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Слънчевата светлина е един от най-важните фактори за живота на Земята.
Без слънчевата светлина животът на Земята би бил немислим.
Още от времето на Прометей човек се е опитвал да използва силата на светлината и да имитира магията на слънцето, да удължава светлата част на денонощието посредством огньове, свещи, фосфоресциращи камъни и в по-модерни
времена - електрически лампи. Светлината означава живот.
Светлината е от изключително важно значение за работата на съвременния
човек. Подходящата светлина води до по-голяма продуктивност на труда, удовлетворение
от
работата, амалява
умората и подобрява жизнения стандарт. Представете си да работите
в тъмен офис със
слаба изкуствена
мъждукаща светлинка над главата
си? Това не само
няма да ви стимулира да си свършите
добре
работата,
но и ще навреди на
очите ви, ще ви докара главоболие и
ще ви накара да се
замислите дали да
продължавате да
работите на това
място... В стандартния офис основните дейности,
които се извършват, са четене и
писане, работа с
компютри,
офис
техника и телефони. Освен това
в офиса се осъществява и личностното общуване
между служителите на фирмата и
клиентите, което
е свързано с наблюдаване на околното
пространство. Осветлението трябва да бъде така проектирано, че да дава възможност на всеки
да го коригира специално за своето работно място, без да нарушава зрителния
комфорт на останалите. Доброто осветление създава приятна обстановка и
води до увеличена производителност на труда. Правилното осветление предпазва очите на служителите и не води до умора и главоболие. Осветлението трябва
да бъде енергийно ефективно, като консумира минимално
количество енергия за поддържане на необходимото ниво
Доброто осветление
на осветеност. Осветление на офисите струва значително и загубите зависят от общото електронатоварване
създава приятна
и времето на работа. На страниците на настоящия брой
обстановка и води
сме се спрели подробно на видовете осветление, начините
за подобряването му, както и за намаляване на енергийнадо увеличена произта ефективност на осветителните тела.
водителност на труда
Пожелаваме 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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На всеки двама души
се пада по едно жилище

След десетилетия ремонти Централната баня може би ще отвори врати като
© Иван Григоров
СПА център

В края на 2007г. в България има 3 746 758
жилища, което означава, че на 2.04 души се
пада по едно жилище. Това сочат данните
на Националния статистически институт
(НСИ). Общата площ на тези жилища е
239 121 469 кв.м., а само жилищната е
153 791 358 кв. м. На един човек се падат
20.13 кв.м жилищна площ, а средната
полезна площ на едно жилище е почти 64 кв.
м. В градовете има 2 372 522 жилища, а в
селата - 1 374 236. Най-много жилища има в
София - 527 916, следва я Пловдивска област
с 304 794 жилища, Варненска - 222 315,
Бургаска - 208 379, Софийска област - 179
519 и Плевенска - със 147 754 жилища. Наймалко жилища има в Силистренска област 59 522. Миналата година са построени 2697
сгради с 18 864 жилища с обща площ 1 521
047 кв.м, показват данните на НСИ. Това е
увеличение с 42% спрямо броя на жилищата,
които са се появили през 2006 г. - 13 266.

Превръщат централната
баня в София
в луксозен СПА център

Започват строежа
на Sun City Centre
в Бургас

Небостъргачи
и паркинги
на Централна гара в Пловдив

Парите за саниране
не се усвояват

Централната минерална баня в София ще
бъде отдадена на концесия и превърната в
луксозен СПА център за срок до 20 години
и на годишна цена от минимум 750 хиляди
лева. Това решиха след продължителни
дебати столичните общински съветници.
Съветниците дълго се чудиха каква да бъде
годишната такса, срещу която бъдещият
концесионер да използва банята като
водолечебен център с три ресторанта на
негова територия. Според Ивайло Йонков от
ДСБ минималната цена за квадратен метър
в този район е 36 лева, което, приложено за
банята, означава, че на месец трябва да се
вземат минимум 200 000 лв. наем, или 2.5
млн. лв. за година.

Небостъргачи, огромни сгради куполи,
търговски центрове, паркинги над коловозите
и подземна магистрала са част от идеите,
включени в проектите за реконструкция на
построената през 1873 г. Централна гара в
Пловдив. Разработките бяха представени пред
министъра на транспорта Петър Мутафчиев
и директора на Национална компания
“Железопътна инфраструктура” Антон
Гинев. Журито с председател арх. Хубена
Салджиева е отличило проектите на “АрконтА” - Пловдив, на арх. Веселин Дончев от София
и на пловдивския арх. Александър Шинолов.
Всички те ще бъдат откупени от авторите
им, след което ще се избере най-подходящият
като възможности за изпълнение, технически
параметри и цена. Предложенията на
отделните авторски колективи се оценяват
на стойност за реализиране от 30 млн. лева до
120 млн. евро в зависимост от сложността и
ефективността им.
8 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008

Започват изграждането на Sun City
Centre в Бургас. Инвеститор на проекта е
компанията за недвижими имоти „Сън сити
инвест“. Петнадесететажната бизнес
сграда ще бъде разположена в парцел с площ
над 4151 кв.м с лице на един от основните
градски булеварди - бул. „Демокрация“, и е в
близост до Бургаския свободен университет.
Проектът е дело на „Бюро за урбанизъм,
дизайн и архитектура“. Бизнес центърът ще
има четири подземни етажа гаражи с общо
400 паркоместа. Търговско-развлекателната
зона е разположена на пет нива и включва
освен офиси, супермаркет, фирмени магазини
и атрактивен развлекателен комплекс с
множество заведения за бързо хранене,
фитнес и SPA център.

Държавата е заделила 830 млн. лв. по
програма за реновиране на сградите до
2020 г., но всяка година отпуснатите
средства по нея не се усвояват. Това
заяви изпълнителният директор на
новоучредената асоциация за реновиране
на етажната собственост и бивш
зам. енергиен министър Ангел Минев. В
асоциацията участват „Енемона“, „Овергаз
инженеринг“, „Енергомонтаж АЕК“, „Ескона
консулт“, „Енерджи сейвинг“, както и
камарите на архитектите, на инженерите
в инвестиционното проектиране и на
строителите. Проведените до момента
търгове за финансиране до момента пък са
се оказали не особено успешни, посочи Минев.
Според председателя на асоциацията Дичко
Прокопиев парите по програмата не могат
да бъдат усвоени, защото реновирането на
сградите не е достатъчно регламентирано,
натрупани са грешки от миналото и има
недоверие.
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Средната жилищна площ
в София е най-малка

Средната жилищна площ, която се пада
на човек в София, е най-малка в сравнение
с всички градове в страната, показват
обобщените данни на Националния
статистически институт за миналата
година. На човек в София се падат около
17 кв.м за живеене, което е под средното
за страната - малко над 20 кв.м. Данните
отчитат леко увеличение на средната
площ за живеене в сравнение с предходната
година, когато тя е била около 19.9 кв.м за
човек. Сега най-голямата средна площ за
живеене на човек е в населените места около
София и в Перник, показват данните на НСИ.
Там човек разполага с над 27 кв.м.

