няколко реда един зад
друг. Лека и удобна за работа система.

„Промоут паркинг
системс България“ АД
предлага най-добрите
решения за разрешаване
на проблема с паркирането в оживените
градски части

Автоматични паркинг системи

Parklifts
Икономични системи за паркиране, които
увеличават местата за паркиране без
специална подготовка. Системите могат да
бъдат с и без шахти, но е зависимо паркиране
и за да се разпаркира горният автомобил, е
необходимо първо преместване на долния.

Автоматични паркинг системи
Спестява места за паркиране, като паркира
автомобилите напълно автоматично един
до друг на един или няколко етажа. Може
да се използва както за частни, така и за
обществени паркинги. Позволява паркиране
на много автомобили на ограничено
пространство, спестява необходимостта
от рампи, инсталиране на електричество на
всеки етаж, вентилация, противопожарна
защита и т.н. Конструкцията е метална.
Позволява както хоризонтални, така и
вертикални варианти, които могат да
бъдат подземни, надземни и комбинирани.

Carlifts
„Промоут паркинг системс
България” АД
София,
ул. „Московска”27Б, ет.2, ап. 4
тел. 02/ 986 61 80
prom_parking_bulgaria@abv.bg,
www.promotebg.com
www.woehr.de

Автоматични платформи за придвижването
на автомобилите от едно ниво на сградата
на друго. Платформите позволяват достъп на
автомобилите от нивото на улицата до съответното паркомясто без инсталирането
на допълнителни рампи. И автомобилът, и шофьорът се транспортират бързо и удобно до
паркинг нивата над и под земята. Във връзка с
обхвата на инсталираните паркинг системи
платформите предлагат едно конвенционално
решение за спестяване на място. 
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СЕА България традиции и богат опит
Фирмата е създадена с участието на италианското дружество SEA Srl –
водещ производител на бариери, автоматика за портали и гаражни врати

Решението за повече паркоместа
Модулен паркинг за увеличаване броя
на местата за паркиране във вече
съществуващ паркинг-патент на
италианската фирма Mussini Paride.
Системата е съставена от поцинковани
или боядисани стоманени елементи, които
могат да бъдат сглобени в различни
комбинации и по този начин да се съставят
различни структури с разнообразни
форми и размери, така че да се постигне
оптимален резултат. Инсталирането и
разглобяването на модулите е лесно и това
прави системата подходяща и за временно
ползване.
Системата се състои от готови
елементи, които се монтират директно
върху съществуващия паркинг с цел
увеличаване на местата за паркиране.
Надеждни и безопасни паркинг системи,
идеални за бързо инсталиране, без да е нужно
да вземате решения за крупни вложения.
Възможност за доставка и монтаж на
допълнителна система за плащане с бариери,
видеонаблюдение и др.
Конструкцията може да се разглоби и
да се инсталира на друго място, дори и
то да има различни характеристики на
основата. Възможност за монтиране върху
съществуващ паркинг или свободна площ.
Ниски цени за поддръжка и управление.
Триетажен паркинг модул със спортна площадка

Максимална етажност на сглобяемия паркинг – 4 етажа
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Общи характеристики

 Максимална товароносимост на всяко
паркомясто – 3000 кг.
 Изчислена конструкция според
сеизмичните норми на страната, в която се
инсталира
 Цялата конструкция е
горещопоцинкована
 Обезопасяващи парапети според
европейските норми на безопасност
 Размери на един паркинг-модул:
метри 5 х 5 или 5.50 х 5.50
 Свободно пространство за транзитна
помощ (маневри): от 2.4 до 3.0 м
 Размери на терена: според заданието на
клиента плюс 110 кв.м за рампа
 Електрически осветителни тела според
европейските разпоредби и норми
 Системи за пожарна безопасност според
предписанията на страната.
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СЕА България ви предлага иновативни решения
за паркинг системи и
индивидуален подход
към клиента.

„СЕА България“ предлага
паркинг системи
за управление на достъпа
Системите за управление на достъпа
предоставят възможност за бърза
възвращаемост на вложените средства
в изграждане на паркинг, като значително
подобряват събираемостта на таксите
за паркиране, повишават сигурността
и улесняват ползвателите на паркинг
системата.
В зависимост от изискванията системата
включва различна конфигурация от следните
компоненти:
 входни колони - неограничен брой
 контролери за всеки вход
 централен контролер и станция (PC)
 бариери за всеки вход и изход
 видеокамери и електронни дисплеи.
Всяка система може да бъде програмирана
и настроена според изискванията на клиента,
както следва:
 паркингът да работи с коли на
абонамент и временно приходящи, като
абонаментът може да се задава по време, а
цената да се променя.
 възможно е да не се изисква заплащане
за определен период от време. Времето
за престой на коли, за които не се изисква
заплащане, може да се задава от компютъра,
а цените за престоя над допустимото
минимално време могат да се променят и
задават от програмата.
 през входната бариера не може да влезе
кола, при условие че паркингът е запълнен с
максималния брой коли, които той може да
поеме. Броят на паркиралите коли, които
може да побере паркингът, се задава от
програмата.
 с една абонаментна карта в паркинга
може да влезе само една кола.
 може да се правят справки за:
- брой на влезлите за деня коли
- събраната сума в лв. за деня
- брой на колите, които са ползвали
паркинга, без да заплатят за това
- време на влизане и излизане на автомобил
и кадър на автомобила, влизащ със
съответната карта.
Изборът на модела бариери се прави
на база на интензивността на режима

Автоматична паркинг система

© СЕА БЪЛГАРИЯ

„Шератон София хотел Балкан”

© СЕА БЪЛГАРИЯ

СЕА България ООД
1331 София, бул. „Европа”176
Тел.: 0700 10 677
Тел.: +359 2 925 20 65
Факс: +359 2 925 02 95
GSM: +888 432 820
office@seabg.com,
www.seabg.com

на преминаване през тях. Доказани са
качеството и високите експлоатационни
характеристики на хидравличните бариери
на СЕА - Италия. Когато обаче скоростта
на бариерата е от съществено значение,
електромеханичните бариери също работят
безотказно.
Важно предимство при избора на
доставчик е:
- гъвкав подход при инженеринга и
софтуерното решение за всеки паркинг
спрямо конкретните изисквания
- качествен монтаж и сервизна поддръжка
- наличие на резервни части на склад в
България
- възможност за абонаментна поддръжка
след изтичане на гаранцията. 
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Паркингите стават
високотехнологични
Иновациите в тази област на фасилити мениджмънта спестяват място, време и пари

В

ДНЕШНО ВРЕМЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ

са навсякъде около нас. Почти
във всеки аспект на фасилити
мениджмънта можем да видим как те
улесняват и подобряват работата ни.
Дори и в области, които традиционно
са ниско технологични, се наблюдават
трансформации. В близкото минало
към високотехнологичните аспекти на
фасилити мениджмънта се присъединиха и
паркинг системите. Паркингите вече не са
само бетон, асфалт и хартиени билетчета
- много от тях имат интелигентни
иновации.
Сградите могат да спестяват време
и пространство с роботизирани паркинг
системи. Тази технология, която често се
използва за подземни паркинг съоръжения,
не изисква човек, който да транспортира
превозните средства до техните места.
Това се върши от самата система.
Както става с много от
високотехнологичните нововъведения,
първите роботизирани паркинг системи
за първи път са се появили в Азия.
Например паркингите в Шанхай и Хонконг
от години имат сензори на паркинг
местата, които да показват дали те са
заети. Това позволява визуализирането
на празните паркинг места на входовете
на паркингите. С тази технология тези,
които търсят къде да паркират своите
превозни средства, няма да обикалят в
търсене на заветното място. Също така
тази технология позволява на шофьорите
да влизат и излизат от паркингите побързо, което помага за увеличаването на
удовлетворението на шофьорите.
Тази сензорна технология навлиза в
Съединените американски щати първо
в едно от най-големите летища международното летище на Вашингтон. Там
водачите на превозните средства могат
бързо и лесно да намерят свободни места,
като видят свободните места на голям
екран на входа на паркинга на летището.
Последните версии на тези системи
доведоха тази концепция на съвсем ново
ниво с технология за автоматично
разпознаване на регистрационния номер
на автомобилите (Automatic License Plate
Recognition - ALPR). Тази технология използва
видеокамери и специален софтуер, който
може да разчита регистрационните номера
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Паркингите вече не са само бетон, асфалт и хартиени билетчета © Reuters

В паркинг, оборудван
с ALPR, системата
разчита регистрационния номер на влизащата
кола и записва датата
и часа

Едно предимство
на използването на ALPR
системата е, че фасилити мениджърът знае
кога и какви коли
има в паркинга
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Паркинг системи
чрез оптично разпознаване на символите.
Камерата снима колата и специален софтуер
анализира изображението, за да намери
регистрационния номер и да прочете номера.
ALPR може да разпознае номер за части
от секундата както през деня, така и през
нощта дори когато колата се движи.
ALPR технологията е достатъчно узряла
и е много прецизна. Най-новите системи
съчетават дневни и нощни камери, OCR чип
(чип за оптично разпознаване на символи) и
светкавица в едно-единствено устройство.
Обслужващият персонал на гаражи и
паркинги може да следи пристигащите
и заминаващите коли, използвайки ALPR
технология, свързана с компютри
В един паркинг, оборудван
с ALPR, системата разчита
регистрационният номер на
влизащата кола и записва
датата и часа. Когато
колата излиза, номерът
й се разчита от друга
ALPR камера, пресмята се
продължителността на
престоя и водачът бива
таксуван съответно. Това
елиминира нуждата от
използването на паркинг
талони за изчисляването
на продължителността
на престоя (в паркинги,
където водачите плащат
предварително, те набират
регистрационния си номер
и системата изчислява
таксата).
Едно предимство на
използването на такава
система е, че фасилити
мениджърът знае какви
коли има в паркинга и
кога всяка пристига и
заминава. Това може да
премахне някои традиционни
предизвикателства на
управлението на паркинги,
например при загуби на
талони - хора, които
паркират колите си за
по няколко дена и после
твърдят, че са си изгубили
талона. Вместо да платят
това, което наистина
дължат, те плащат такса
за изгубения талон, която
обикновено се равнява на
цената на един ден престой.
С ALPR човек е сигурен кога
една кола е влязла и кога е
излязла, защото има снимка с дата и час
като доказателство.
Също така с тази технология няма нужда
от някого, който постоянно да наблюдава
за крадци - базата от данни съдържа цялата
информация. В случаи, когато трябва да се
наблюдава голяма паркинг площадка, ФМ-ът
може да предвиди мобилна ALPR система,
монтирана на превозно средство, което
да обикаля паркинга и да сканира номерата
на паркираните коли. Този подход може
успешно да замести традиционните огледи,

чието извършване може да отнеме часове.
ALPR се използва и в големи паркинги, за
да се улесни организацията и управлението
им. В някои паркинги се инсталират
ALPR пропускателни пунктове, които
регистрират номерата на колите и така
следят броя автомобили във всяка секция.
Този метод предоставя изключително
точни данни освен за броя на превозните
средства и за местоположението им. Това
улеснява и клиентите, които са забравили
къде са паркирали, и мениджърите на
съоръжението.
В паркинги с месечна такса ALPR също
може да се използва като пропускателна
система, която дава достъп само на
платилите и в същото време засича
шофьорите, които паркират на вече
запазени места.
В същото време една друга технология
променя паркирането в претъпканите
градски зони. Роботизираните паркинги
подреждат автомобилите на ”рафтове”
в складови помещения. При ползването
на такъв гараж човек трябва само да
паркира на голяма платформа, задвижвана
от роботизираната система. След
това устройството издига и поставя
автомобила в някоя от клетките и го
връща, когато клиентът плати.
Роботизираните гаражи имат някои
съществени предимства. Едно от тях е, че
те събират много повече коли на същата
площ, която използват обикновените
паркинги. Най-големият им плюс е, че при
тях няма нужда от рампи и асансьори, което
спестява до 40% пространство в сравнение
с нормален гараж със същия капацитет.
Още една голяма полза от
автоматизираните паркинги е
спестяването на оперативни разходи. По
този начин е нужен само един човек, за да
се управлява голям гараж. Освен от помалък персонал, роботизираният паркинг
се нуждае много по-рядко от почистване,
пребоядисване и подмяна на покрива.
Разходите по поддръжката също спадат
значително, защото няма пътнически
асансьори.
Друг благоприятен факт около
автоматизираните гаражи е, че из тях
не се движат автомобили, което значи
и почти никакви изгорели газове. Това
позволява без затруднения съоръжението
да се намира в затворени помещения под
земята. В общия случай един подземен
паркинг изисква мощна аспирация и
постоянно наблюдение на нивата на
въглероден диоксид.
Тъй като надеждите на много хора, че в
новия век ще имаме летящи автомобили,
не се оправдаха, и в обозримото бъдеще ще
се сблъскваме с проблеми в паркирането.
А и прогнозите, че броят на колите ще
се удвои през следващите десетилетия,
ще наложи на фасилити мениджърите
да напрегнат въображението си, за да
намерят оптимално място за паркингите.
В това отношение ALPR технологията и
роботизираните гаражи биха могли много
да улеснят тяхната задача. 
Ясен ДИМИТРОВ
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Фасилити мениджмънтът
не е еднократно действие,
а безкраен процес
Бисера Иванова, изпълнителен директор на „Фасилити Оптимум България“ АД, пред „Фасилитис”
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ак решихте да се занимавате с
фасилити мениджмънт?
- Истината е, че поглеждайки назад
във времето, аз се занимавам
с фасилити мениджмънт от
десет години. Началото беше съвсем
различно. Тогава на нашия пазар
терминът „фасилити мениджмънт“
беше непознат и така съвкупно услуги
по управление и поддръжка на бизнес
имоти не се предлагаха. В онези времена
повечето дейности, обект на фасилити
мениджмънта, се поемаха и движеха
от т.нар. административни дирекции
на компаниите. Аз имах щастливата
възможност да бъда и от двете страни
на едни и същи услуги - първоначално бяхме
получатели на услугите и аз отговарях
и защитавах интересите на нашата
компания („Овергаз“), като оценявах
предлаганите услуги, качеството им и
оферираните цени.
По-късно, след като компанията, за която
работих, се премести в собствена
сграда, аз застанах от другата страна страната на наемодателя, който предлага
различни услуги на своите клиенти.
Смятам, че този двустранен поглед на
един и същ процес ми даде възможност да
оценя най-добре нуждите и очакванията
на клиентите, като едновременно с
това бъдат защитени и интересите на
доставчиците на услуги. В заключение
искам да добавя, че харесвам това,
което правя, и искам да развивам себе
си и знанията си в тази посока, а именно
фасилити мениджмънта.