Ремонти на училища
и детски градини в София

От 11 юли Столичната община започна
да ремонтира сградите на софийските
общински училища и детски градини. До
началото на новата учебна година в 41
училища и 100 детски градини ще бъде
ремонтирана и модернизирана учебната
база. От общината уточниха, че за целта
са предвидени 20 млн. лв. Парите ще се
използват за подмяна на дограма, ремонт
на санитарни възли и ВиК инсталации,
хидроизолация на покриви, конструктивни
укрепвания, ремонт и подмяна на вътрешно
отоплителни инсталации, ремонт на плувни
басейни, кухненски блокове, топлоизолация на
сгради и ел. инсталации.

Основен ремонт на Столичната
библиотека за 1.15 млн. лв.

С 1.150 млн. лв., отпуснати от Столичния
общински приватизационен фонд, ще бъде
извършен основен ремонт на сградата
на Столичната библиотека. Съветът
за управление на фонда вече е одобрил
отпускането на средствата и предстои
гласуването им от Столичния общински
съвет. С парите ще бъдат ремонтирани
покривът на сградата, където от 17 години
се помещава Столичната библиотека, ще
бъде подменена дограмата, ще се реновира
мазилката, ще се подновят водопроводните
тръби и пожароизвестителната система и
ще се създаде достъпна среда за граждани
с увреждания. Тази година Столичната
библиотека отбелязва 80 години от
създаването й.

МИЕ подписва споразумение
с девет общини

Споразумения за разпределяне на
отговорностите във връзка с изпълнение
на проект “Енергийна ефективност в
обществени сгради” ще бъдат подписани
между Министерството на икономиката
и енергетиката и кметовете на девет
общини - Батак, Оряхово, Враца, Козлодуй,
Първомай, Пловдив-изток, Троян, Търговище
и Карлово. В рамките на проекта ще бъдат
изпълнени енергоефективни мерки в 52

На човек в София се падат около 17 кв.м жилищна площ

© Кирил Хавезов

сгради. Проектът e на стойност около 8 млн.
евро, финансиран безвъзмездно в рамките
на Международен фонд “Козлодуй”. Очаква
се изпълнението на проекта да стартира
през август 2008 г., а срокът за неговото
изпълнение е краят на септември 2009 г.

Търсенето на имоти
ще продължи да пада

Търсенето на имоти у нас ще продължи
да се понижава и през летния сезон. Това
прогнозира Лъчезар Искров, председател
на управителния съвет на Национално
сдружение „Недвижими имоти”. Според
статистиките на „Гугъл трендс” за
световния пазар на имоти, публикувани в
понеделник, у нас и в Турция интересът към
имоти е намалял най-силно през последните
12 месеца. Безспорно цените във Варна
и в София са най-високи и интересът към
имотите там продължава да е висок, но
тенденцията е за намаляване на пазарната
активност. Според Искров този спад
говори, че цените може би са достигнали в
отделните сегменти своя таван.

Откриват блок, саниран
по проект за обновяване

Първият блок, саниран по проект
„Демонстрационно обновяване на
многофамилни жилищни сгради”, ще открие
в Благоевград заместник-министърът на
регионалното развитие Калин Рогачев.
Блок 17-и в кв. „Запад” е 10-етажен и в
него живеят 30 семейства. Строителномонтажните работи са на стойност 217
хиляди лева. Собствениците поемат 80%
от разходите за обновяване на жилищата
си. Тези 80% не са в съотношение с 217-те
хиляди евро, тъй като голяма част от тази
сума е била използвана за обновяване на
общата част на блока. Общите части се
финансират от проекта на 100%, уточни
Анна Калинкова, координатор на проекта за
Благоевград. 
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FВъзобновяват емблематична
електроцентрала в Лондон

Лондонската електроцентрала „Батърсий”
(Battersea) в едноименния квартал, която
беше изведена от експлоатация през
1983, най-сетне ще започне втори живот.
Тя ще бъде обновена от ирландската
компания REO, а архитектурният план е
на Рафаел Виньоли. Проектът предвижда
около бившата електроцентрала да
се появи център с магазини, кафенета,
развлекателни и жилищни сгради до 2014
г., а самото предприятие ще произвежда
екологично чиста енергия. Начинанието е
на стойност 4 млрд. паунда. Въглищната
електроцентрала „Батърсий”, построена
през 1939 г. в стил арт деко, е обявена за
част от културното наследство на Лондон.0

Правят рейтинг на
бизнес парковете в Европа

Пазарът на бизнес имоти в Централна и
Източна Европа процъфтява, като изтокът
изпреварва традиционно силния север.
Според изследване на стоте най-големи
бизнес паркове в Европа, провеждано от
австрийската компания ITB Europe, два от
най-крупните проекти са в Австрия и в
Източна Европа. Един от новите комплекси
е разположеният във Виена „Сименс сити“,
който трябва да бъде завършен през 2010
г. Амбициозен е проектът в сръбския град
Инджа, който се очаква да бъде най-големият
на континента след завършването му и
един от преките резултати от бързото
икономическо развитие на балканската
държава. Според анализа развитието в
източната част на континента в момента е
ускорено.

ЕК с по-високи изисквания
за енергийна ефективност
на ел. уредите

ЕК поиска от производителите на битова
и офис техника да произвеждат уреди с повисока енергийна ефективност. Те трябва да
разработят специални системи за икономия
на електричеството, когато уредите са в
режим на готовност. Регламентът определя
изисквания за енергийната ефективност
за всички продукти, продавани в Европа,
като по този начин потреблението на
електроенергия в режим на готовност в
ЕС ще се намали с почти 75% до 2020 г.
В зависимост от функционалността
на продукта той определя максимална
допустима консумация на енергия от 1 или
2 вата за 2010 г. Към 2013 г. допустимото
ниво на консумация на енергия ще бъде
намалено на 0.5, или 1 ват, което е близко
до постижимото равнище с най-добрата
съществуваща технология.

Холандия излиза с ново
решение в борбата с шума

В Холандия учените са на прага на
революционно откритие, което ще може да
10 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008
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се справя с шума в близост до летищата.
Самолетите причиняват нискочестотен
шум, който прониква навсякъде и не може да
бъде спрян от никаква изолация.
Изправени пред този проблем, който
засяга градове като Токио, Ню Йорк и
Амстердам, екип холандски изследователи
от университета в Делфт достигнаха до
интересно откритие. Звуковите вълни
според тях могат да бъдат неутрализирани
с противоположни вълни, създадени от
компютър. Ако контразвукът бъде излъчен
с подходяща сила на място, където има
шум от самолети, нивото му може да бъде
намалено с 18 децибела. През есента на тази
година системата ще бъде тествана в пет
жилища, за да се установи дали наистина
има полза от нея. Шумът от самолетите
в Амстердам тормози много хора, тъй
като често пъти в зависимост от вятъра
полетите им минават точно над града.

Немско градче прокарва
закон за соларно електричество

Германското градче Марбург стана първото
в страната, което чрез закон да изисква
снабдяване с електричество от слънчева
енергия за всички новопостроени сгради.
Вероятно е Марбург да е и първото населено
място в света с такъв закон. Разпоредбата
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Марбург вероятно е първият град в света, въвел изискване новопостроените сгради да бъдат снабдявани със слънчева енергият

официално ще влезе в сила на 1 октомври
тази година, след като всички детайли по
нея бъдат изготвени. Според кмета Фриц
Кале законът не е толкова революционна
екологична стъпка, колкото начин сградите
да са по-малко зависими от доставките
на нефт и газ. Според изискванията всяка
новопостроена или обновена сграда ще
трябва да инсталира соларни панели
на 5% от площта на покривното си
пространство. Те ще покриват значителна
част от отоплителните нужди на
сградите.

България е на второ място по
ръст на строителството в ЕС

България е на второ място по строителна
активност в ЕС през април, показват
данните на Евростат. Увеличението спрямо
предходния месец е близо 7 на сто, като
по-голям ръст има само в Португалия - над
10 на сто. Резултатите на Евростат
показват, че в общо девет страни в
Европейския съюз строителната дейност
през април е по-висока от предходния
месец. Спад има в четири държави. Общо
за Евросъюза обаче има спад от под 1%.
След България по активност е Полша (3.2%).
От другата страна на класацията са
страните, в които строителството пада

с най-бързи темпове през април. Най-силно
тази тенденция се забелязва в Испания
(-6.5%) и в Германия (-2.9%). Изводите от
статистиката са, че строителният
сектор през април остава стабилен за целия
Европейски съюз, след като през март ЕС
отбелязва среден спад от 2-3%.

Румънският инвестиционен
пазар се засилва

Във времена на кредитна криза в повечето
държави по света в Румъния икономиката
и инвестициите се развиват повече от
успешно. По-рано този месец националната
статистика обяви внушителен ръст
от 8.2% през първата четвърт на тази
година - над три пъти повече от средното
за Европейския съюз, което е 2.5%. Това
е отлична новина за страната, чийто
икономически мотор е строителната
индустрия с ръст от 32%, подхранван
главно от търсене на имоти от чужди
инвеститори. Другата причина за
ускореното развитие е ръстът на преките
чужди инвестиции и увеличаващото се
внимание към второстепенни градове
в страната. Сред най-добрите примери
са Клуш, където „Нокиа” изгражда
производствен център за 200 млн. евро, и
Тимишоара. 
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Небостъргачът
„Крайслер“,
един от
символите
на Ню Йорк,
смени
собственика
си
© Reuters

Кулата „Крайслер“ беше купена
от арабски инвестиционен фонд

Сделката за 800 млн. долара е с арабския
инвестиционен фонд Abu Dhabi Investment
Council, който получава 75% от сградата,
построена в Ню Йорк през 1930 г.
Останалите 25% остават собственост
на компанията за управление на имоти,
базирана в Ню Йорк, Tishman Speyer.
Досегашният собственик на небостъргача
е инвестиционният фонд Prudential Financial,
който става собственик на сградата през
2002 г., когато купува TMW Real Estate,
притежаваща в портфейла си 75% от
Chrysler Building, придобити година по-рано
срещу 300 млн. долара. Сделката е пряк
резултат от кредитната криза, тъй като
предишният собственик е осъществил
покупки на имотен портфейл в града за $7
милиарда, финансирана чрез краткосрочни
заеми, които той не може да изплаща
след повишението на лихвените нива през
миналото лято.

Зелените покриви в Ню Йорк
ще освобождават от данъци

Притежателите на сгради в Ню Йорк, които
инсталират растителни покривни покрития,
ще получават значителни данъчни опрощения
по законопроект на члена на нюйоркската
щатска асамблея Рубен Диас-младши, който
беше одобрен наскоро. Според този закон
собственици на сгради в града, които
инсталират зелен покрив на не по-малко от
50% от повърхността на покрива, могат
да подадат заявление за данъчни опрощения
до 100 хил. долара. Освобождаването на
данъци ще бъде за една година и ще бъде в
размер 4.50 долара за всеки озеленен кв.м,
което е приблизително 25% от разходите за
материали и по инсталирането.

Филтрираща система пести
енергия в климатизацията

Филтриращата система А130 на StrionAir
е квалифицирана по MERV 13 - една от
най-високите степени по стандарта за
филтриране MERV, носещ немалко точки
по системата за оценяване LEED. Високата
степен на филтрация се осъществява
при по-ниски загуби в налягането, което
води до 10% по-нисък разход на енергия от
вентилаторите в климатичната система.
Друго предимство на тези филтриращи
системи е по-голямата продължителност на
живота от традиционните.

Нова EcoRAM памет намалява
консумацията на енергия

Компанията Spansion, световен доставчик
на флаш памет, наскоро пусна нов клас
памет, наречена Spansion EcoRAM, която
може значително да намали консумацията
на енергия в data центровете. Новият вид
памет цели да замести гладния за енергия
DRAM в условията на нарастващото
интернет потребление и натоварване в data
12 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008
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центровете. От Spansion твърдят, че този
вид памет може да намали консумацията на
енергия в data центровете със 75%, ако бъде
използвана в комбинация с технологията
GreenGateway на Virident Systems. Причина за
това е, че капацитетът на Spansion EcoRAM
е 4 пъти по-голям от този на DRAM. Новата
флаш памет притежава и редица други
предимства пред традиционните DRAM и
флаш паметта NOR.
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Америка стандартизира
санирането на сгради

Американската Асоциация на собствениците
на сгради и фасилити мениджърите (ВОМА)
съвместно с Clinton Climate Initiative (CCI)
обявиха новото споразумение за енергийно
качество, което ще улесни значително
собствениците на търговски сгради да
извършват големи ремонти по тях или да
ги оборудват, за да подобрят енергийния
профил на собствеността си. ВОМА и CCI са
изготвили този бизнес модел, за да подобрят
финансовите и екологичните параметри на
търговските сгради паралелно с енергийната
им ефективност. Документът е сходен с
този, изготвен по-рано от Американската
асоциация на архитектите, но някои от
клаузите са формулирани с активното
участие на големи компании за енергийни
услуги и недвижими имоти.

В Китай строят соларни
училища в земетръсни зони

Международната организация за соларна
енергия (ISES) и Китайското дружество
за възобновяема енергия дадоха ход на
архитектурен конкурс за захранвани със
слънчева енергия училища в пострадалата
от силни земетресения китайска провинция
Съчуан. Участниците ще трябва да
съобразят проектите си с климатичните
особености и риска от земетресение
в съответните райони. Според
организаторите целта е чрез повторното
застрояване да се наложи една цялостна
тенденция за тези области.

Дубай строи въртящ се
небостъргач за 330 млн. евро

Нов въртящ се небостъргач ще бъде
реализиран в Дубай. По мнението на
експертите Rotating Tower ще бъде
архитектурно-екологичното събитие на века.
Проектът се оценява като революционен,
тъй като това е първата 100% въртяща
се архитектура в света. Небостъргачът
ще бъде висок 313 м, ще има 68 етажа, а
построяването му ще струва 330 млн.
евро. Сградата ще променя непрекъснато
формата си и ще произвежда енергия
благодарение на факта, че ще използва
слънчеви панели. Годишно небостъргачът ще
произвежда 190 млн. киловатчаса енергия на
стойност 7 млн. евро. Във вътрешността
на сградата ще има шестзвезден хотел,
офиси, апартаменти, а на най-горните пет
етажа - пет частни вили. 
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Асоциация за реновиране
на етажната собственост
Учредители на асоциацията са водещи български енергийни компании