© Цветелина Ангелова

Спoред вас промени ли се представата
за фасилити мениджмънта като
необходимост в България?
- Зависи от каква гледна точка сравняваме.
Ако погледна периода отпреди десет
години, определено има голяма промяна в
представата за фасилити мениджмънт
като необходимост. Опитът на другите
страни показа, че е добре всички
поддържащи дейности, както ги наричам
аз, да се структурират и отделят като
самостоятелни звена. Тук искам да направя
едно уточнение: поддържащи дейности
за мен са онези, които не участват
пряко в основния производствен процес
на компанията или не са свързани пряко
с основната дейност на дружеството.
Всички по един или друг начин започнаха
да осъзнават ролята на тези дейности
именно защото компанията не може да
функционира без тях. Освен дейностите,
включващи се във фасилити мениджмънта,
има и много други поддържащи дейности.
Как например фирмите започнаха да
използват услугите на външни счетоводни
кантори или фирми за подбор на персонал?
Така мениджмънтът на компаниите
трябва да осъзнае, че управлението,
експлоатацията и поддръжката на
сградния фонд е редно също да се прави
от професионалисти. И ако се върна
към въпроса, сякаш лично аз виждам
голямо развитие в тази посока. В много

организации се създадоха и функционират
обособени вътрешни звена за фасилити
мениджмънт, независимо точно какво име
носят.
Въпреки всичко много хора все още
смятат, че това понятие е най-вероятно
поредната нова чуждица, придобила
популярност и модерна в момента. Но нека
за миг се замислим за времето, за което
се построява един нов обект и времето,
през което искаме той да съществува,
да носи приходи и удовлетвореност на
ползвателите. Мисля, че това сравнение
еднозначно показва необходимостта от
фасилити мениджмънт и, анализирайки
динамиката и развитието на пазара,
съм убедена, че все повече участници
ще започнат да разбират неговата
съществена роля и реално да използват
фасилити мениджмънта. Аз съм оптимист
и вярвам, че нещата наистина ще се
променят и пазарът ще наложи тази
промяна.
Какви са предизвикателствата пред
българските фасилити мениджъри в
днешно време?
- Отговора на този въпрос ще започна
така - ако в една сграда, офис или компания
всичко функционира нормално и всички
наематели, ползватели и собственици
смятат, че това е даденост, с която
безкрайно много са свикнали - това
означава, че ние, фасилити мениджърите,
сме си свършили перфектно работата.
Това е голямото предизвикателство - да
осигуряваш услуги с определено качество,
без които всъщност собствениците
или наемателите не могат! Другото
предизвикателство е фасилити
мениджърите да повярват, че имат
уникална професия, да се определят като
такива и постоянно да се стремят да
се развиват и да въвеждат най-добрите
световни практики в областта на
фасилити мениджмънта. Това е много
важно, защото е предпоставка и бизнесът
да ги разпознава и да търси техните
услуги и професионализъм.
Отскоро сте на нова позиция. Какви
нови отговорности имате като
изпълнителен директор на фасилити
мениджмънт компания?
- Да, така е. Поех управлението на
„Фасилити Оптимум България” АД компания изцяло насочена и ориентирана
към фасилити мениджмънт услугите.
Компанията е част от „Ей Джи Кепитъл”
АД (AG CAPITAL) - българската бизнес
група за недвижими имоти. Това беше
важна стъпка за мен, защото, поемайки
отговорността за разработването и
внедряването на големи и нови проекти
в тази посока, ще имам възможност да
усъвършенствам процесите и услугите,
съставящи фасилити мениджмънта.
От друга страна, ще мога да
приложа всичките си знания и опит в
организацията и внедряването на тези
£38
проекти.
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Фасилити...
37£
Идеята да се справиш на нов, все още
неясен за самите клиенти пазар, е
амбициозна и вълнуваща. Важно е да
помогнем на ползвателите на услугите
да осъзнаят и разберат необходимостта
от фасилити мениджмънт. Аз обичам
предизвикателствата и искрено вярвам в
развитието на фасилити мениджмънта в
България.
Какви са най-честите проблеми, с които
се сблъсквате при ежедневната си
работа с клиентите?
- Проблемите, които възникват, са
свързани именно с неразбирането на
услугите, които представляват по
същество фасилити мениджмънтът.
Аз често обяснявам понятието
фасилити мениджмънт по следния начин
- управлението на една сграда включва две
основни части: първата е тази, от която
се очаква сградата да носи определени
приходи на собствениците й, т.е. очаква се
определена доходност. Това е управлението
на сградата в частта й на организация
на отдаването под наем на наличните
помещения. Тази част аз наричам приходна.
Втората част е управлението на сградата
от гледна точка на експлоатацията и
поддръжката й. Ето това е фасилити
мениджмънт и аз наричам тази част
разходна. Затова е много важно
оптимизирането на разходната част, а
това може да стане само когато анализът
и организацията на дейностите се правят
от професионалисти.
Разкажете ни малко повече за вашия нов
проект?
- Ние имаме много нови идеи и проекти.
Както отбелязах, програмата за
изпълнение и задачите пред „Фасилити
Оптимум България” АД са амбициозни.
Разработихме проект за поемане на
много от фасилити мениджмънт услугите
за голяма компания, чиято структура
е позиционирана в цялата страна.
Покритието на проекта в национален
мащаб е истинско предизвикателство
и поне доколкото аз съм запозната,
досега няма осъществен подобен проект
в страната от фасилити мениджмънт
компания. Важно е да отдадем дължимото
внимание на много други градове в
България, които също се развиват бурно
в посока строителство и изграждане
на бизнес имоти, търговски комплекси
и други. Друг акцент в нашите проекти
е да помогнем на клиентите и да ги
консултираме, когато е необходимо, за
да си представят цялата последваща
организация, свързана с експлоатацията на
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Важно е да помогнем
на ползвателите
на услугите да
осъзнаят и разберат
необходимостта
от фасилити мениджмънт.

Опитът на другите
страни показа, че
е добре всички
поддържащи дейности
да се структурират
и отделят като
самостоятелни звена.

Управлението,
експлоатацията
и поддръжката на
сградния фонд
е редно също да
се прави от
професионалисти.

Как смятате да го реализирате?
- Реализацията на толкова мащабен
проект е свързана с няколко основни
стъпки: на първо място е анализът на
настоящото състояние на офисите и
сградите на клиента. Втората стъпка
е оптимизацията и предложенията за
нова организация на процесите, третата
стъпка е паралелната работа и обсъждане
на предоставяните услуги с клиентите,
за да се установят техните очаквания и
тяхното удовлетворяване. Следващата
стъпка е отчетът на резултатите и
естествено анализът на процесите и
разходите.
Кога компаниите започват да чувстват
нужда от професионален фасилити
мениджмънт?
- Ще отговоря с мотото на нашата
компания, а именно, че фасилити
мениджмънтът не е еднократно
действие, а безкраен процес. Така че,
когато компаниите осъзнаят това, ще
разберат и нуждата от професионален
фасилити мениджмънт. Някои компании
усещат тази нужда, когато обектът е във
фаза „довършителни работи”, други малко
по-рано. Моето мнение е, че фасилити
мениджмънт компанията трябва да
участва в целия процес по проектирането
и изграждането на обекта с консултации, а
след влизането на обекта в експлоатация
- и с реалното му управление.
Кои са най-видимите ползи от фасилити
мениджмънта?
- Според мен най-видимите ползи от
професионалния фасилити мениджмънт,
както бих допълнила аз, могат да бъдат
открити в оптимизация на процесите,
услугите и разходите.
Друга положителна насока е
възможността да се улесни работата на
компанията-клиент, като й се отнемат
неспецифичните за нея дейности, за
да може тя да се посвети изцяло на
основната си дейност. Когато работим
и ползваме услугите на една фасилити
мениджмънт компания, няма да се налага
да се чудим кой трябва да се погрижи
за неработещ климатик, как трябва да
организираме преместването, кой трябва
да изгради преградната стена и хиляди
други неща. В заключение ще кажа, че е
важно да се осъзнае, че това е отделна
дейност, която включва много процеси и е
редно да поверим тази дейност в ръцете
на професионална фасилити мениджмънт
компания. 
Интервюто взе Петър ТАШЕВ
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Качество на въздуха

Йонизатори
на въздуха
Йонният баланс във въздуха е важен фактор за
неговото качество от здравословна гледна точка

Йонизаторът подобрява йонния състав на въздуха в затворените помещения

К

АЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА е не помаловажен фактор за нашето здраве
от качеството на храната и водата
ни. За сравнение, дневната ни нужда
от храна е около 1 кг и 2 л вода, докато
необходимият ни въздух е над 10 кг на ден.
Много хора прекарват по-голямата си част
от деня в сградите, където въздухът често
е неколкократно по-мръсен от този навън,
дори и в големите градове, където уличният
въздух е достатъчно замърсен.
Причина за лошото качество на въздуха
в сградите обаче са не само домашният
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прах, плесените или многообразието на
различни химични съединения, излъчвани от
строителни материали, лепила, лакирани
и други повърхности. Електромагнитните
полета в помещенията от работата
на електроуредите, търкането на
различни повърхности и дори жизнените
процеси в тялото буквално изсмукват
отрицателните йони във въздуха и го
пренасищат с положителни йони. Йонният
състав на въздуха, т.е. балансът между
концентрациите на положителни и
отрицателни йони, има голямо значение за
физическото и психическото здраве. Днес
огромна част от човечеството е принудено
да живее в състояние на постоянен
йонен глад, защото концентрацията на
отрицателните йони в затворените
помещения е силно понижена. Редица
изследвания и експерименти показват, че
йонният глад може да доведе до хронични
заболявания на централната нервна
система, сърдечно-съдовата, дихателната
и кръвоносната система. Определено някои
хора са се замисляли, че срещани проблеми
като често безсъние, хронична умора или
често главоболие може да са свързани с
качеството на въздуха. Но едва ли някой от
тях се е замислял, че тези проблеми може
да са свързани не толкова с чистотата
на въздуха, колкото с липсата на баланс в
неговата йонизация.
От друга страна, били доказани редица
благотворни качества на отрицателните
йони във въздуха, които чрез въздуха
проникват в кръвоносната система и
нормализират много различни функции
на организма. Отрицателните йони
увеличават капацитета на усвояване на
кислорода, като ускоряват процеса на
доставянето му до клетките и техните
ядра. Други благоприятни ефекти са
трайно стабилизиране на стойностите на
калция и фосфора в кръвта, стимулира се
белтъчният обмен, нивото на хемоглобина,
холестерола, пречистват се дихателните
пътища и белите дробове. Отрицателните
йони играят важна роля в регулаторнометаболитните процеси в организма,
осъществяват връзка между вътрешната
и външната среда за организма и променят
потенциала на клетъчните мембрани, а
оттам и тяхната пропускливост. Всички
тези свойства на отрицателните йони
допринасят за един цялостен положителен
ефект върху човешкия организъм и за
многостранно подобряване на почти всички
процеси в него.
Отрицателните йони могат да се
образуват и изкуствено с помощта на
устройства, наречени йонни генератори или
йонизатори.
Поради полезните качества на
отрицателните йони йонизаторите
започнали да се прилагат в болнични
заведения, обществени сгради, в
подводниците, а през втората световна
война били поставяни в самолетите на
„Луфтвафе” за да предпазват пилотите
от сънливост. Опити със следоперативни
пациенти показали, че те се възстановяват
много по-бързо в среда с висока
концентрация на отрицателни йони.
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Принципът на работа на йонизаторите
не е никак сложен. Около проводник с високо
напрежение (10-15 киловолта и повече),
намиращ се в корпуса на йонизатора,
се образува коронен разряд, който
йонизира молекулите във въздуха, като
положителните йони се неутрализират,
а отрицателните се изхвърлят в
пространството наоколо. Консумацията
на електричество на тези устройства е
нищожно малка и е от порядъка на няколко
вата, а при някои мощността е под
един ват. Един обикновен йонизатор е
достатъчен за помещение с кубатура 70-80
куб.м, а цените са от порядъка 15-20 евро
и в зависимост от производителя и модела
могат да достигнат до няколко десетки
евро над тази сума. Йонизаторите се
произвеждат по цял свят, включително и у
нас, като съществуват различни варианти
и разновидности, с вградени филтриращи
устройства и т. н. Съществуват дори и
преносими йонизатори с големината на USB,
които могат да се включат в USB порта на
вашия лаптоп.
Йонизаторите могат и до някаква
степен да пречистват въздуха от
прах и микроорганизми, но далеч не са
толкова подходящи за това, колкото
филтрите, направени специално за това.
Пречистващият ефект на отрицателно
заредените йони се заключава в това, че
те се струпват около частици и бактерии
във въздуха, които стават по-тежки и
падат на земята или се отлагат по найблизките повърхности. В резултат на това
по повърхностите, намиращи се близо
до йонизатора, с течение на времето се
образува тъмен слой, който, ако не бъде
почистен, частиците в него могат отново
да литнат във въздуха.
Логично е да си зададем въпроса дали при
толкова похвални слова за йонизацията
на въздуха с отрицателни йони не се
наблюдават негативни странични
ефекти. Ако това касае прекалено високи
концентрации на негативни йони във
въздуха, отговорът е „не”. Един страничен
ефект на йонизаторите е, че при коронния
разряд като вторичен продукт се отделят
озон, който във високи концентрации е
опасен токсичен газ.
Тук е мястото да се спомене, че
йонизатор и озонатор не означава
едно и също нещо, въпреки че и двата
уреда работят на един и същ принцип.
Озонаторите като йонизаторите
използват коронен разряд, но при тях
целта е производството на озон, а като
вторичен продукт се отделят негативни
йони, които не са в толкова големи
количества като при йонизаторите.
Обикновено озонаторите са по-сложни
като устройство, тъй като за по-голямо
производство на озон въздухът, постъпващ
в устройството, бива „подготвен за
това”. При този процес въздухът бива
най-вече обогатяван с кислород или
изсушаван, защото влажността на въздуха
затруднява образуването на озон. При
йонизаторите, обратно, предназначението
е производството на отрицателни йони
и по-безпрепятственото им отделяне във

Концентрация
на йони
В една планинска гора
например концентрацията
на отрицателни йони е
между 2000 и 4000 йони
на куб. см, а в сградите
концентрацията им пада
до 100-200 отрицателни
йони на куб.см. В близост
до уреди със силни
електромагнитни
излъчвания
концентрацията на
отрицателни йони е
близка до нула. Мнението
на специалистите е,
че оптималното за
човека отношение
на отрицателни и
положителни йони
във въздуха е 2:1,
приблизително такова е
съотношението им във
въздуха на морския бряг.