Н

А 19 ЮНИ 2008 Г. В ХОТЕЛ
„ШЕРАТОН“ в София бе

учредена Асоциацията
за реновиране на етажната
собственост (АРЕС).
Учредители на асоциацията
са водещи български
енергийни компании, сред
които „Енемона“, „Овергаз
инженеринг“, „Енергомонтаж“
АЕК, „Фонд за енергетика
и енергийни икономики
- ФЕЕИ“ АДСИЦ, „Ескона
консулт“ ООД, „Студио за
иновационно проектиране“
ООД, „Енерджи сейвинг“ ООД,
„Антора“ ЕООД, както и
редица неправителствени

организации като
Камарата на инженерите
в инвестиционното
проектиране, Камарата на
архитектите в България,
Агенцията за енергийна
ефективност, Камарата
на строителите в
България. За председател
на управителния съвет на
асоциацията беше избран
инж. Дичко Прокопиев от
Камарата на строителите
в България, а изпълнителен
директор на организацията
е Ангел Минев. Останалите
членове на управителния
съвет на АРЕС са Тодор

Лефтеров от „Енeмона“
АД, Стойчо Илков от
„Овергаз инженеринг“, Орлин
Александров от „Фонд за
енергетика и енергийни
икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ,
Константин Сирлещов от
„Енерджи сейвинг“ ООД, Таско
Ерменков от Агенцията за
енергийна ефективност,
Желязко Иванов от
Камарата на архитектите
в България, Стефан Кинарев
от Камарата на инженерите
в инвестиционното
проектиране. 
Гергана
ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА

Ангел Минев, изпълнителен директор на АРЕС

Целта на новоучредената
асоциация е да разработи
нови начини за поддръжка
и управление на етажната собственост

© Цветелина Ангелова
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Какво наложи създаването на такава
организация?
- Факт е, че качеството на живот през
последните години в градска среда много се
влоши.
Сградите, които обитаваме, голяма част
от които са строени в средата на миналия
век, не отговарят нито на техническите,
нито на естетическите критерии на
българина.
Липсва адекватна нормативна база за
тяхното управление. В същото време
липсва и култура на съжителство между нас
и нашите съседи. Целта на новоучредената
асоциация е да разработи нови начини
за поддръжка и управление на етажната
собственост. Това включва възстановяване
на техническите характеристики
на сградите, удължаване на техния
експлоатационен живот и не на последно
място преструктурирането на жилищните
комплекси, в които живеем. В нашата
работа определено ще търсим подкрепата
на държавата и се надяваме това, което
правим, да бъде подчинено на принципите
на публично-частното партньорство.
Държавата подпомага процеса, има
разработена национална жилищна
стратегия, в парламента е нов закон за
енергийната ефективност, има промени в
закона за устройство на територията.
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Събития

Дичко Прокопиев, Камара на строителите в България
Какви са основните цели на АРЕС?
- Основната цел на създадената асоциация
е обновяване на жилищата. В страната
има над 700 хил. жилища, които са в много
тежко техническо и експлоатационно
състояние.
Другата основна цел е създаване на
адекватна работеща система на
управление на етажната собственост и
постигане на сигурна надеждна градска
среда.

В страната има
над 700 хил. жилища,
които са в много тежко
техническо и експлоатационно състояние

© Цветелина Ангелова

Какво остава още да се направи?
- Трябва върху нормативната уредба
да се поработи сериозно, за да може
законът за устройство на териториите
и законът за собствеността да станат
адекватни към сериозните задачи, които
ни предстоят. Остава и изковаването на
закона за етажната собственост, който
ще даде възможност процесът да се ускори.
В асоциацията се събраха специалисти
от различни браншове (водещи компании
в енергетика, в строителството,
водещи проектантки компании, държавни
организации, общини и др.), които в
различни сегменти ще обслужват процеса.
В асоциацията има и финансови дружества,
които вече осигуряват средства за тези
процеси. Така че ние сме изправени пред
едно предизвикателство да променим
средата, в която живеем.

Желязко Иванов, зам.-председател на УС на АРЕС, Камара на архитектите в България

Докато си говорим
за пилотни проекти,
по сградите висят
алпинисти, които на
парче санират сградите

© Цветелина Ангелова

Защо се присъединихте към АРЕС?
- Есента на 1972 г. присъствах на първия
пилотен проект за саниране на сграда
в новостроящия се комплекс „Младост”.
Преди една година, през есента на 2006 г.,
присъствах на поредния пилотен проект и
поредната конференция относно санирането
на сградите и облагородяването на
обстановката в комплексите. Където се
предложи за решение отново да се прави
пилотен проект, т.е. през изминалите 36
години се работиха пилотни проекти почти
всяка година и никога не се направи втората
крачка - да се създаде система за обновление
на жилищните сгради, облагородяване и
повишаване качеството на жизнената
среда на гражданите на България. И ако
погледнем през прозореца, докато си говорим
за пилотни проекти, по сградите висят
алпинисти, които на парче санират сградите.
И за голямо наше съжаление това се
поощрява от банки и от някои институции.
За нас, Камарата на архитектите в България,
създаването на АРЕС е първата реална
стъпка, която дава възможност да се създаде
система за обновяване на жилищните сгради.
Именно затова ние решихме да участваме
в нея. Разбира се, трябва асоциацията да
работи плътно с общините, държавните
институции, за да може да се постигне
наистина прелом в работата по повишаване
качеството на жизнената среда.
ЮЛИ 2008 ФАСИЛИТИС 15
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Международна конференция
по ЕЕ и ВЕИ в сгради
Интегриране на ВЕИ и енергоефективни решения в сгради и защита на потребителите

На конференцията присъстваха 75 представители на български организации и фирми, партньори от проекта и медии

Н

А 26 И 27 ЮНИ 2008 Г. В СОФИЯ

се проведе международна
конференция на тема „Интегриране
на енергоефективни решения и
възобновяеми енергийни източници в
нови и реновирани сгради”. Конференцията
е част от дейностите на „Софийска
енергийна агенция“ (СОФЕНА) по проекта
REBECEE („Възобновяема енергия и
изложения на сгради в градовете на
разширена Европа”) и бе подкрепена от
два български университета и четири
професионални сдружения. Проект
REBECEE има за цел да популяризира
организирането на сградни изложения и
съпътстващи семинари и събития като
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възможност за съвместно представяне
от архитекти, инженери и техници на
все още новите за България и динамични
пазарни продукти като нискоенергийни
и пасивни сгради, изолационни системи,
системи за сградна автоматизация и
климатизация, интегрирани системи с
използване на възобновяеми енергийни
източници. Идеята на форума в
България бе да обедини усилията на
университетите и изследователските
центрове, строителните компании,
проектантски бюра и инженерингови
фирми и малки и средни предприятия от
инсталационния бранш за популяризиране
на нискоенергийните и пасивни сгради и
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Събития
иновативните енергоефективни решения и
системи в сградния фонд.
В конференцията участваха 75
представители на български фирми,
партньорите на проекта от Хамбург,
Рига и Талин, представители на медии и
съорганизаторите от професионалните
сдружения и университети. Приветствия
произнесоха инж. Иван Илиев,
председател на Комисията по инженерна
инфраструктура, водоснабдяване и
енергийно планиране към Столичния
общински съвет, и Ани Камбурова от
името на Валентин Иванов, заместникминистър на икономиката и енергетиката.
В панела, посветен на пасивните
и нискоенергийните сгради и
топлоизолационни системи,
координаторът на проект REBECEE
представи проектите в 8-те страни
партньори. По-интересни решения са
пасивните къщи в Кил (Германия), пасивен
център и стандарт в Алингсос (Швеция),
обновяване на многофамилни жилищни
блокове в Талин и Любляна и други. При
повече от проектите за реновиране
консумацията на енергия е намалена
под тази на националните стандарти
- например до 30 kWh/m2 годишно за
отопление в Кил. Основната цел на
проекта - популяризирането на ВЕИ и
енергоефективните решения в сгради, се
постига чрез организиране на локални и
международни срещи и изложения, където
специалисти и широката публика могат
да се запознаят с новостите и техните
предимства за осигуряване на комфорт
при ниски разходи за енергия. Арх. Маринова
представи възможностите на обновяване и
използване на многоетажни и едноетажни
промишлени сгради в градовете. Кандидатархитекти Бонина, Мечкуев и Ангелов
представиха концепция за зелени покриви
и пространства, както и архитектурно
решение на център за енергиен
мениджмънт в „Зона Б-5“ - София.
За спонсори на събитието бяха
привлечени водещи международни
и български фирми в областта на
енергийната ефективност, които
представиха своите нови продукти и
решения. „Кнауф България“ представиха
нови фасадни стени и топлоизолационни
системи, REHAU представи опита си в
разработване на качествени и иновативни
продукти за прозорци, тръбопроводи
и цялостни решения. „Сън сервиз“
представиха опита си в инженеринг на
термопомпени и други системи, а „ТелеЛинк“
представиха стандартите в сградната
автоматизация и как те могат да бъдат
постигнати с помощта на съвременните
технически възможности.
Интерес предизвика устройството
за използване на отпадна топлина,
представено от инж. Ценов, което
оползотворява енергията от хладилниците,
готварските печки и отпадъчната битова
вода на домакинствата. Централната
лаборатория за слънчева енергия и
нови енергийни източници представи

Основни моменти в
конференцията бяха
обсъждането на бариерите за обновяване
на многофамилните
жилища в България и
осигуряване на качествено изпълнение за
потребителите

Посетени бяха два обекта в етап на изпълнение, където на място
участниците имаха
възможността да се запознаят с практическото изпълнение и предимствата на качествено
проектираните и интегрирани енергоефективни
мерки и ВЕИ

инсталация за тестване на слънчеви
термални колектори, която може да бъде
от полза на техните производители
и вносители, които могат да оценят
показателите на предлаганите от тях
продукти в български условия. Чл.-кор.
проф. д.т.н. Хаджийски и доц. Бошнаков
представиха необходимостта от
съвместно проектиране на системи за
отопление, климатизация и вентилация
и системите за тяхното управление,
както и възможностите за използване
на модели за постигане на комфорт и
енергийна ефективност. Представен беше
софтуер за оценка на ефективността
на системи за оползотворяване на
възобновяеми енергийни ресурси в сгради,
разработен за българските условия от
Техническия университет, който би
могъл да бъде изключително полезен за
проектанти архитекти и инженери на
етап проектиране и интегриране на ВЕИ в
сгради.
Междинните резултати от европейски
проекти за обновяване на социални жилища
и многофамилни сгради станаха повод за
обсъждане на проблемите и бариерите
за внедряване на ВЕИ и енергоефективни
мерки в България, и по-конкретно
- в многофамилни жилищни сгради.
Обсъждането на проблемите продължи и
в третия панел, посветен на осигуряване
на качеството на енергоефективните
системи за крайния потребител. Гжа Ангелиева от Министерството на
регионалното развитие и благоустройство
представи проблемите, свързани
с осигуряване на качеството и как
този въпрос е организиран съгласно
българското законодателство. Разгледан
беше цялостният процес на обновяване
на многофамилни жилищни сгради по
демонстрационен проект на МРРБ и
ПРООН, включително и системата за
осигуряване на качество на изпълнение.
Представени бяха и изискванията за
съответствие на строителните
материали по директивата за строителни
продукти.
На втория ден на конференцията
участниците посетиха жилищен блок,
реновиран по проекта на МРРБ и
ПРООН, където на място се запознаха с
енергоефективните решения и резултати.
Поставени бяха въпроси за схемата на
участие на собствениците и срока на
откупуване на мерките, проблемите,
които възникват при набиране на сгради и
очаквания ефект.
Вторият обект, който беше посетен, е
новият административно-складов център
на „РЕХАУ България“. Участниците имаха
възможност да видят в етап на завършване
термопомпена система за отопление и
охлаждане, фасадни енергоспестяващи
системи, слънчева инсталация за битова
гореща вода, слънцезащити и други. Поголемите инвестиционни разходи се
изплащат за 8.4 години, като системите
се отличават с голяма трайност и висока
надеждност. 
Здравко ГЕОРГИЕВ
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Осветление
останалите. Важно условие за комфорта
на светлинната среда е правилното
съотношение между яркостите в
зрителното поле. За офисите това
съотношение е от 10:1 до 3:1 в рамките
на цялото помещение и от 3:1 до 1:1 между
обекта на непосредствената зрителна
работа (например листа хартия или
клавиатурата на компютъра) и околния
фон (например повърхността на бюрото).
Прекалено силният контраст, също както
и пълната му липса (при бели стени, тавани
и мебели) води до по-голяма умора на очите.
Цветовото впечатление от осветлението
трябва да съответства, от една страна,
на тоналността на стените и мебелите,
а от друга - на предпочитанията на
работещите в помещението. Много често
срещано е подчертаното неприемане на
високите цветови температури, студеното
изкуствено дневно осветление, което се
асоциира при работещите с “мъртвобяла”
светлина и ниска околна температура.
Смята се обаче, че именно светлината на
тези тоналности притежава максимално
мобилизиращо въздействие, подходящо за
създаването на работна обстановка.

Специализирани помещения
за работа с компютър

Светлинният
комфорт
в офиса
Правилното осветление в офисите е предпоставка
за по-работоспособни служители