На пазара съществуват
различни разновидности на
йонизаторите

Отрицателни йони
Отрицателните йони в
природата се образуват
по различни начини.
Около половината се
образуват вследствие
на радиоактивни
газове, а останалите
- под въздействие на
радиоактивни вещества в
почвата, растенията и др.

въздуха, а озонът, който се отделя като
вторичен продукт, е в много по-ниски
концентрации, отколкото при озонаторите.
Някои производители на озонатори даже
критикуват йонизаторите за това,
че произвеждат прекалено малко озон.
Всичко зависи от това как е проектирано
устройството и кой от двата процеса
- йонизиране или производство на озон,
производителят е решил да е по-силно
изразен.
Молекулата на озона е съставена от
три кислородни атома и е много понестабилна от кислородната молекула,
която е от два кислородни атома. Това
прави озона силно реактивен и много подобър окислител от кислорода. Озонът си
взаимодейства с голям брой неорганични и
органични съединения, като ги окислява или
изгаря, с други думи, отдавайки им третия
си кислороден атом. Това прави озона
по-ефективен от негативните йони за
премахване на миризми, частици и убиване
на микроорганизми във въздуха. За да е
осезаем този ефект на озона обаче, той
трябва да бъде в по-големи от безвредните
за здравето концентрации. При контакт
с тъканите озонът като окислител има
изгарящ ефект върху клетъчните мембрани
и при високи концентрации може да
предизвика здравословни проблеми, свързани
с дразнене на дихателните пътища и очите,
а в по високи концентрации и главоболие.
Максимално допустимите норми на озон
във въздуха, считани за безвредни, са до 0.1
ppm (parts per million volume, или 0.2 мг/куб.
м), а най-ниските стойности, усещани от
хиперчувствителни хора, са 0.001 ppm.
Типичните пикови концентрации на озон в
големите градове в Америка са 0.15-0.51
ppm. Стандартът за допустимите норми,
отделян от йонизатори на американската
EPA (Environmental Protection Agеncy)
по едночасовия стандарт за озонови
концентрации, е 0.12 ppm, a повечето
качествени йонизатори отделят не
повече от 0.015 ppm, или 0.03 мг/куб.
м. Съществуват опасения за това, че
озонът може да достигне до неприемливи
концентрации в затворени помещения,
които не се проветряват при постоянна
работа на йонизатора. Трябва обаче
да се помни, че озонът е достатъчно
нестабилен и в зависимост от условията
бързо се разгражда, може би по-бързо,
отколкото йонизаторът ще успее да
навакса. Производителите уверяват, че
тези устройства може да бъдат постоянно
включени, като при всеки производител
може да има различия, като тези въпроси би
трябвало да бъдат описани в инструкциите
за употреба.
Ефектът от един йонизатор дома или
офиса е индивидуален за всеки, но почти
винаги е положителен, освен ако не става
дума за хора, хиперчувствителни към озон,
които се срещат достатъчно рядко. Ако
въздухът, който дишаме десетилетия
наред, бъде наситен с достатъчно
отрицателни йони, според учените
средната продължителност на живота ни
би се удължила с немалък процент. 
Ясен ДИМИТРОВ
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CMYK Фасилитис стр. 42

Качество на въздуха

Качество
на въздуха
Основи фактори, понижаващи доброто качество
на въздуха, и симптоматика

К

АЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА, или така
нареченото Indoor Air Quality (IAQ), е
най-често употребяваният израз, даващ
оценка на „здравословността” на въздуха,
вдишван от хората, намиращи се в затворени
пространства. Въздухът с добро качество
способства за подобряване здравето и
комфорта на хората, като същевременно
увеличава продуктивността на работата
им. Въпреки че сериозните здравословни
проблеми, свързани с качеството на въздуха,
са редки, усещането за влошено здраве е
често срещано при хора, прекарващи голяма
част от времето си на закрито. Важно е да
се знае, че причините и последствията от
влошеното качество на въздуха не са напълно
изяснени и разбрани до този момент.
Най-често влошаването на качеството
на въздуха се дължи на множество
източници вътре и извън сградите.
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Аеробните химикали, бактерии, гъбички,
полени, прах и изгорелите газове от
превозни средства могат да допринесат
за влошаване на въздуха, както и фактори
като температура, влажност, осветление,
шум, личен и свързан с работата стрес и
съществуващи здравословни проблеми.
Като цяло трите основни компонента,
оказващи влияние върху качеството на
въздуха на дадено място, са:
 количеството наличен кислород
 температурата/ влажността
 наличието на аеробни замърсители.
Наличният кислород в атмосферата е
приблизително 20.9%. В сградите пресният
въздух се внася посредством централизирана
вентилационна система, малки локални
вентилационни съоръжения, пасивна дифузия
(естественото движение на въздуха без
механична сила) или посредством комбинация
от трите начина. Повечето сгради, които
разчитат изцяло на механични средства за
вкарване на свеж въздух, използват системи,
които смесват вкаран отвън въздух с
рециркулиран и предварително кондициониран
вътрешен въздух. Този тип инсталации
осигуряват пресен въздух в сградите, като
едновременно допринасят за постигане на
енергийна ефективност.
Въпреки че температурата и
относителната влажност често се
разглеждат като условия за осигуряване на
температурен комфорт, а не за подобряване
качеството на въздуха, те са причина за
голяма част от оплакванията, обуславящи
лошото му качество. Тези два фактора
непосредствено влияят на възприятията
на хората за обкръжаващата ги среда,
както и върху продуктивността им. За
облечени работници, за да се постигне
високо качество на въздуха, е необходимо
поддържането на температура между
23 и 26 градуса по Целзий през лятото и
20 и 24 градуса по Целзий през зимата.
Относителната влажност на въздуха трябва
да се поддържа под 70%.
Съществуват и множество потенциални
замърсители, които оказват влияние върху
качеството на въздуха. Излагането на
работниците на някои от най-опасните
вещества е регламентирано в съответни
документи. Допустимите граници на
изложение са установени за стотици
вещества, вариращи от въглероден оксид и
терпентин до прах. Често източниците на
тези замърсявания са външни за дадена среда.
Други характерни замърсители на
въздуха в затворени пространства са
бактериите и гъбичките (плесен, мухъл,
спори). Тези микроорганизми по принцип
присъстват в състава на въздуха, но в
по-големи концентрации могат да станат
причина за поява на здравословни проблеми
при хората. Не съществуват стандарти,
регламентиращи допустима норма на
наличието им във въздуха. Високата
влажност, наводнения или наличието на
застояваща вода могат да допринесат
за размножаването и съответно висока
концентрация на микроорганизми във въздуха.
Терминът „Синдром на болната сграда”
се използва за описание на редица
оплаквания, характеризирани от неприсъщ
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дискомфорт, главоболие, раздразнение на
горните дихателни пътища, кашлица, суха
или напукана кожа и чувствителност към
миризми. Този синдром се проявява по-често в
сгради, вентилацията на които се извършва
предимно от механични системи.
Характерните показатели на лошото
качество на въздуха включват застоял
въздух, миризми, сънливост, главоболие,
синусни проблеми, болки в очите, раздразнена
кожа, сухота или дразнене в гърлото, кихане,
отпадналост. От минал опит е известно, че
повечето от тези симптоми се проявяват
при ниска влажност на въздуха, особено по
време на зимните месеци (ноември - май).
Намирането на средства за овлажняване на
въздуха води до значително намаляване на
гореспоменатата симптоматика.
Важно е да се отбележи: оплакванията на
работниците по време на работа невинаги
са следствие на влошено качество на въздуха.
Много от оплакванията може да се дължат на
фактори като шум, осветление, обзавеждане
и свързан с работата стрес. Също така
появата на миризми с преходен характер във
въздуха не може да се определи като причина
на лошо качество на въздуха. Мимолетните
миризми могат да бъдат внесени отвън
(изгорели газове, боядисване на сградата,
различни изпарения). Възможно е подобни
дразнители да станат причина за поява на
главоболие или неразположение на някои от
работещите в сградата.

Характерни показатели
на лошото качество на
въздуха включват застоял въздух, сънливост,
главоболие, болки в
очите, раздразнена кожа

Наличието на замърсявания върху
вентилационните отвори невинаги означава,
че вкарваният в помещението въздух
е замърсен и е необходимо съответно
почистване. Ако няма повреда в системата,
навлизащият по тръби въздух поддържа
нива на турбулентност, които правят
практически невъзможно натрупването на
замърсявания в системата. Въздушните
филтри следва да се подменят на всеки
шест месеца. Натрупаните замърсявания
по външната страна на вентилационните
решетки в повечето случаи са резултат
от работата на почистващият персонал.
Прахта в помещението циркулира и се
наслагва върху металните части при връщане
на замърсеният въздух в системата. За да
се предотврати този ефект, е необходимо
извършването на регулярно почистване както
на помещението, така и на наслагванията
върху вентилационните отвори.
Успешното проучване и решаване на
налични проблеми, влияещи върху качеството
на въздуха в сгради, понякога изисква
използването на сложни и комплексни
техники, изискващи влагането на време
и значителни средства. Резултатите,
които се получават при повишаване
качеството на въздуха, са позитивни
и включват повишаване на комфорта и
работоспособността на работниците,
както и подобрено здраве и намален стрес. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Убива ли ни офисът?
Безопасността и здравето на работното място – по-дефицитни, отколкото предполагаме

1

998 Г. ТОЗИ СЛЕДОБЕД В ХОТЕЛ

Best Western Springdale, Синсинати,
всичко е прекрасно. Стаите са
почистени навреме, децата се плискат в
басейна. Внезапно мениджърът Джим Крейн
получава спешно обаждане за теч в стая
529. Взети са незабавни мерки и течът е
оправен, но докато разбиват стената, за да
търсят спуканата тръба, той и главният
инженер се натъкват на нещо, което като
че ли е излязло от нискобюджетен филм на
ужасите. Вътрешността на целите стени е
пълна с плесен. Оказва се, че тя е навсякъде
- никне от таваните, буквално гъмжи в
баните, пълзи по вентилационните тръби.
Крейн решава да се справи с проблема и
за една година го постига. Това, което не
забелязва, е, че при всяко вдишване в белите
му дробове навлизат микроскопични спори
от отровната плесен, които постепенно
увреждат деликатните тъкани. Резултатът
е хронична инфекция, която впоследствие се
превръща в пулмонарна фиброза - повишено
разрастване на съединителна тъкан в
белите дробове, което причинява задух
и води до умора и болки, а в най-лошия
случай може да се стигне до задушаване и
смърт. След инвестиция от 2 милиона щ.д.,
хотелът вече е безопасен, но Крейн губи
половината от капацитета на белите си
дробове. Неговият лекуващ лекар, който
е и директор на Центъра за безопасност
и здраве при работа в Източен Ню Йорк,
е убеден, че причината за нещастието
е липсата на адекватна поддръжка на
сградата.
Въпреки че примерът е стъписващ,
това далеч не е единственият случай
на увреждане на здравето от недобре
поддържана сграда. Според Световната
здравна организация един на всеки трима
работи в помещение, което в дългосрочен
план ще го разболее от нещо. Защо? Оказва
се, че съществува кошер от опасности,
за които никой не е предполагал - от
въглеродния оксид, който вентилационната
система всмуква в офиса от вътрешния
паркинг (честа практика), до летливите
органични химикали, излизащи от бои,
паркети, килими, почистващи препарати.
Разбира се, и до плесен, която бавно може
да ни разболее от бронхопневмония, без
да разберем защо. Или пък въртящите се
врати на входа на сградата - такива врати
имат неприятното свойство да връщат
обратно дима на тези, които пушат отвън.
Особено тревожна е т.нар. множествена
чувствителност към химикали, която
представлява непоносимост към всичко,
съдържащо неестествени субстанции. Тя
44 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

Докато все още е спорно дали принтерът влияе отрицателно на здравето,
© Кирил Хавезов
безспорно е, че плесента е сред най-коварните алергени
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също се свързва с дългия престой в сгради,
където цъкат разнообразни бомби със
закъснител.
Такива сгради и офис помещения найобщо могат да се нарекат (и се наричат)
болни сгради. Най-прекият начин за
справяне с проблема (освен, разбира се, да
се изследват щателно потенциалните
опасности) е контрол върху качеството на
въздуха в офис помещенията. Необходимо
е непрекъснато проветряване, и то с чист
въздух, а не с останките на онова, което
някога е било въздух в подземния паркинг.
Изненадващо се оказва, че стандартите
за безопасност и здраве при работа се
отнасят основно за опасните химикали и
канцерогени като бензен или формалдехид,
но не казват нищо за разнообразните
летливи смеси, витаещи из атмосферата
на офиса. Нещо повече - благодарение
на непрекъснатите нововъведения в
областта на почистването и офис
обзавеждането тези смеси станаха
твърде комплексни и дори липсва яснота
точно какво влияние имат върху човешкия
организъм. В САЩ енергийната криза от
70-те години на миналия век е причина за
строителството на миниатюрни офис
помещения и повсеместното инсталиране
на суперикономични системи за отопление
и вентилация. Такива системи доставят
около 0.14 куб.м въздух на човек на час,
което според архитект от Ню Йорк е
„почти достатъчно, за да живеят хората в
помещението”. Някои фасилити мениджъри
стигат дотам, че направо изключват HVAC
системите си, а остарелият въздух в офиса
може да съдържа до 350 различни вида
летливи органични съединения.

Според Световната
здравна организация
един на всеки трима
работи в помещение,
което в дългосрочен
план ще го разболее от
нещо

Още една неочаквана опасност
Средностатистическият пушач пуши по
около 20 цигари на ден, от които поне
половината в работно време. За целта в
офисите си има определени за това места.
Обаче скорошно изследване, проведено в
Куинсландския технологичен университет
(Австралия), извади на бял свят друга
скрита опасност. Оказва се, че принтерът,
който най-често се намира близо до
работното място, може да бъде също
толкова опасен за здравето, колкото и ако
всички пушачи пушеха пред мониторите си.
Първоначалната цел на изследването е
била да се тестват системи за вентилация
и пречистване на външния въздух от улични
замърсявания. Екипът установил, че каквато
и система за пречистване да се изпробва,
въздухът в офиса бил все така замърсен,

Без значение от
химическия състав на
тонера частиците са
опасни за здравето,
защото размерът им
позволява проникване в
белите дробове

като замърсяването с твърди частици се
увеличавало през работно време.
Системата за вентилация работела
нормално и очевидно причината била в
самия офис. Учените решили да анализират
качеството на въздуха в близост до
работещата офис техника. Оказало се, че
виновникът са лазерните принтери - 27%
от изследваните устройства по време
на работа изпускали дребни частички от
печатарския тонер във въздуха. Нивата на
замърсяване с частички били пет пъти по
високи от тези, произведени от уличното
движение.
Служител на компания, която се занимава
с ремонт на принтери и пълнене на
тонер касети, заявява по повод това
откритие, че то не го изненадва. „В офиса
имаше помещение, в които се тестваха
принтерите. Въпреки че вътре не се
държеше тонер, всичко беше покрито с
черен пласт и дори след изчистване бързо
се замърсяваше отново”, казва той.
Нивата на частички били максимални
след смяна на тонер касетата или когато
принтираните документи съдържали
сложни елементи като таблици, графики
и др., изискващи използването на повече
тонер. Степента на замърсяване зависи
от възрастта и модела на принтера и
на касетата. Според ръководителя на
изследването проф. Лидия Моравска от
Куинсландския технологичен университет
без значение от химическия състав на
тонера частиците са опасни за здравето,
защото размерът им (по-малък от
микрометър) позволява проникване в
белите дробове. Международната агенция
за изследване на рака (IARC) определя
въглеродната чернилка, която се използва
в тонера за лазерни принтери, като клас
2В, което означава „вещество с възможно
канцерогенно действие”.
В отговор на изследването от Куинсланд
висши мениджъри от HP заявяват,
че няма реални доказателства, че
използването на тонер касети води до
здравни проблеми. Освен това не всички
принтери изпускат дребни частици - 60%
изобщо не изхвърлят тонер във въздуха,
а при 12% замърсяването с частици не
е по-високо от уличното. Въпреки това
авторите на изследването апелират към
правителството на Австралия да вземе
мерки за контрол на качеството на въздуха
в офис помещенията. Ако властите вземат
мерки по проблема, на производителите
на проблемните модели принтери може да
им се наложи да приложат етикети към
машините, които да предупреждават за
потенциалната опасност от използването
им. Засега учените препоръчват
печатащите устройства да се изнесат в
добре проветриви помещения.
Офисът може да е по-опасно място,
отколкото изглежда на пръв поглед.
Ако работодателят иска да запази
своето здраве и това на служителите
си, необходимо е да инвестира време и
средства и да анализира всеки детайл от
помещението, за да не се прави компромис с
качеството на въздуха. 
Йордан КЪНЧЕВ
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Качество на въздуха
в офисите
Какво можем да направим, за да го подобрим

Отношението на обитателите на офиса често се оказва най-важният фактор
© Цветелина Ангелова
за качеството на въздуха в него

К

АЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА МОЖЕ БИ

е най-същественият фактор, от който
зависи дали работната среда в офиса
е комфортна и здравословна. Доброто
качество на въздуха означава, че може да го
дишаме постоянно, без това да ни причини
здравословни проблеми в дългосрочен план.
Както вече сме писали, замърсителите на
въздуха в офиса от биологично (бактерии,
плесени, спори и т.н.) и химическо (отделяни
от офис техниката, строителните
материали и др.) естество са достатъчно
много на брой, за да направят качеството на
въздуха в пъти по-лошо от градския въздух
извън сградата. Физическите фактори
като температурата, йонният баланс,
влажността и циркулацията на въздуха
също са съществени за здравето и общия
комфорт в помещенията. Ако въздухът
е прекалено влажен, това ще подпомага
развитието на биологичните замърсители.
Прекалено сухият въздух акумулира повече
статично електричество, което въвлича
във въздушния поток повече от утаените
по повърхностите в офиса частици и прах.
Друго негативно качество на сухия въздух
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е, че изсушава кожата и лигавиците по
дихателните пътища.
Има немалко базови мерки, не изискващи
от нас много енергия, с които да подобрим
качеството на въздуха в офиса, като
приемаме забраната за пушене в офиса като
презумпция:
 Като начало е добре да обърнем повече
внимание на нашето здраве и да проверим
дали не са налице симптоми като постоянна
кашлица, хронична умора или често
главоболие. Това са често срещани симптоми
на така наречения синдром на болната сграда
(SBS или Sick Building Syndrome), породен от
лошото качество на въздуха в помещенията.
Тези симптоми обикновено са леки и затова
малко хора им обръщат внимание, освен
ако не се изострят до такава степен, че
да пречат на работата. Лошото е, че в
дългосрочен план тези симптоми могат да
доведат до трайни негативни промени в
нашето здраве.
 Опитайте се да локализирате
замърсителите. Един от най-силните алергени
- плесените например, може да бъде третиран
с препаратите на пазара за тази цел.
 Дръжте копирната и принтерна техника
в отделни, добре проветрени помещения.
 Дръжте температурата в офиса около
20 С° и ниво на влажността 60-70%.
 Запознайте се със състоянието
и структурата на климатичната и
вентилационната си система, те може да
са развъдник на различни замърсители от
биологичен характер, а също така може да
разнесат мръсен въздух от едно помещение
към другите.
 Ако искате растения в офиса, избирайте
такива, които обичат по-суха почва, като
кактусите например.
 Оставяйте по няколко отворени
прозореца през почивните дни, ако това не е
възможно, не изключвайте вентилационната
система за през уикенда.
 Ако е възможно, от време на време
проверявайте качеството на въздуха с
помощта не вентилационен инженер или
индустриален хигиенист.
 Обсъдете въпроса за поставяне на
йонизатори в помещенията.
Вероятно голяма част от служителите
ще обръща повече внимание на качеството
на въздуха, ако всички служители са посъзнателни за проблемите, свързани с
него. 
Ясен ДИМИТРОВ
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Сградата на болницата
е ориентирана специално
към пациентите
Христо Дойнов, ръководител поддръжка сгради, болница „Токуда“, София, пред „Фасилитис“

К

ак е организиран фасилити
мениджмънтът във вашата болница?
Комфортът и приятният престой на
пациентите, доколкото може да е приятен
той, е на първо място за нас. Затова и
сградата е ориентирана изцяло към тях. На
второ място е комфортът на лекуващите
лекари и медицинските сестри. За да
могат те да си вършат професионално
задълженията, на тях също им е нужна много
висока степен на комфорт. Това са двете
основни неща, към които е ориентирана
сградата. Оттук идва и спецификата на
поддръжката на сградата и съоръженията в
нея.
Както разбрахте, сградата е сравнително
нова и е сграда на 2006 г. Нейната визия
е същата, както на болница от такива
мащаби в Япония. Болницата е направена
така, че да задоволява изцяло нуждите на
пациента. Проектът е изцяло японски, като
е адаптиран към българските условия. Ние
налагаме една нова визия за обслужване
на пациента, която е пречупена през
японската технология и проблемите, които
се решават в здравеопазването. Като нова
сграда, приключена за кратко време, ние
работихме с много подизпълнители. Почти
цялото оборудване и съоръженията са на
най-високо ниво. Естествено имаше и неща,
които ни създаваха проблеми - многото
подизпълнители и многото различни решения
с материали, като някои от тях за пръв път
намират приложение за болнични дейности.
Доколко е важно според вас фасилити
мениджмънтът да е отделен в
самостоятелно звено в клиниката ви?
Имахме намерение след изтичане на
гаранционния срок на сградата да наемем
специализирана фирма, която изцяло да поеме
поддръжката. Засега обаче поддръжката
е изцяло наша - с квалифициран персонал,
много мотивиран да изпълнява своите
дейности, които са много разнородни. Освен
строго профилирани задачи в рамките
на едно дежурство на нас ни се налага да
откликваме на различни нужди както на
лекарите, така и на пациентите. Това налага
персоналът ни да е висококвалифициран и с
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Добрата комуникация с
лекарите осигурява бързо
и надеждно решаване на
възникналите проблеми, за
да могат те и пациентите да се чувстват винаги
добре и комфортно

разнородни функции, за да можем да решаваме
всевъзможни проблеми. Естествено не
можем да поддържаме всичко сами. Имаме
сключени договори с фирма за поддръжка на
асансьорите, на UPS-ите, в преговори сме с
фирми за поддръжка и на други съоръжения,
които са надзорни и за които са изтекли
гаранционните договори. Цялата дейност
се извършва и с добрата комуникация с
докторите. Добрата комуникация с тях
осигурява бързо и надеждно решаване
на възникналите проблеми, за да могат
пациентите и лекарите да се чувстват
винаги добре и комфортно.
Какви са най-честите проблеми, с които
се сблъсквате при ежедневната си работа
като човек, който се занимава с тази
дейност?
Най-честите проблеми, с които се
сблъскваме, са породени от огромните
размери на сградата. С големите площи,
с големите метражи на тръбните и
електроразводките. Изключително
големият брой на точките, които трябва
да обслужваме, също води до проблеми от
време на време - на климатичната и на
електросистемата, на общото енергийно
захранване, UPS-ите, които имаме, и не на
последно място и дизеловия агрегат.
£50
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Сградата на...
48£
Медицинските газове също не са за
подценяване, защото до всяка стая
стигат необходимите газове. Тоест всяка
стая може да се използва за реанимация.
Толкова модерно оборудвана болница е
предпоставка за възможни проблеми и
аварии. Досега сме нямали сериозни аварии
- само някои компенсатори ни създадоха
проблеми, както и някои некачествени
материали. Непрекъснато търсим нови
решения, решения на място за конкретни
проблеми. Непрекъснато поддържаме връзка
с изпълнителите на обекта, както и с техни
конкуренти, ако те могат да ни предложат
по-добри решения. Това е един непрестанен
процес. Търсим вариант, при който ще бъдем
на оптимални параметри на системите и
едновременно ще бъдем най-икономически
изгодни, защото всичко се отразява на
пациента.
Поддръжката при нас трудно може да
се вкара в нормалните шаблони. От една
страна, защото имаме японската визия
за болницата, от друга страна, идеята на
поддръжката е наша. Това касае мащаба на
сградата като инсталации и поддръжка,
като е важен и човешкият фактор. Разбира
се, тук парите не са безкрайно големи и сме
длъжни сме да се придържаме към определен
бюджет.

От колко души се състои екипът?
Тази година и половина, откакто съществува
болницата, екипът ни е от 10 души. Малко
сме, но се справяме. Сега, с отварянето на
втората сграда, ще сме около санитарния
ни минимум от 24 души. Засега само
асансьорите са извън нашата компетенция.
Важно е да се знае, че ние не поддържаме
медицинската техника. Персоналът ни
дава денонощни дежурства, за да осигурим
непрекъснатата работа на болницата.
По какъв начин се осъществява
климатизацията на болницата?
Ние се отопляваме изцяло с газ метан и
разполагаме с четири на брой водонагревни
бойлера. Имаме стерилизатор и чилъри, като
първият е за стерилизация на специалните
помещения. Системата ни е с климатични
камери и конвектори и е обща. До тях стига
етиленгликол, който в системата е над
70 тона, а тръбната разводка е стотици
километри. Трудностите се заключават в
това, че трябва да се сменят много филтри,
тъй като цяла София е един много замърсен
район. Флуидните филтри също трябва да се
сменят. Тук пак опираме до човешкия фактор
и неговите знания и умения и опит. Без тях
поддръжката няма как да е на високо ниво.
Водоснабдяването е решено по японски
модел - имаме две хранилища на кота
минус 5 метра, които ни осигуряват
50 ФАСИЛИТИС ЮНИ 2008

Поддръжката е изцяло
наша - с квалифициран
персонал, много мотивиран да изпълнява своите
дейности

Болница „Токуда”
Болница „Токуда“ е
най-новата и добре
оборудваната болница
в България. Тя е първата
многопрофилна болница от
този мащаб, построявана
през последните 30 години.
Инвестицията към този
момент надхвърля 200
милиона евро. Болницата,
която функционира
от година и половина,
е част от японската
корпорацията Tokoshukai
Medical Corporation. Това
е най-голямата в света
верига здравни заведения.
Нейният собственик д-р
Токуда притежава 280
болници в Япония. Към
този момент болницата
има 500 функциониращи
легла, но в скоро време
се очаква и пускането на
втори корпус. Новото
крило ще прибави още
500 легла към капацитета
на болницата, което
означава, че до септември
„Токуда“ ще има 1000 легла.
Болницата е достъпна
за всички граждани
на България и работи
изцяло с Националната
здравноосигурителна каса.
Над 80% от приходите
се формират от приходи
от касата. В новата
сграда ще бъде създаден
и геномен център,
където ще се извършват
стволова терапия и
стволово съхранение, ДНК
разработване и други.