О

СНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, извършвани в
стандартния офис, са четене и писане,
работа на компютър, с офис техника и
телефон. Тези дейности се извършват върху
работна повърхност - равнината на бюрото.
Освен това в офиса се осъществява и
личностното общуване между служителите
на фирмата и клиентите, което е свързано с
наблюдаване на околното пространство.
Проектирането на осветлението в
офиса трябва да дава възможност на
всеки от работещите в него да коригира
осветлението на своето работно място,
без да нарушава зрителния комфорт на
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Когато основната дейност в офиса е
свързана с компютъра и помещението е с
голяма площ и голям брой работни места,
трябва задължително да се има предвид
спецификата на зрителната дейност
в този случай. За да се вижда нормално
екранът на терминала, неговата вертикална
осветеност не трябва да надвишава
определен критичен праг. Освен това
работещият на компютъра не трябва да
вижда върху повърхността на екрана ярките
отражения на източниците на светлина.
Тези изисквания налагат някои ограничения
по отношение разпределението на
източниците на светлина.
Един от начините за осигуряване на
правилно осветление в компютърната
зала е използването на отразена светлина.
В този случай светлината от лампите
не попада директно в работната зона
на помещението, а едва след нейното
отразяване от стените или тавана. В
този случай се постига почти еднаква
осветеност на стените, пода и мебелите,
което изключва ярките отблясъци
върху компютърния екран и не води до
превишаване на вертикалната осветеност.
Този начин на осветление осигурява
естетика в интериора, но той има и някои
съществени недостатъци. Така например
голяма част от светлината се губи още в
процеса на попадането й в помещението.
Осветителните тела и таванът в
системата за отразено осветление се
замърсяват бързо, което допълнително
намалява неговата ефективност. При
светъл цвят на стените и мебелите в
помещението практически няма сенки и
изразени контрасти, което се възприема
като неестествено и уморява очите. И
най-накрая, отразената светлина не може да
се използва в помещения с ниски и окачени
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Осветление
тавани, тъй като образуващите се на
тавана ярки петна могат да правят бликове
върху мониторите.
Системата за пряка светлина,
предназначена за осветяване на компютърни
зали, трябва да включва специални
осветителни тела. Светлинният поток
от лампата трябва да излиза от тези
осветителни тела така, че по-голямата
му част да попада върху хоризонталните
повърхности в помещението. На тези
изисквания отговарят осветителните
тела с концентрираща оптика, към които
се отнасят огледалните отражатели и
решетки. За оценка на характеристиките
на огледалните осветителни тела се
използва понятието защитен ъгъл,
който се образува между равнината на
разположение на осветителното тяло и
посоката, в границите на която яркостта
на излъчването не надвишава стандартните
показания. Стандартните защитни ъгли на
лампите за компютърни зали са в диапазона
60 - 65°. Ако наблюдаваме повърхността
на такива лампи под ъгъл, по-голям от
защитния, тя се възприема като тъмна.
Затова и използвани в тях полирани
огледални решетки получиха неофициалното
название “черно огледало”.
Осветителните тела с “черно огледало”
са 2-3 пъти по-скъпи от обикновените. Но
тяхното използване е реално оправдано
само в помещения с продълговата форма и
при компютрите с положителен контраст
на екрана (светли букви на тъмен фон). В
останалите случаи добра работа вършат
традиционните лампи с призматични или
матови отражатели.

Работно помещение
за няколко служители

Препоръчва се използването на система за
общо равномерно осветяване с правилно
подредено разположение на осветителните
тела. За създаване на възможност за
индивидуална “настройка” на светлинната
среда може да се използва локално
осветление, като в този случай нормите за
обща осветеност се понижават (с различен
процент по различните стандарти).
Традиционните настолни лампи не са
подходящи за целта, тъй като отделят
много топлина (с което претоварват
системата за климатизация), те са
неефективни и създават големи разлики в
осветеността на работната повърхност.
В тези случаи се препоръчва предлаганият
от по-голяма част от производителите
специален асортимент от осветителни
тела с луминесцентни или компактни
луминесцентни лампи. Самите осветителни
тела за локално осветление трябва да са
разположени така, че да се намират над
зрителното поле, а светлината да не бие
пряко в очите на работещия.

Конферентни зали

Тъй като основният вид дейност в
тези помещения е общуването, при
проектирането на осветлението трябва

да се отдели необходимото внимание
на създаването на висока цилиндрична
осветеност. Препоръчително е
осветяването на заседателната маса да
става само с осветителни тела за общо
осветление, които са извън централното
зрително поле на сътрудниците. За
конферентните зали е особено подходяща
системата за локално общо осветление,
при което всички осветителни тела са
съсредоточени над централната маса и
президиума. В случаите, когато по време
на заседанията се прожектират слайдове
или се използва компютърен екран,
осветлението трябва да бъде оборудвано
със система за плавно регулиране. Ако
конферентната зала е без прозорци, за
подобряване психологическия комфорт на
служителите се препоръчва използването
на фалшиви прозорци, представляващи
стенни правоъгълни лампи с разсейватели
от млечно стъкло .
Осветителните системи трябва да са
адаптивни към съвременните условия на
работа и свободно време. Това, което е
необходимо, е гъвкавост - на хората, на
архитектурата, а и на осветлението.
То повишава комуникативността и
мотивацията, подобрява комфорта на
хората в офисите, в магазините, хотелите и
баровете или където и да се намират те. 
Лили ГРУЕВА

Централни Аварийни Системи
за аварийно и евакуационно осветление
Аварийни и евакуационни осветители, захранени от 220V ЦАС светят от 3 до 5 пъти по-силно от осветители с вградени батерии и осигуряват необходимата осветеност с по-малък брой осветители.
ЦАС има функция за автоматично тестване на системата по зададен час без оператор. Програмируема, в зависимост от изискванията на съответните Европейски и държавни стандарти. Отпада ежедневното, ежеседмичното и ежегодното инспектиране на всеки осветител, изисквани от Европейския
стандарт EN 50172:2004.
Батериите имат от 10 до 20 години живот и се подменят лесно при нужда. Подмяната на батерии,
вградени в осветители е много по-често и по-скъпо.
ЦАС осигурява мониторинг и контрол на всеки кръг или на всяко осветително тяло индивидуално (по
избор на клиента).
Комуникацията между системата и осветителните тела се осъществява по силовия кабел.
“STAR” функцията на ЦАС позволява осветители с различен режим на работа (с постоянно светене, без
постоянно светене и т.н) да са захранени от един и същи кръг.

CG 48

CG 2000

Системи:
Индивидуален мониторинг
Мониторинг на кръг
Ограничение на мощността
STAR
Връзка в мрежа
Връзка с LON / BMS

EURO ZB

CG 48

ZB96

CG 2000 EURO ZB

ZB-S

ZB96

ZB-S

За контакти: ЕлНет ООД, гр. Ихтиман, п.к. 2050, бул. „Димитър Попов” № 28
тел.: 0724/ 82203, факс: 0724/ 82204; E-mail: oﬃce@elnet-bg.com; www.elnet-bg.com
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Професионализмът наложи
„Италмодалуче“ като
лидер в осветлението
Янко Биков, директор маркетинг на „Италмодалуче - България“ ООД

В

последните години се забелязва
засилен интерес на инвеститори и
проектанти към осветлението като
фактор за крайния успех на проектите.
Какви са специфичните изисквания на
клиентите ви в сферата на сградното
осветление?
- През последните години не само в България,
а и в световен мащаб се отчита засилен
интерес към осветлението като цяло.
Причината е, че на светлината се гледа
не само като на техническо решение
на проектите, а и като на едно от найсилните изразни средства в интериорния
и екстериорния дизайн. Чрез разнообразие
от цветове и форми в осветлението могат
да се направят множество комбинации,
за да се постигне желаният дизайнерски
акцент или туширане на детайли.
Клиентите ни са с високи изисквания към
качеството и дизайна. Ние задоволяваме
и най-изтънчения вкус, като предлагаме
проницателни мнения на инвеститорите
за техните строителни обекти. Другата
специфика е това, че повечето ни клиенти
предпочитат т. нар. Full service. Дейността
на „Италмодалуче“ обхваща всички етапи
от офериране, договаряне и контрол до
издаване на готовите обекти, изпълнени
съобразно всички изисквания на клиента,
всички европейски критерии за качество и
действащата нормативна база
Какво според вас спира
разпространението на енергоспестяващи
технологии?
- Проектите по енергоспестяващи
технологии добиват все по-голяма
популярност. Дори в един от българските
университети се разкри изследователска и
образователна лаборатория по светлинни
и инсталационни енергоспестяващи
технологии. Не мисля, че има интерес
към спирането им, защото този
вид нововъведения води до намалени
производствени разходи и опазване на
околната среда.
Какви са последните тенденции при
проектирането и производството на
20 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008

Дейността на “Италмодалуче” обхваща всички
етапи от офериране,
договаряне и контрол до
издаване на готовите
обекти

осветителни тела?
- В битовото осветление последните
тенденции са към все по екстравагантни,
оригинални осветителни тела, все
по-нестандартни и скъпи материали.
Използват се много цветове, диоди,
кристали, овални и сферични форми.
Наред с тях се обръща все по-голямо
внимание на енергийната ефективност на
осветлението. Ако говорим за промишлено
осветление, съвременните тенденции
са насочени основно към повишаване на
качеството и нивото на осветление,
което е критерий за ефективността на
производството.
Как се справяте с конкуренцията, която
не е малка в този сектор?
- „Италмодалуче - България“ е безспорен лидер
в областта си, затова ние нямаме реална
конкуренция, а партньори. Ние сме фирма
с дългогодишен опит и сме се наложили на
пазара като надежден и лоялен контрагент
на много компании от различни сектори в
бизнеса, с които поддържаме ползотворни
отношения.