10-часов запас на вода. Разполагаме и
с два резервоара на покрива, които ни
освобождават от нуждата от един
хидрофорен блок. Така гравитачно се решава
въпросът с питейната вода, а резервоарите
могат да служат и като противотежест
при земетресение - това е част от японския
модел. Проблема с подпочвените води,
които са на много плитко, сме решили с
дренажна система с помпи. Изключително
ниското заустване на канализационните
води също е решено с такива помпи. В
резултат на това не се наводнихме дори
и при най-големите дъждове. Всичко това
ни държи нащрек, като има неща, които
ни аварират допълнително, но винаги
трябва да държим автоматиката под око. В
момента, както казах, ни е много трудно да
си намерим квалифициран персонал. Наборът
от необходимите ни резервни части е
много голям и ни се е случвало да внасяме
елементи от чужбина.
Как решавате проблема с почистването?
Почистването е отделено в отделно звено.
То е изцяло към епидемиолога на болницата,
който си има санитарен набор от хора.
Наскоро закупихме специални машини от
Холандия, които осъществяват много добро
почистване със студена пара. Разбира се,
при подбраните настилки големият поток
от хора ни създава проблеми там, където
потокът е най-голям.
Използвате ли BMS за управление на
болницата?
На този въпрос най-добре може да ви
отговори г-н Станимир Станев.
Интегралната система за управление
на сгради (Building Management Systems),
функционираща в комплекса на болница
„Токуда“, дава възможност в реален времеви
мащаб централизирано да се наблюдават,
измерват и да се управляват процесите,
поддържащи функциите на сградата.
Обособените подчасти за автоматизация
на осветлението, вентилация 
отоплението и мониторинг на
електропотреблението и автоматичното
му изключване от противопожарната
система дават възможност за мониторинг
и контрол на всички енергоконсумиращи
процеси.
Системите предлагат задаване на
енергоспестяващи режими, както и
почасови седмични и годишни план-графици
за програмиранe на поведението на всяка
управляема група от тези системи.
По този начин ефективно се поддържат
в оптимален режим системите и
инсталациите, гарантиращи необходимия
комфорт за пациенти и обслужващ
персонал. 
Итервюто взе Петър ТАШЕВ
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Фасилити мениджмънт
в болница
Как ФМ допринася за по-добрата организация в здравното заведение

Н

АЙ-ВАЖНАТА ЦЕЛ НА ЕДНА БОЛНИЦА

е да обслужва възможно най-добре
своите пациенти. При това е важен
въпросът кои фактори допринасят за
постигането на тази цел. Наред с доброто
медицинско образование на лекарите трябва
да се има предвид как се осъществява
безпроблемната съвместна работа на
отделните звена в болницата. При това е
особено важно да се анализира работната
среда на служителите и да се изработят
съответните изисквания.
Под фасилити мениджмънт се разбира
управленски подход, чиято цел е да дефинира
съдържателните и персоналните ресурси
около недвижимостите, да разпознава
взаимовръзките и да оптимизира процесите.
Ето защо се поставя въпросът дали
въвеждането на фасилити мениджмънт
в болници е необходимо и съответно
доколко фасилити мениджмънт в отделите
управление и техника ще допринесат
за по-добрата организация, както и за
безпроблемната работа в болницата.

Какво е CAFM
CAFM е съкращение от Computer
Aided Facility Management и дефинира
фасилити мениджмънта, подкрепен от
информационните технологии. На пазара има
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С помощта на фасилити мениджмънта
разходите за управлението на сградния фонд
на болницата се намаляват

редица компании, които предлагат CAFM
софтуер.
Един CAFM софтуер най-често
представлява комбинация от CAD програма
за чистите графични данни, както и от
сървър за база данни за съхраняване на
дефинитивната и обектната информация.

Области на приложение
за ФМ в болница
В една болница за разлика от офис сградата
за фасилити мениджмънта има редица
области на приложение. Последните се
получават, от една страна, от високото
техническо оборудване на сградата и, от
друга, от необходимостта да се осигури
безпроблемен работен процес между всички
участници.

ФМ в областта на техниката
В областта техника всички графики на
сградата се управляват дигитално като
CAD данни в CAFM системата. Всички
обекти, например помещения, санитарни
помещения, пожарогасители, структурни
кабели, се въвеждат в CAFM системата. Така
се получава едно многообразие от данни,
които често се използват за преглед на
повърхностите и управление на инвентара.
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ФМ в областта на управлението
Управлението на една болница е място за
координиране на различните възможности.
За да може да изпълнява тази задача,
управлението се нуждае от информация от
всички области на болницата. С помощта
на една CAFM система всички информации
могат да бъдат съхранявани централно и да
бъдат извиквани за последващо използване.
Много често приложение намира
едно ключово управление, при което
съществуващите данни от личните досиета
са свързани чрез системата с определен
ключ. Чрез тази връзка е възможно да се
прелистват както всички ключове, които
са причислени към даден служител, така и
всички помещения, до които той има достъп.
Други приложения са например изготвянето
на книга на помещенията, както и на
телефонна листа с помощта на данните от
CAFM.

Ползите от ФМ
в една болница
Ползата от една ФМ система в болницата
обхваща няколко фактора. Наред с
намаляването на разходите тук място има
и оптимизирането на работните процеси.
Тъкмо в болницата става въпрос за това
да се откриват бързо грешните функции и
нарушенията и да се отстраняват възможно
най-бързо.
Базата от данни в CAFM системата
нараства бързо на големина, когато повече
отдели спомагат за това. Това разширява
и възможните приложения на фасилити
мениджмънта, защото така се предоставя
една по-добра и по-широка основа за решения.
Освен това е възможно при въпроси от
отделните отдели да се представят
разнообразни резултати.

Предотвратяване
на загуба на информация
Служителят отразява нивото на знания
в болницата, но какво става, когато
служители напускат компанията. За да се
избегне загуба на информация и знание,
е важно тази информация да се въвежда
своевременно в CAFM системата. Така
ще бъде сигурно, че тази информация
ще се запази и дори след напускането на
служителите є ще бъде достъпна за всички,
които се нуждаят от нея.

Актуалност
на CAFM данните
След като данните бъдат въведени за пръв
път, трябва да се полагат грижи за тях.
Колкото по-детайлирана информация бива
въведена в началото, толкова повече работа
има при грижата за нея след това. Ако
данните не бъдат попълвани своевременно
с настъпилите изменения, системата
губи актуалността си, а с това и своята
използваемост. За да се осигури оптимална
грижа за данните, трябва да бъдат
дефинирани ясни отговорности.

В болниците ФМ показва своите предимства,
тъй като се въвеждат,
обработват и оценяват
големи по обем информации

Ползи от ФМ
в областта на техниката
В областта техника съхраняването на данни
за сградата централно върху компютъра
е особено ефективно, тъй като с това
става възможен един по-бърз достъп до
необходимата информация, вместо да се
търси в много на брой ордери. Особено лесно
представлява въвеждането на промени в
CAFM системата, например инсталация в
сградата или преобразувания в стаите на
пациентите. Най-голямата полза от една
CAFM система за болницата се състои в
това, че може да се достига директно до
данните в нея чрез преносим компютър
от всяка точка. Особено при спешни
случаи, в които е важна бързата реакция и
действие, е особено важно много бързо да се
разпознават взаимовръзките. С помощта на
CAFM системата потребителят получава
един по-добър поглед върху техническите
съоръжения и техните взаимовръзки,
отколкото, ако бяха рисунки върху хартия.

Ползи от ФМ в
областта на управлението
Чрез централата база данни на CAFM
системата става възможно генерирането на
актуална книга на помещенията. Едно друго
приложение е изготвянето на телефонна
листа. Едно голямо предимство носи
организацията на ключовото управление
с помощта на CAFM системата. С това
веднага може да се провери кой служител
има официален достъп, до кои помещения и
съответно от какъв ключ има нужда той, за
да достигне до желаното помещение. Тази
информация е налична чрез CAFM системата
в азбучна и графична форма.

Последици от ФМ в болница
С помощта на фасилити мениджмънта
разходите за управлението на сградния
фонд на болницата се намаляват. Но именно
в болница внедряването на фасилити
мениджмънт има не една икономическа
полза. От друга страна, става възможна
по-добрата координация на задачите, чрез
което се създава един по-добър работен
климат за служителите.

Аутсорсинг
Ако се установи чрез анализ, че не е
икономически обосновано да се изпълняват
някои задачи (като например почистване на
сградата), може да се помисли тези частични
дейности да се предоставят за извършване
от външни фирми. Тъкмо в болница
фасилити мениджмънтът може да покаже
своите предимства, тъй като тук има
много информации, които трябва да бъдат
въведени, обработени и оценени. При никоя
друга недвижимост не е от толкова голямо
значение непрекъсваемият процес, както
в една болница. За да могат съответните
отдели на болницата да изпълняват
добре своите задачи, те се нуждаят от
информация. Тази информация е налична чрез
всяка CAFM система. 
Соня ГЕОРГИЕВА
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Сградна автоматизация

Отдалечено
управление
Системи за сградна автоматизация
(продължение от брой 5)

М

ЕТОДИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП

до системите за автоматизация:
Безжичният достъп до системите
за автоматизация се изпълнява на базата на
някой от следните методи за комуникация
или комбинация от тях:
 Infrared комуникация - позволява
комуникация между устройства в
системите за автоматизация с максимална
дистанция 15 м. Недостатък на този метод
е изискването за директно насочване между
комуникационните точки и наличие на пряка
видимост между тях.
 Безжичен LAN (WAN) или (IWAN)
безжичната локална мрежа, основана на
стандартите WiFi 802.11а/b, позволява
на съоръженията да комуникират помежду
си в радиус до 100 м без наличието на
контактни връзки между тях със скорост
до 54 Mbps или разширения вариант WiFi
802.11g, позволяващ комуникация със
скорости до 320 Mbps.
В стандартната WLAN при наличие на
големи обеми от данни те се подреждат
на опашка и се предават пакет по пакет.
В индустриалния вариант IWLAN на
тези мрежи данните се предават чрез
редундантни антени, което осигурява
по-надеждна връзка и гарантира бързото
получаване на данните от управляващите
системи.
 WiMax 802.16 e разновидност на
стандарта WiFi, позволяващ достигане
на скорости на предаване на данните до
70 Mbps на разстояния в радиус до 10 км от
източника
 GSM комуникация
 Контрол на системите чрез кратки
съобщения - този вариант на комуникация
осигурява пренос на данни на малки пакети
от данни, структурирани под формата на
SMS на големи разстояния. На практика
разстоянието на предаване на данните е
ограничено само от покритието, осигурено
от мобилния оператор. Недостатък на
метода е невъзможността за достъп до
системите за автоматизация в реално време.
 Пренос на данни чрез системите
за мобилна телефония - осигурената
възможност за пренос на данни от
оператора на мобилната мрежа и
наличието на мобилен телефон, поддържащ
възможността за интернет връзка,
осигуряват практически неограничен по
отношение на разстоянията пренос на
данни от системите за автоматизация
до архивиращи и обработващи системи и
системи за диагностика.
Мобилната комуникация може да се
осъществи чрез използване на някоя от
съществуващите системи за пренос на данни
 GPRS - стандарт, осигуряващ пренос на
данни със скорости до 400 kBps
 3G мрежи - до 2 Mbps
 HSDPA разширение на 3G мрежите,
осигуряващо до 40 Mbps на разстояние до 5
км от източника.
 4G мрежи - до 100 Mbps.
Контрол на системите през глобалната
комуникационна мрежа интернет:
Разрастването на интернет мрежата в
световен мащаб, както и осигуряването на
надеждни кабелни и безжични възможности
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за комуникация доведе до увеличаване на
ролята на тази мрежа и в системите за
автоматизация. Всички големи фирми
предлагат SCADA системи и устройства,
подържащи TCP/IP протоколи, осигуряващи
достъп до данните в системите за
автоматизация по IP адрес. Тези устройства
предлагат богата палитра от възможност
за трансфериране и достъп до данните в
тях, някои от които са:
 Използване на специализиран софтуер за
достъп до информацията, структурирана и
съхранявана в бази данни, като например SQL
Server или Oracle.
 Използване на стандартни интернет
програми за комуникация като Internet
Explorer, Mozila FireFox, Netscape Navigator
и др. при наличие на инсталиран HTTP
server към системата за човеко-машинен
интерфейс.
 Достъп до SCADA системите през
FTP server чрез използване на програми за
FTP достъп или специализиран софтуер
за отдалечен достъп до системите за
автоматизация чрез FTP протоколи.
 Използване на интернет сайтове и
програми за изпращане на кратки съобщения
SMS към системите за управление.
Предимства на системите за отдалечен
достъп:
Използването на единна комуникационна
система за отдалечен достъп до данните до

 

системите в сградната автоматизация има
следните предимства:
 Сигурност на инвестицията поради
възможността за бързо и лесно разширение
на системите или подмяна на елементите
в тях.
 Намалени разходи за окабеляване
и улеснена поддръжка на системата,
както и намалени разходи за поддръжка и
експлоатация на системата.
 Бърз старт на системите поради
лесните методи на свързване на
елементите
 Висока степен на надеждност при
наличие на редундантни системи за
управление и пренос на данните.
 Възможност за времева синхронизация
на системите.
 Гъвкавост по отношение на добавянето
на елементи към системите поради
унифицираните методи за пренос на данни.
 Почти неограничени възможности на
комуникационните канали при пренос на
данните
 Възможност за свързване на системи с
различно предназначение (офиси, жилищни
сгради, производствени помещения и др.) 
Методи ГЕОРГИЕВ
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА
Катедра „Автоматизация на
непрекъснатите производства“
Технически университет - гр. София
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BladeUPS - дейта център
мечтата на всеки
IT мениджър
BladeUPS произвежда два пъти повече енергия, като отделя
три пъти по-малко топлина от всеки друг сравним продукт на пазара

Д

ЕЙСТВИТЕЛНОСТТА В СЪВРЕМЕНЕН ДЕЙТА

център - ограничено пространство в
сървърните помещения, оборудване
с все по-малки размери и все по-голяма
мощност, голямо количество отделена
топлина, високо ниво на защита на
оборудването. Дейта центровете все
повече използват компактни, високо
енергийни компютърни платформи като
блейд сървърите. В резултат на това,
силната компактност, високата енергийна
ефективност и охлаждането стават
условия от критична важност, с които

BladeUPS™ спечели
златната награда
в категорията
Data Center Backup
Power в конкурса на
SearchDataCenter.com
- Продукт на годината
2007

Powerware BladeUPS произвежда два пъти повече енергия от който и да било
друг сравним продукт на пазара – 12kW в пространство от 6U
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задължително се съобразява всеки IT
мениджър. Тези условия са напълно валидни
и за UPS системите, които се грижат за
непрекъсваемата работа на оборудването в
дейта центровете.
В отговор на всички тези изисквания идва
най-новият продукт на EATON Powerwarе
- BladeUPS. Powerware BladeUPS посреща
новите изисквания на дейта центровете,
като им доставя два пъти повече запасна
енергия от конкурентни модулни решения,
докато отделя три пъти по-малко топлина.
Този иновативен UPS също е и първата
модулна трифазна система, която е
подходяща за вграждане в стандартните 19инчови комуникационни шкафове.
От края на миналата година Powerware
BladeUPS се предлага в България от
фирма „Ню Систем“ - водеща компания
в предлагането на продукти и услуги
в областта на системите за сградна
автоматизация и реализирането
на комплексни решения в областта
на резервното и непрекъсваемо
електрозахранване и енергийната защита.
Powerware BladeUPS е изключително
модулно, мощно и същевременно компактно
непрекъсваемо токозахранващо устройство
(UPS), създадено и оптимизирано специално
за съвременните мощни блейд сървъри
и високоенергийни комуникационни
инфраструктури.
Powerware BladeUPS е нова трифазна
система, която предоставя най-добрите
за индустрията енергийна ефективност,
модулност и гъвкавост, като това е
продължение на политиката на EATON да
предлага изключителни продукти, които
посрещат нуждите и предизвикателствата
на дизайна и управлението на високо
енергийните дейта центрове. BladeUPS е
най-новият продукт от серията с марка
EATON Powerware - решение за вграждане
в 19-инчов комуникационен шкаф, което
се предлага с аксесоари и устройство за
отдалечен достъп.
Powerware BladeUPS помага на IT
мениджърите да намалят разхода на енергия,
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„Ню Систем“ е оторизиран партньор и сервизен център за България
на всички UPS системи
на EATON Powerware с
мощност от 350 VA до
5 000 kVA

„Ню Систем“ ООД

Мощността на BladeUPS може да се
разширява от 12kW до 60kW в един 19-инчов
комуникационен шкаф, като се прибавят
допълнителни Powerware BladeUPS модули

София 1172 ,
бул.Г.М.Димитров 60
Тел. +359 2 8625412
Факс +359 2 8625413
www.newsystem.bg,
office@newsystem.bg

като им предоставя най-гъвкавата модулна
архитектура за енергийна защита на дейта
центрове и IT инфраструктури. Powerware
BladeUPS произвежда два пъти повече
енергия от който и да било друг сравним
продукт на пазара - 12kW в пространство
от 6U. Устройството има модулен дизайн,
за да позволява лесно преконфигуриране на
захранващите системи за непрекъснато
променящите се нужди на дейта
центровете.
Powerware BladeUPS е идеален за
приспособяване на нови технологии като
1U, 2U и използването на блейд сървъри.
Потребителите могат да разширяват
мощността на Powerware BladeUPS от
12kW до 60kW в 19-инчов комуникационен
шкаф, като прибавят допълнителен
паралелен Powerware BladeUPS модул, за
да създадат N+1 резервирана система.
Когато са конфигурирани като система, UPS
модулите се държат като едно цяло, чиято
функционалност се управлява и наблюдава
чрез стандартна SNMP/Web връзка.
Решенията на Powerware за вграждане в
19-инчов комуникационен шкаф включват
аксесоари като разклонители - Powerware
ePDU, предназначени специално за вграждане
на устройството и Powerware Rack
Power модули, които доставят енергията
в зависимост от консумацията на
оборудването. Създадено е и устройство
- Powerware ERM - за отдалечено и постоянно
наблюдение на условията в комуникационния
шкаф, като се предоставя допълнителна
сигурност за устройства, които са от
критична важност.
Предлаганият от „Ню Систем“ в България
Powerware® BladeUPS™ спечели златната
награда в категорията Data Center Backup
Power в конкурса на SearchDataCenter.
com - Продукт на годината 2007. Добре
известният конкурс награждава отличили
се компании, чиито продукти или услуги
са отговорили най-добре на нуждите за
изпълнение, издръжливост и иновация в
дейта центъра.
Екип на SearchDataCenter.com оценява
всеки продукт по шест критерия: лесна
интеграция в реални среди, иновативност,
функционалност, управляемост, изпълнение
и цена.
Оценяващите признаха, че съвременните
мениджъри на дейта центрове се
сблъскват непрекъснато с липсата на
пространство и увеличаващата се нужда
от енергия; следователно най-добрите
продукти трябва да са компактни и
мощни. Powerware BladeUPS е модулно
инфраструктурно решение, позволяващо
надграждане, когато е необходимо, като
по този начин посреща нуждите на
постепенно изграждащ се дейта център.
„Ню Систем“ е оторизиран дистрибутор
за България на всички продукти на EATON
Powerware в областта на непрекъсваемото
електрозахранване - от 350 VA до 5000
kVA. Също така „Ню Систем“ е и официален
сервизен център за България, като се
предоставя инсталация, пуск, гаранционно и
следгаранционно обслужване на всички UPS
системи на EATON Powerwarе. 
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Енергийният мениджмънт и неговата роля
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бяха разгледани основните
принципи на либерализирания пазар
на електроенергия и потенциалното му
влияние върху разходите на компаниите и
институциите за енергия и върху работата
на фасилити мениджърите. Дни преди да
излезе този брой, в медиите беше широко
обсъдена и коментирана новината за резкия
скок в регулираните цени за природен газ и
електрическа енергия, както и на мрежовите
услуги по преноса и разпределението й.
Рекордното повишение, което варира
между 16% и 39% за индустрията и бита, в
краткосрочен план няма да се отрази силно
само на една група потребители - тези на
свободния пазар. С подобни думи е цитиран
председателят на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
Константин Шушулов във в. „Дневник“.
И наистина въпреки проблемите около
излизането на свободния пазар и все още
сравнително сложните процедури в близко
бъдеще потребителите на свободния пазар
ще усетят само увеличението на цените за
пренос и разпределение и поне за сроковете на
договорите им ще избегнат резки скокове в
цените на енергия на производителите, които
на регулирания пазар ще скочат с 20-25%.
Докато този скок бе неизбежен, но може
би малко изненадващ в настоящия момент,
водещи експерти се опитваха и продължават
да насочват дискусията в посока на
енергийната ефективност. Мерките в тази
насока са оптималният подход за смекчаване
на финансовите удари от повишенията на
цените на енергоносителите. Естествено
много добра алтернатива е и лобирането
на заинтересуваните страни посредством
организации, като например Българската
федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК), която е създадена
точно с такава цел, както и други браншови
и професионални организации. Бизнесът
поне засега обаче не показва достатъчно
готовност и желание да се бори за
интересите си по отношение на цените на
енергията и либерализацията на пазара.
Независимо от подхода към борбата с
повишените разходи - излизане на свободния
пазар, мерки за енергийна ефективност (и
съответно демонстриране на резултати,
говорещи и за социално отговорно
поведение) или комбинация от двете (в
стандартния случай) - функцията е в общия
случай обединена под названието енергиен
мениджмънт, независимо дали е обособена
в рамките на правомощията на фасилити
мениджъра или е обособена отделно, което е
по-характерно за тежките индустрии.
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спектър от задължения и очаквания.
Като цяло професията енергиен мениджър
е изключително обещаваща като развитие
за професионалистите и фирмите.
Инвестицията в нея е разходоефективна,
води до намаляване на негативните
ефекти за околната среда от дейността на
фирмата, подобрява финансовото състояние
на компаниите и в по-глобален план води до
намаляване на енергийната интензивност и
енергийната зависимост.

С какво енергийният мениджър
си заслужава заплатата
Въпросът дали си заслужава да се отделят
средства за позицията енергиен мениджър
определено е на дневен ред, тъй като тя
не е ясно обособена в повечето компании.
Неговият отговор определено е да - по
няколко причини. Повечето сгради и
съоръжения (производства, училища, болници,
офис сгради и др.) имат потенциал да се
впишат в профила. С по-сериозни програми за
енергиен мениджмънт картината добива и
по-добре изглеждащи очертания. Това показва
най-малко две ключови неща:
1. Големи енергийни спестявания
2. Бърза възвращаемост на инвестициите.
Енергийният мениджмънт в определен
момент може да се окаже разликата
между загуба и печалба за фирмата и може
да предостави сериозни конкурентни
предимства за нея. Единият аспект е вече
разгледаното в повече подробности участие
на свободния пазар, свързано с договаряне,
прогнозиране и управление на консумацията.
Освен този аспект под формата на
внедряване на нови енергийно ефективни
технологии, нови материали или нови
бизнес практики енергийният мениджмънт
може да подпомогне увеличаването на
продуктивността на компанията или
подобряване на качеството на продукта или
услугата на компанията.

Енергийният мениджмънт в определен момент може да се окаже
разликата между загуба
и печалба за фирмата
и може да предостави
сериозни конкурентни
предимства за нея

Професията
„Енергиен мениджър”
Уменията и квалификациите, ключови
за енергиен мениджмънт, са важни
за хора в различни организации, но са
особено централни за професионалисти в
сферите енергийно одитиране, фасилити
мениджмънт, енергиен и икономически
анализ и поддръжка.
В световен мащаб броят на компаниите,
които наемат професионални енергийни
мениджъри, е голям и расте. За някои от
тези хора енергийният мениджмънт е
основна задача и те се нуждаят от солидни
познания за енергиен анализ и консумацията
на енергия от различни машини или
оборудване.
За други, между които биха попаднали
мениджъри в поддръжката на
производствени компании или фасилити
мениджъри на публични или офис сгради
или съоръжения, уменията за енергиен
мениджмънт са просто още един аспект
на работата, която е обвързана с широк

Най-успешните енергийни мениджъри са
тези, които променят
системите и внедряват
системи за контрол на
производствените

Принципи на
енергийния мениджмънт
Според „Наръчник за енергиен
мениджмънт” - една от настолните книги
за професионалистите в областта в
англосаксонските страни, могат да се
обособят 4 фундаментални принципа за
енергиен мениджмънт.
Първият широко приложим принцип е да
се контролират разходите за енергия на
съответното място или за съответната
функция в компанията, а не да се поставя
фокус върху намаляване на еквивалента
консумирана енергия (стандартно в Btu или
нефтен еквивалент). Данните показват,
че определени производствени функции
като разходи съставляват 35% от общите
енергийни разходи, но като консумация са
около 12%. Добър подход е да се разграничат
функциите, за които се ползва енергията,
и да се разглеждат отделно, когато е
възможно - например изпаряване, сушене,
затопляне, охлаждане и т.н. могат да се
разгледат отделно. Естествено, този
принцип невинаги е удачен. Например при
бенчмаркинг на консумацията на комерсиални
сгради спрямо някакъв стандарт за сектора
по-уместно е да се използва енергийният
еквивалент на консумираната енергия в
различните й форми.
Вторият принцип е да се контролира
енергията спрямо разходите за единица
продукт или услуга, а не в рамките на
общ разходен център. Целта е да се
идентифицират конкретните дейности,
които водят до най-висок разход на енергия,
и да се оцени теоретичният минимум на
разходите за енергия за тях, след което
да се постави цел, която е постижима и е
максимално близо до този минимум.
Третият принцип е да се контролират
и измерват само най-важните енергийно
интензивни дейности - тук влиза в сила
вариация на класическия Парето принцип,
че 20% от дейностите водят до 80% от
разходите. Важно е разходите за измерване
да се съсредоточат върху тези дейности,
които представляват мащабни разходи и
където потенциалът за спестявания е голям.
Четвъртият принцип е енергийният
мениджмънт да се съсредоточи върху
контролирането на разходите и
постигането на конкретни резултати. 
Венцислав ТОПУЗОВ

Използвана е информация от: Turner, Wayne
and Steve Doty (2007). Energy Management
Handbook. The Fairmont Press
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Добро осветление
с по-малко енергия
Възможности за подобряване на съществуващи и изграждане
на нови осветителни системи с цел енергоспестяване

П

О-ЛЕСНО Е, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА, да

се намали разходът на електрическа
енергия за изкуствено осветление.
Осветлението е фактор, предоставящ
възможност за намаляване на
експлоатационните разходи, подобряване
комфорта на хората и редуциране на
емисиите на вредни газове в атмосферата,
допринасящи за глобалното затопляне.
С помощта на производителите на
компоненти за осветителни системи
е възможно намаляване на плътността
на осветителния товар с минимум 25
до 35 процента под средното ниво,
като в същото време са удовлетворени
предписаните от стандарта нормени
показатели. Като начало е препоръчително
използването на метода за изчисляване
на плътността на осветителната
мощност на еднотипни помещения, за
да се избере базов случай, спрямо който
да се оценяват целевите стойности за
намален осветителен товар, при които се
постига отлично качество на светлината
и положителен психологичен ефект върху
обитателите.
Освен за намаляване на конструктивните
разходи и цялостната инвестиция за
осветление използваните в интериора
материали и цветове оказват влияние
на качеството и разпространението на
светлината и светоусещането като цяло.
По-голямата отражателна способност на
тавана и стените води до повишаване на
светлинните нива посредством отражение
на излъчваната от светлинните източници
светлина. Подобрените отражателни
характеристики на повърхностите в
дадено помещение могат да доведат до
постигането на необходимите светлинни
нива, но при по-малка инсталирана мощност.
Заслепяването, което може да се получи
при наличие на огледални повърхности
(стъкло, огледала), води до намаляване
на визуалния комфорт и качеството на
осветлението. При интегрирано осветление
с използване на дневна светлина е
необходимо да се предвиди отражателна
способност на тавана над 80 процента
и такава на стените над 70 процента в
осветяваните с естествена светлина зони.
За да се намали плътността на
осветителния товар, е препоръчително
да се използват специални луминесцентни
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лампи Т8 и електронни баласти за целите
на общото осветление. Тези светлинни
източници са с висок светлинен добив
- над 90 номинално лумена/ват, базирано на
средните лумени.
Средните лумени се дават в каталозите
като намален светлинен добив, който
се достига след изтичане на 40
процента от живота на лампите. Подобри характеристики могат да бъдат
постигнати или посредством увеличаване
на светлинния поток (лумени) при запазване
на същата мощност (ватове) спрямо
стандартната лампа Т8, или посредством
намаляване на мощността при запазване на
същия светлинен поток, отново сравнено с
Т8.
При избор на светлинен източник
- луминесцентни лампи Т8 и
енергоспестяващи лампи Т8, е необходимо
да се обърне особено внимание на
цветопредаването на съответната лампа.
Индексът на цветопредаване представлява
характеристика, показваща възможността
на светлинния източник да предава
коректно цветовите характеристики на
наблюдаваните обекти. Максималната
стойност на този показател е 100 и
представлява най-доброто възможно
предаване на цветовете. В зависимост
от предназначението на помещенията
желаният индекс на цветопредаване може
да варира. Например лампите, които се
предвиждат за общо и акцентно осветление
на даден търговски обект, е необходимо да
бъдат с индекс на цветопредаване минимум
80, за да може клиентите да добият реална
представа за цветовите характеристики на
продуктите, както и да чувстват визуален
комфорт при разглеждането им.
Специалните електронни баласти за
луминесцентни лампи, известни като
двулампови баласти с малка консумация
на мощност и висок коефициент на
баласта - 0.87 или по-голям, също играят
роля за постигане на необходимите
качества на осветлението. Възможно е и
използването на еднолампови, трилампови
и четирилампови баласти, но само ако
имат по-висока ефективност в сравнение
с двуламповите. Това изискване не е
необходимо да се изпълнява при използване
на димируеми баласти. Лампите с по-висок
светлинен поток изглеждат визуално по-ярки