Проектите
по енергоспестяващи
технологии добиват
все по-голяма
популярност

Какви са плановете и стратегията на
компанията, имате ли намерение да
разширявате дейността си?
Плановете на компанията ни са свързани
предимно с предоставяне на все по-добри
комплексни услуги на нашите клиенти,
все по-богата гама от артикули и все
по-добри логистични удобства. В унисон
със стратегията ни за увеличаване
гъвкавостта на търговската структура в
цялата страна, фирмата скоро ще открива
нов луксозен шоурум на три етажа в град
Варна.
Гаранция за високия професионализъм
и качество на извършваните от
„Италмодалуче - България” услуги е и това, че
компанията е сертифицирана по системата
за управление на качеството по стандарта
ISO 9001:2000 , както и непрекъснато
растящия обем на осъществяваните
строително-монтажни дейности. 
Интервюто взе
Нонка РЯДКОВА
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Янко Биков
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Сензорите
за присъствие подобряват
осветителните системи
Видове сензори за присъствие и тяхното приложение

Н

ЕИЗБЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ВСЯКА СИСТЕМА

за управление на осветлението,
сензорът за присъствие е надежден
и води до подобряване на енергийната
ефективност, когато е инсталиран
коректно. Специалистите в областта на
осветлението поддържат мнението, че
22 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008

използването на интегрирани системи за
контрол и управление на осветлението е
най-добрият начин за увеличаване комфорта
на обитателите и същевременно е
енергоспестяване. Внедряването на сензори
за присъствие може да доведе до баланс
на тези две цели. Познати в миналото
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като ”онези неща, пред които трябва да
помахаш с ръка”, правилната инсталация и
експлоатация на сензорите за присъствие
може да допринесе за по-голямата сигурност
и ефективност на сградните системи.

Защо са необходими
сензори за присъствие

Най-популярният и убедителен аргумент
по въпроса за инсталирането на сензори
за присъствие е, че те са ефективни от
гледна точка на спестяване на електрическа
енергия и парични средства, тъй като
позволяват в известен смисъл управление
на разходите на енергия. Колко по-точно
се спестява от тази икономия на енергия?
Най-общо казано, 20 до 30 процента при
ръчно управление е едно реалистично
очакване както за нови сгради, така и
за модернизирани такива. В случай на
модернизация, ако сензорите са инсталирани
заедно с по-ефективни светлинни
източници, спестените средства могат
да бъдат в значителен размер - 50 до
70 процента, в зависимост от типа на
светлинните източници, които са били
заменени.

В кои сгради е най-добре
да се инвестира за внедряване
на сензори за присъствие

Най-успешно е използването на датчици за
движение в офиси и учреждения, където е
характерно често напускане и завръщане
на работниците на работното им място
през тъмните часове от денонощието
и по време на уикендите. Идеалното
място за внедряване на сензори за
присъствие в университети и училища са
физкултурните салони, както и читалните
в библиотеките. Със сградна заетост 24
часа в денонощието, седем дни в седмицата
и множество неизползвани помещения и
зони, производствените халета са друг
тип учреждения, които могат да спечелят
значително, интегрирайки в сензори за
движение. Всяка сграда обаче може да
извлече полза от внедряването на тези
устройства до известна степен. Помещения
като обществени тоалетни, копирни
центрове, коридори, складови пространства
също биха имали голяма полза от сензорите
за движение.

Как се избира най-добрият
сензор за дадено приложение

Правилната инсталация
на сензорите води до
по-голямаефективност
на сградните системи

Съществуват три основни типа сензори за
присъствие:
 Пасивните инфрачервени, или още
известни като PIR, датчици улавят
телесната температура на присъстващите
в дадено помещение, но обхватът на
действието им е в рамките на 4- до 6метрово поле на обсег. Те са най-подходящи
за приложение в малки затворени
пространства като частни офиси.
 Използвайки високочестотна
звукова вълна за улавяне на движение,

ултразвуковите датчици имат
способността да „чуват” през стени,
препятствия и други обекти, но са найчувствителни към фалшиво възбуждане,
причинено от вибрации (като тези,
създавани от климатичните системи).
Ултразвуковите сензори са най-подходящи
за използване в по-обширни помещения с
многобройни препятствия и за зони, в които
има малко движение като тоалетни.
 Третият тип датчици с двойна
технология е с висока цена, но при тях
вероятността от напразно заработване е
много по-малка, тъй като те комбинират
предимствата на първите два вида сензори
за движение. Този тип датчици са подходящи
за използване в конферентни зали и обширни
офиси.
След първоначалния избор на оптимален
тип сензор за движение за дадено помещение
е необходимо той да бъде инсталиран
на правилното място, за да изпълнява
функциите си най-добре. За по-малки
пространства е подходящо монтирането
на датчиците на стена (тоалетни, офиси,
копирни помещения), а за по-обширни зони с
голям осветителен товар - монтиране на
тавана.
В допълнение на правилния избор на
тип датчик за движение е необходимо
персоналът по поддръжка и сградните
обитатели да бъдат обучени да съблюдават
работата на устройствата и да съобщават
неправилното им заработване. При
правилното инсталиране на датчиците за
движение неправилните им заработвания са
минимални и те представляват надеждно
работещи и дълготрайни устройства.

Доколко са надеждни сензорите
за движение в действителност

Минали опасения относно надеждността
на датчиците за движение са
причина за предубедеността на някои
професионалисти в областта на
сградните системи, но експертите
са на мнение, че при правилен избор на
датчик ефективността е гарантирана.
Например инсталирането на пасивен
инфрачервен сензор за движение в
обществена тоалетна може да доведе
до изключване на осветлението дори и
при присъстващи хора, оставяйки ги на
тъмно, ако има препятствия в обсега на
сензора. За решаване на този проблем се
внедряват подобрени технологии, а именно
„интелигентни” датчици, които да могат да
се “поучават от собствените си грешки”.
Специалистите в областта на
осветлението подчертават, че
сензорите за присъствие са само първата
крачка за подобряване на енергийната
ефективност на осветителните системи.
Интегрирането на други технологии
като естествено осветление, персонално
управление на осветлението и димиране
могат да допринесат за допълнително
намаляване на консумацията на електрическа
енергия за нуждите на осветителните
инсталации. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Външно осветление
за охрана и сигурност
Светлинни източници, конструкции и експлоатация на външни осветителни уредби