Оптималното

По-голямата
отражателна
способност на тавана
и стените води до
повишаване на светлинните нива
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използване на дневната светлина намалява разходите за осветление

в сравнение със стандартните светлинни
източници Т8. В този случай използването
на баласти с коефициент от порядъка
на 0.77 могат да осигурят комфортна
яркост на лампите без влошаване на
ефективността им в осветители с пряка
видимост на светлинния източник.
 В допълнение освен намаляването
на плътността на светлинния товар
посредством по-добри лампи и баласти
използването на естествено осветление
също може да доведе до значително
намаляване на консумацията на електрическа
енергия и съответното изхвърляне на
вредни газове в атмосферата.
 Използването на системи за управление
на изкуственото осветление увеличава
възможностите за енергоспестяване с
оптимизирано използване на дневната
светлина. Важен е и подборът на остъкление
в зависимост от климатичната зона, за да
се намалят топлинните загуби през зимата
и прекомерното затопляне през лятото,
а също така и за целите на намаляване
на заслепяването и контраста, така че
обитателите да се чувстват комфортно,
без да е необходимо да се „борят” със
системата за управление.
 В страните с топъл климат
проектантите трябва да предвиждат
наклонени оберлихти със северно изложение,
за да избегнат прекаленото затопляне от
слънцето, заслепяването и прекомерното
натоварване на климатичните

инсталации. Обикновено гореспоменатото
проектантско решение допринася за
увеличаване на товара на климатизация
много по-малко, отколкото оберлихт,
разположен хоризонтално. Ако и този
вариант не е добър, е необходимо да се
предвидят множество наклонени светлинни
отвори мрежово, така че да се използва
максимално естествената светлина
с минимално увеличаване на товара за
климатизация.
 При умерен или по-хладен климат
използването на оберлихти със северно
или южно изложение е добра стратегия.
Използват се и специални дограми за
намаляване на проникващата в сградите
топлина и влага и съответно загуба
на вътрешната такава. При по-малка
относителна влажност на въздуха
съответните светлинни отвори могат да
бъдат използвани за естествена вентилация
и по този начин да доведат до намаляване на
товара за климатизация.
В заключение може да се каже, че
необходимостта от намаляване на
осветителния товар в сградите е
належащ проблем, който може да бъде
решен посредством използването на
различни стратегии. От изключителна
важност е използването на оптимални
такива в зависимост от нуждите и
предназначението на дадена сграда, за да
бъде постигната максимална енергийна
Ива ПЕТРИНСКА
ефективност. 

Използването на системи за управление на
изкуственото осветление увеличава възможностите за енергоспестяване
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Пълната картина
на разходите
Данни за разходите на предприятията на работното място

С

Разходите за квадратен метър офис на месец в Западна Европа за 2007 г. са били
средно €37

Разходите за кв. м
офис са намалели с
12% за 2007 г. въпреки
средното увеличение
на наемите в Германия
с 6%
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За съжаление в България Benchmarking
Pools в сегмента на
недвижимите имоти
все още не съществуват

НАРАСТВАНЕТО НА НИВОТО

на професионализъм при фасилити
мениджмънта се засилва и нуждата
от наличност на хомогенни данни, с
които да бъдат сравнявани собствените
резултати или разходи.
Със сигурност т. нар. Benchmarking
Pools са едни от най-значимите и
точни инструменти, с чиято помощ
предприятието може да определи
релативната си позиция спрямо своите
конкуренти и да предприеме коригиращи
мерки при нужда. За съжаление в България
Benchmarking Pools в сегмента на
недвижимите имоти не съществуват и за
повечето предприятия, били те наематели
или собственици на сгради, остава
единствено с помощта на брокерите да
сравняват цените за наем. Това, разбира се,
далеч не е достатъчно, тъй като висшият
мениджмънт би трябвало да се интересува
от всичките разходи за работно място.
Допълнителните разходи на квадратен
метър са и тези, които засягат до голяма
степен фасилити мениджмънта на едно
предприятие и се оценяват от висшия
мениджмънт като втори наем, който
подлежи на оптимизация.
Освен споменатите Benchmarking Pools
данни за разходите на предприятията на
работно място предоставят всяка година
и различни консултантски компании. Тези
проучвания могат да бъдат предоставени
срещу заплащане, но една част от
резултатите са свободно достъпни.
Компанията DTZ Consulting & Research
използва за база на своето проучване
допитване до инвеститори, собственици,
наематели и дивелъпъри в 134 града в 48
страни (113 града в 44 страни миналата
година). Резултатите сочат, че разходите
за работно място в Западна Европа са все
още най-високи. Техният ръст е малък в
сравнение с останалите райони. Разходите
за квадратен метър офис на месец в
Западна Европа за 2007 г. са били средно
€37, с €1 повече от 2006 г. Наемната площ
на работно място варира между 10 и 25
кв.м и е средно 17 кв.м.
Таблица 1 и данните в нея са извадка
от Global Office Occupancy Costs Survey
2007 г. Наемната площ е дефинирана
като офис помещения, включително
преградните стени и помещения, които
се използват само от наемателите. Под
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Експерт

Фиг.1 Разпределение на допълнителните разходи
0.66 €/м2
Данъци и застраховки
13%

0.42 €/м2
Охрана
8%

0.44 €/м2
Администрация
9%

1.53 €/м2
Техническа поддръжка
30%

1.24 €/м2
Енергийни разходи
24%

0.86 €/м2
Почистване
17%

Таблица 1: Средни разходи за наемна площ
Офис разходи на работно
място на година
%
$
€
26
10 020
7530
34
7570
5690
5
6180
4640
25
5910
4440
5
5230
3930
5
3960
2970
100
7430
5580
100
6180
5140
100
6260
4720

Градове

Район
Западна Европа
Северна Америка
Среден изток/Африка
Азия/Океания
Централна и Източна Европа
Централна и Южна Америка
Средни стойности за 2007
2006
2005

Брой
35
45
7
34
7
6
134
117
113

Наемна площ
на работно място
(нето)
17
21.9
14.6
13.1
11.6
12.3
17
16.6
16.8

Разходи на
м2 на месец
€
37.00
22.00
26.00
28.00
28.00
20.00
27.00
26.00
23.00

Таблица 2: Средна цена на офис площ в 16 европейски града
Град

Наемна площ [m²]
на работно място (нето)

Разходи на m² на месец
наем

1 Лондон
3 Париж
9 Франкфурт
11 Мюнхен
22 Осло
25 Дюселдорф
33 Хамбург
34 Амстердам
37 Берлин
44 Мадрид
47 Рим
49 Брюксел
54 Атина
64 Виена
76 Лисабон
108 Прага
СРЕДНО

10.50
17.00
20.00
23.00
25.00
24.00
21.50
19.50
20.50
17.00
14.50
18.00
15.00
18.00
15.00
12.00
18.20

110
58
34
30
24
21
22
27
23
28
33
23
30
21
20
19

допълнителни разходи
(за потребителя)
29
7
8
5
3
6
5
2
4
3
3
5
3
4
5
4
4

Разходи
за работно място
на година
17470
13350
10080
9520
8020
7630
6860
6830
6640
6390
6260
6210
5940
5310
4500
3310
8300

Global Office Occupancy Costs Survey 2007 от DTZ Consulting & Research Frankfurt

Таблица 3: Разходи за обзавеждане на работното място
Брой служители
до 49
50-249
над 250
СРЕДНО

Инвестиции в обзавеждане (в евро)
висш мениджмънт
Служител
14 800.00
4 000.00
13 500.00
4 000.00
19 700.00
6 200.00
15 330.00
4 400.00

Средна площ м2 на работно място
висш мениджмънт
служител
32
14
29
12
36
15
32.6
13.4

офис разходи са включени разходите за
наем и допълнителните разходи, които се
заплащат от наемателя или потребителя
(без офис обзавеждането).
Таблица 2 показва 16 европейски града и
тяхното място в проучването
Германската компания ATIS REAL München
издава т. нар. Key-Report Office. В това
проучване участват 400 сгради с над
4 милиона кв.м наемна площ главно в
германските градове Берлин, Дюселдорф,
Дортмунд, Есен, Франкфурт, Хамбург и
Мюнхен. Друга компания, която изследва
германските офис площи, е Jones Lang
LaSalle, която всяка година издава своето
изследване, е OSCAR. През 2007 г. в това
изследване са попаднали около 400 сгради с
над 6 милиона кв.м наемна площ.
Двете проучвания показват, че разходите
за квадратен метър офис са намалели с 12%
за изминалата година въпреки средното
увеличение на наемите в Германия с 6%.
Съотношението наем : допълнителни
разходи 7:3 остава непроменено за
последните години.
На фигура 1 могат да се видят тези
допълнителни разходи. Може да ги разделим
на три главни групи:
1. Разходи за услуги (почистване, охрана и
др.) - около 60%
2. Разходи за ютилитис (вода, ток,
отопление, климатизация и др.) - около 25%
3. Разходи за застраховки, данъци и т.н.
- 15%
Таблицата и графиката по-горе показва
точното разпределение.
Всички разходи, споменати дотук, се
отнасят само до сградата, нейната
поддръжка и разходите за услугите,
свързани с нейната функционалност. Към
тези разходи за всяко работно място
трябва да бъдат прибавени и разходите за
мебели.
Германско-швейцарската асоциация
Verband der Creativen Inneneinrichter е
направила изследване между 60 компании
с общо 43 000 служители през 2005 и
2006 г. Асоциацията обхваща общо 46
компании търговци на мебели от Германия
и Швейцария. От изследването (таблица 3)
се вижда, че разходите за обзавеждането
на работното място в Германия се
приближават до общите разходи за площ
на година. Това показва какъв потенциал
е заложен тук независимо от периода на
амортизация.
Интересни биха били данните за
разходите за офис оборудване на
квадратен метър на година, които за
съжаление не можем да предоставим тук.
Те биха допринесли за пълната картина на
разходите на фасилити мениджъра.
За да могат българските фасилити
мениджъри като германските си колеги
скоро да държат в ръцете си подобни
изследвания, трябва да обърнат сериозно
внимание не само върху контролинга си.
Задача за целия бранш в България е да
създаде нормативна база, с помощта
на която ще са възможни събирането и
обработката на хомогенни данни. 
Антон ГИНЧЕВ
ЮНИ 2008 ФАСИЛИТИС 63
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Нови квартали в столицата
Резиденшъл парк София (Residential Park Sofia)

Р

ЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ

е жилищен комплекс от затворен
тип с висок комфорт на обитаване.
Резиденшъл парк София се намира в полите
на Витоша, на площ от 235 декара от
южната страна на Околовръстен път, над
Бизнес парк София. След изпълнението на
обекта ще започне интензивна поддръжка
на зелените площи. Главната концепция на
комплекса е живот в близост до природата,
комфорт и удобство на обитателите,
грижа за децата и семейството. Зеленината
присъства както в околния пейзаж, така и
във всеки квартал на парка. Символът на
Резиденшъл парк София е единственото
съществуващо дърво на територията на
комплекса - вековен дъб. Това е събирателна
точка - център, акцент, перспективен
завършек на някои от улиците.
Изграждането е планирано в три фази.
Първа фаза включва 10 квартала. Жилищата
са многофамилни, еднофамилни и редови
къщи, общо около 700 жилищни единици.
Жителите му се предвижда да бъдат между
1500 и 2000 души. Един от кварталите е
устроен като обслужваща зона, включваща
търговски център, спортни и детски
площадки, конферентна зала, поликлиника,
детска градина, банка.

Създаване и експлоатация
на зелената част
Още преди да започне проектантският
процес за частта ландшафтна архитектура,
е необходимо създаването на бюджет
за поддръжка. Значителен фактор за пониската експлоатационна стойност е
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Главната концепция на
комплекса е живот в
близост до природата,
зеленината присъства
както в околния пейзаж, така и във всеки
квартал на парка

предварителното изграждане на поливна
система. Основното є предимство е, че в
повечето случаи, съпоставена с ръчното
поливане в човекочасове, инвестицията
в нея е възобновима в двегодишен
период. Относно проектирането на
растителността интересен факт е, че
поддържането на единица мярка тревен чим
и храстова растителност е несъпоставимо.
Когато се анализират всички операции
по поддръжката: растителна защита,
торене, аериране, косене, декоративни
резитби и други, равносметката е,
че въпреки първоначалната по-висока
стойност при изграждане на храстовата
растителност в перспектива тя е
икономически по-рентабилна. Важен фактор
при проектирането на растителните
обеми е и тяхната поддръжка в бъдеще.
Дори най-красивият растителен вид или
най-екстравагантната форма на храстова
група без достъп за обслужване се превръща
в усойно и неприветливо място. Добрият
изглед на обекта за частта ландшафтна
архитектура е резултат от последователни
дейности, различни през месеците, а
правилното им прилагане трябва да
бъде свързано с манипулационен план за
конкретния обект.
Винаги посетителят остава с чувства
от дадено място, а първото впечатление
от Резиденшъл парк София е обитаване
в близост до природата, комфорт и
удобство - място едновременно близо до
урбанизираната среда, в която работим,
и в същия момент отдалечено от нея
чрез парковата си част и близостта на
планината.
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Концепция на
растителните обеми
Дървесна и храстова растителност е
проектирана по дължина на улиците, като
под короната на дърветата са разположени
храсти, подходящи за декоративна резитба
- образуващи втори растителен обем с
функцията на растителна изолация на
сградите от уличното движение. Видовият
състав на дърветата по улиците се променя
за различните квартали и улици. Концепцията
за подбора на растителността за комплекса
от квартали е повторението на видове в
съседни квартали и въвеждането на нови
такива за всеки следващ квартал. Така всеки
квартал е със свой облик и в същото време се
запазва връзката между отделните квартали.
Видовият състав по улиците включва:
декоративна вишна, ясен, акация каталпа,
зелкова, клен, габър, гледичия, червен дъб.
В кварталите са оформени групи от
един вид дървета. Те са ниски видове с
чадъровидни корони. Когато са ситуирани
върху настилката или върху тревния килим
под тях е проектирано вкопано насочено
осветление и короните им „светят”.
Наборът от видове за тези дървесни групи
включва: дрян, амеланхие, пароция, вишна,
тамарикс, махалебка.
Масиви от смесени храсти и многогодишна
тревиста растителност оформят
терасите около къщите към вътрешно
кварталните пространства и лицевата
им страна откъм улиците. Живи плетове
от лавровишна обкантват терасите на
жилищата. За живи плетове и бордюри са
използвани още пираканта, птиче грозде и
лавандула. Характерна особеност от облика
на парка са габионите - телени мрежи, пълни
с камъни, в ролята на подпорни стени. Те
терасират терена и оформят клоцове,
декорирани с различни видове храсти, треви
и цветя. Растителността е комбинирана
според декоративните качества на
видовете през различните сезони,
съчетавана е по багри, корона и текстура,
използвани са цъфтящи и вечнозелени,
червенолистни, пъстролистни, златисти
и сребристи видове. Специфичен елемент
във видовото разнообразие представляват
различните декоративни треви.
Терасите на редовите къщи са сепарирани
една от друга със зелени стени, облечени с
бръшлян и партеноцисус. Над подпорните
стени се спускат стелещи се хвойни,
котонеастер и вечнозелена лоницера. Зелен
параван от растителност прикрива кофите
за смет.
Покрай алеите и пред входовете на
къщите има градинско осветление.
На местата с оформено площадно
пространство с пейки и на кръстовищата
на алеите са използвани високи осветителни
тела, за да се осветява по-голяма площ.
Във всеки квартал сред зелените площи са
оформени кътове за отдих.
Богатото озеленяване и добрата
поддръжка на комплекса ще осигурят
удобство, уют и спокойствие на
обитателите. 
ланд. арх. Росен ГУРКОВ,
„Студио Гурков“ ЕООД
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Изкуството във визията на
един съвременен комплекс
Делфин и ято излитащи птици бяха отличени на конкурса за фонтани

Проектите на Яна Стаматова, Мартин Йорданов и Момчил Мирчев спечелиха първа награда © Константин Величкова

Н

А 12 ЮНИ 2008 Г. В НАЦИОНАЛНАТА

художествена академия в София
се проведе официално конкурсът,
организиран от инвеститора „Каррат
груп“. Целта на конкурса е да предизвика
творчеството на дизайнери и скулптори и
да събере оригинални идеи, които ще бъдат
използвани в концепцията за ландшафтен
проект с фонтани в комплекса City of
Fountains. Събитието се проведе сред голям
интерес от разнообразна аудитория, като
сред присъстващите имаше архитекти,
представители на финансовата сфера, както
и всички с интерес към изкуството.
Проектите на Яна Стаматова, Мартин
Йорданов и Момчил Мирчев бяха избрани
от компетентното жури, а Атанас Гаджев
получи утешителна награда. На финала на
конкурса през септември ще бъде избрана
концепцията, която ще постави основата
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на най-привлекателния аспект на комплекса
- фонтаните.
Разплискваща се вода е концепцията на
Мартин Йорданов, един от полуфиналистите
в конкурса. В проекта на Яна Стаматова,
която има вече многобройни изяви и участия
на изложения в България и в чужбина, водещ
елемент е стилизирана фигура на делфин,
напомняща водна капка. Ято птици от
месинг са основен мотив в композицията
на Момчил Мирчев - друг утвърден у нас и
навън скулптор.
City of Fountains е първият и единствен
комплекс, обединяващ жилищни и офис
сгради, разнообразни търговски площи и
спортни съоръжения. Фонтаните са основен
елемент на ландшафта, който съединява
отделните елементи. Те ще бъдат и символ
на комплекса. 
„Фасилитис“
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Проектът в община Сливен е част от стратегическите действия на местната власт за по-висок стандарт на живот за гражданите © Солитрон

По-безопасна градска среда
в Сливен с камерите на Axis
Системата за видеонаблюдение осигурява сигурност в общината
с превантивни мерки срещу престъпността и кратко време за реакция

Мисия
През 2007 г. община Сливен стартира
имплементацията на стратегически
проект за видеонаблюдение: 24х7 система
за мониторинг на всички места с ключовo
значение на територията на града.
Проектът е с продължителност до 2011 г.
като част от стратегическите действия
на местната власт за екологична градска
среда и по-висок стандарт на живот за
гражданите.
Системата за видеонаблюдение осигурява
сигурността на местната община с мощни
ефективни мерки за защита:
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 превантивна защита от престъпления
 бърза реакция в случай на инцидент

- системата за 24х7 мониторинг дава
възможност за незабавна връзка с полиция,
пожарна и бърза помощ в момента на
детектиране на инцидента
 протекция на общинската собственост
(като наскоро ремонтирани училищни
сгради).

Решението
„Видеокомпоненти България“ е фирмата,
ангажирана с доставката на оборудването
и софтуера, изготвяйки проекта на цялата
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IP камерите Axis
Мрежовата камера представлява комбинация от
камера и компютър. Заснетите от нея изображения
се предават директно по IP мрежата, така че
локално или отдалечено да може да се наблюдава,
да се управлява и да се съхранява. Камерите се
свързват към мрежата, като всяка от тях има
собствен IP адрес и интегрирани функции за
мрежова комуникация - разполага с интегриран
уебсървър, FTP сървър, е-mail клиент, управление на
алармата и програмни функции. Мрежовите камери
работят независимо и могат да бъдат свързани
към мрежата през всеки съвместим IP интерфейс.

система - компания с над 14-годишен опит
в проектиране, изграждане и поддръжка
на цялостни IP базирани решения за
видеонаблюдение. Реализирала е в Германия
мащабни проекти за видеонаблюдение,
включително немската полиция и веригата
супермаркети REWE.
IP базираното решение е избрано за
този проект с цел изграждането на
модерна хардуерна платформа, която да
осигури високо качество на картината и
различни методи за събиране и съхранение
на данните в цифров вид. Решението
е скалируемо, базирано на мрежовите
камери на Axis - IP камери с много висока
разделителна способност, така че при
анализ на изображението могат да се видят
детайли - лица, регистрационни номера
на автомобили и т.н. Дистрибутор на IP
камерите на Axis в България е фирмата
„Солитрон”.

Освен видео мрежовите камери поддържат
функционалност за пренос на различни типове данни,
например входно-изходни данни. Ако аналоговата
камера е устройство за събиране на изображения,
като е възможно само еднопосочно предаване на
данни, при мрежовата камера сигналът е двупосочен
и тя може да бъде напълно интегрирана в наличните
информационни системи. Ако изображенията се
изпращат първо на външен уебсървър, видеото може
да бъде наблюдавано в реално време от неограничен
брой потребители на IP мрежата. Мрежовите
камери с интегриран уебсървър работят като
самостоятелни устройства, необходима е само
връзка към мрежата.

Сигурността на гражданите, превенцията на
престъпността - това е
основната ни задача в този
проект. Финансираме го
от бюджета на общината.
Йордан ЛЕЧКОВ, кмет на Сливен

Резултати
Първата фаза от проекта включва
всички възлови места на територията
на Сливен - всички входове и изходи на
града, общинският пазар, кръстовищата,
училищата, детските градини и всички
други важни обществени места.
Тази стъпка от имплементацията на
системата е завършена през 2007 г.,
като контролният център вече има пълен
видеодостъп до изброените места. Общо
65 камери са инсталирани около града - 48
AXIS 211, десет Axis 211M, шест Axis 223M
Network Cameras и една Axis 232D+ Network
Dome камера.
Пълният набор от опции, които предлага
системата, функционират и предимствата
на направеното до момента са налице:
 камери за наблюдение в реално време и
online мониторинг
 отлично качество на изображението
в детайли в близък и далечен план
благодарение на мегапикселовите камери на
Axis
 видеозапис (включително само на
отделни моменти)
 интелигентна програмна среда за
настройване чувствителността за
детекция на движението
 експорт на изображение или видео

Солитрон
ул. Мими Балканска 140
гр. София 1540
Телефон : 02/9602325
Факс : 02/9602 399
E-Mail : ipvideo@solytron.bg

в защитен формат, който може
впоследствие да се използва като
веществено доказателство
 брояч на движещите се обекти за
превантивно изчисление на трафика и др.
 пълен back-up за последните 14 дни.
През 2008 г. разширението на системата
продължава с инсталирането на повече
камери, като капацитетът на запомнящите
устройства общо достига 100 TB.

State-of-the-art ИТ за
по-безопасна градска среда
Модерните технологии за видеонаблюдение
отварят нови възможности пред
експертите по сигурността - не само
отдалечен мониторинг и запис на
данните, но и разширена функционалност
благодарение на цифровия формат.
Например регистрационните номера
на превозните средства са лесно
разпознаваеми днес, скоро това ще бъде
възможно и с човешките лица. В наши
дни лесно мрежова камера се свързва към
вече изградена ИТ инфраструктура, за да
осигури качествен мониторинг и надежден
пренос и съхранение на данните както
в локална или частна мрежа, така и в
интернет.
Ето защо внедряването на система за
видеонаблюдение е изключително полезно
както за гражданите, така и за полицията
за предотвратяване на престъпления.
Благодарение на този клас системи
се спасява човешки живот, тъй като
евентуално произшествие или инцидент се
засичат изключително бързо и времето за
реакция се свежда до минимум.
„Сигурността на гражданите,
превенцията на престъпността - това
е основната ни задача в този проект.
Финансираме го от бюджета на общината“,
казва Йордан Лечков, кметът на Сливен.
„Колегите ми от отдела по сигурността
внимателно подбраха оборудването. В Axis
намерихме онези характеристики, които
отговарят на нашите изисквания. Имат
много широка продуктова гама, може да
се намери точно такава камера, каквато е
необходима за конкретния случай. Сигурни
сме, че направихме най-добрия избор.” 
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Интересни сгради

Eвропейски
търговски център
Проектът за най-големия офис център в България

Откриването на комплекса е планирано за началото на 2010 г.

Общият размер на
инвестицията е 70 млн.
евро, което прави по
1000 евро на всеки кв.м
разгъната площ
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в София беше официално представен
European Trade Center - мащабен проект
от трето поколение клас А офис сгради в
България. Търговският център ще се състои
от пет офис сгради и се изгражда в общ
комплекс с мол „Карфур Цариградско”, като
мащабът на проекта в момента е ангажирал
над 50% от строителния и инженерния
ресурс в столицата, като над строителната
площадка се извисява „гора” от 14 крана.
Петте сгради ще имат обща разгъната
площ от 70 000 кв.м, като най-внушителната
от тях - сграда А, ще бъде с височина 65 м и
ще бъде най-високата офис сграда в България и
първата голяма сграда, която пристигащите
от летище София и магистрала „Тракия“
ще забелязват. Местоположението на
комплекса - на най-голямата пътна артерия
- „Цариградско шосе“ - на 5.5 км от центъра и
4.5 км от летището, го прави лесно достъпен
за голям поток от хора. Офис центърът
ще предоставя две конферентни зали на
първия етаж и панорамен клуб-ресторант
на последния етаж на сграда А. Броят на
надземните етажи на сградите ще бъде
съответно 17 на сграда А, В - 12 етажа,
сграда С - 11, а D и E - 10 етажа.
При проектирането и изграждането

на търговския център в него са внедрени
последни иновативни технологии в
областта на строителството. Използвани
са и редица зелени технологии за по-добра
енергийна и функционална ефективност на
съоръжението. Всяка сграда ще разполага с
BMS системи и соларни панели, а покривите
ще бъдат озеленени. Сградите са изградени
от първокачествени материали, като е
използван и естествен гранит.
Фасадата и интериорният дизайн са
проектирани за максимална функционалност
и представителност, като височината
на фоайето на сграда А ще бъде с
конструктивна височина 10 м. Окачената
фасада ще бъде с неутрален цвят, висока
енергийна ефективност, звукоизолация и
максимална светлопропускливост с G фактор
на стъклопакетите 0.27, a височината на
светлите площи ще бъде 2.8 м. Фасадите ще
бъдат автоматично отваряни за през нощта
за проветряване на сградите без разход на
енергия.
Безопасността на комплекса ще бъде
осигурена от модерна противопожарна
система и дизелови генератори, а контролът
на достъпа ще се осъществява с наймодерните системи за сигурност и картов
контрол. Предвиден е улеснен достъп за хора с
увреждания и подземен паркинг с 830 места.
Сградите на търговския център
ще разполагат с най-бързите и
високотехнологични асансьори в България,
които ще се движат със скорост 2.5 м/сек.
Асансьорите в сграда А ще бъдат 6 на брой
и по 4 за останалите сгради, като ще бъдат
управлявани от Destination Control System.
Инвеститор на проекта е „Европейски
търговски център” АД, проектант е „АС
- Илиев”, строителните работи се извършват
от водещата международна компания TERNA,
а проектният мениджмънт е поверен на
SAVANT. Консултант по проекта е Colliers
International България - лидер на пазара на услуги
в областта на недвижимите имоти. Общият
размер на инвестицията е 70 милиона
евро, което съответства на 1000 евро
инвестиция на всеки кв.м. разгъната площ.
Още не е известно кой ще има
удоволствието да поеме фасилити
мениджмънта на изграждащия се съгласно найдобрите практики и съвременни стандарти
European Trade Center, но се очаква това да
стане ясно до края на годината. 
Ясен ДИМИТРОВ
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