При проектиране на система за външно осветление трябва да се вземе под внимание и светлинното замърсяване

В

ЪОРЪЖЕН НАРУШИТЕЛ ИЛИ ПАДНАЛO ДЪРВО

- ако външното осветление е оскъдно,
и двете са опасни по време на нощта.
Лошо осветените места след залез слънце са
благоприятни за извършване на престъпления
и увеличават вероятността за инциденти.
Удачни лампи, добре подбрани
конструкции, съответна поддръжка и
проекти, отговарящи на изискванията на
нормативните документи и директиви,
могат да допринесат за удобството на
обитателите на сградата и чувството им
за сигурност. Освен това вероятността
евентуални нарушители да планират
престъпление на място, където могат да
бъдат забелязани лесно, е минимална.
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Използвани светлинни източници
Метал-халогенни лампи (МХЛ)
Свидетелите на криминални деяния
залагат много на цветовете, за да
опишат чертите на нарушители, косата,
дрехите, превозните средства, с които те
напускат местопрестъплението. Индекс
на цветопредаване между 1 и 100 показва
доколко вярно се предават цветовете,
наблюдавани на светлината, излъчвана
от светлинния източник. Колкото поголямо е числото, толкова по-точно
се предава цветът на наблюдаваните
обекти. За получаване на реално и сигурно
разпознаване на даден цвят се препоръчва
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индекс на цветопредаване 50 или повече.
Някои метал-халогенни лампи осигуряват
отлично цветопредаване, но на места,
където е необходимо те да работят
продължително време, като паркинги, е от
изключителна важност лампите да бъдат
изключвани регулярно (на всеки 100 часа или
веднъж седмично). Това се прави, за да не
експлодират светлинните източници.
Натриеви лампи високо налягане (НЛВН)
НЛВН са най-разпространените светлинни
източници за външно осветление, тъй като
те са със значително по-дълъг живот и са
малко по - ефективни от метал-халогенните.
Цената на тези светлинни източници е
по-ниска, цветната им температура е по
- малка и светлината, която излъчват, е
по-топла и привлекателна от тази на МХЛ.
Недостатък на този вид лампи е недоброто
цветопредаване.
Луминесцентни лампи (ЛЛ)
Използването на луминесцентни лампи
става все по-популярно. Моменталното им
стартиране ги прави особено привлекателни
за някои приложения. При използване на
двойка ЛЛ е възможно изключването на
една от тях, когато работата й не е
наложителна и съответно това води до
спестяване на електроенергия.

Подходящи лампи могат да допринесат за
удобството на обитателите на сградата
и чувството им за
сигурност

Конструкции и компоненти

Монтираните на стълбове осветители са
най-разпространеният тип конструкция
за външно осветление. Мащабни обекти
с нужда за осигуряване на охрана на хора и
имущество се осветяват най-икономично
с високоволтови, високо монтирани
осветители, разположени на такова
разстояние, че да се получи равномерна
осветеност. На много места обаче
се поставя условие за ограничаване на
височината на окачване на осветителите.
При по-малка височина на монтиране се
използват повече стълбове и по-малка
мощност, за да се удовлетвори условието
за равномерност и да се избегне
преосветяването.
Друг вариант за външно осветление е
монтирането на осветители на фасадата на
сградите или на тавана за паркинги. В този
случай е необходимо да се обърне внимание
на избора на местата, на които ще бъдат
инсталирани осветителите, така че да не
заслепяват преминаващи мотористи или
пешеходци.
Като допълнителни конструкции за външно
осветление могат да се използват паркови
осветители или прожектори. Прожекторите
обикновено се използват за осветяване на
фасади и трябва да се предвидят екрани, за
да се предотврати заслепяване и светлинно
замърсяване.
Една добра конструкция трябва да се
проектира така, че поддръжката й да
бъде лесна. Освен това е необходимо да
се избират такива конструкции, които да
бъдат устойчиви на природни стихии и на
вандализъм.
От особено значение е и качеството на
осветлението. Във всички осветявани зони
е необходимо да се постигне относително
еднаква осветеност. Нееднородната светлина

води до появяване на засенчвания, които
могат да направят трудно забелязването на
препятствия като паднали клони, бордюри
или стъпала. Осветяването на външната
околност с малко или без заслепяване е също
изключително важно. Воалиращата яркост
води до дискомфорт и възпрепятства
нормалното зрение. По тази причина
коректното разположение на осветителите
може значително да намали заслепяването.
Лошо проектирано осветление или
неправилно инсталиране на осветителите
може да доведе до невъзможност за
заснемане на обкръжаващата среда от
охранителните камери. Необходимо е да се
съблюдава спектралната чувствителност
на последните и тя да бъде подбрана така,
че да отговаря на спектъра на избраните
осветители.
При проектиране и изграждане на система
за външно осветление е необходимо да
се вземе под внимание и светлинното
замърсяване. То представлява отразяването
на светлината, излъчвана в атмосферата
от прахови частици, водни пари и твърди
включвания, съдържащи се във въздуха.
Използването на осветители, съоръжени
с аксесоари и конструкции, контролиращи
излъчваната нагоре светлина, могат да
доведат до значително намаляване на
светлинното замърсяване.

Експлоатация и поддръжка

Подходящото външно
осветление осигурява добра
видимост при наблюдение

Системите за енергиен мениджмънт са
ефективни за осъществяване на контрол на
външното осветление. Те могат да бъдат
програмирани да включват или изключват
осветлението с помощта на фотоприемник
и часовник за реално време. Необходимо
е да се извършва включване на външната
осветителна система около тридесет
минути преди залез. Осветлението, служещо
за охрана и сигурност, обикновено се
оставя включено през тъмната част от
денонощието, а фасадното осветление може
да бъде изключено около полунощ.
Необходимо е да се изготви стратегия
за подмяна на излезлите извън строя
осветители. Единичната замяна на лампите
е трудоемка задача. За да се избегне подобна
практика се предвижда групова подмяна на
светлинните източници към края на живота
им. Освен това е препоръчително подмяната
на източниците на светлина да се съчетае с
почистване на осветителите, като по този
начин се намаляват разходите за поддръжка
на системата.
За да може да се постигне работа на
външната осветителна инсталация, която
да отговаря на предназначението й, е
необходимо да не се позволява блокирането
на излъчваната светлина от растения.
Затова е препоръчително регулярно
извършване на одит на осветлението.
Идеално време за извършването на тази
операция е пролетта, когато растителните
видове се разлистват. Наличието на добре
изпълнено външно осветление, съобразено
с нормите и изискванията, е предпоставка
за увеличаване комфорта и сигурността на
хората и намаляване на престъпността. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Енергоефективно
осветление
Енергийно-икономическа оценка на осветителните уредби при обследване за енергийна ефективност

О

СВЕТЛЕНИЕТО Е ФАКТОР със санитарно-

Разходите за електрическа енергия за осветление могат да бъдат оптимизирани
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хигиенен, психо-физиологичен,
биологичен, ергономичен и
социален характер. В същото време
осветителните уредби изискват влагането
на високи еднократни разходи и са значим
потребител на електрическа енергия.
Актуалната практика показва,
че няма коректна оценка на
електропотреблението за осветление (в
количествено и стойностно изражение)
и на относителния му дял в рамките на
общото електропотребление. В резултат
не може да се определи и участието на
осветлението в себестойността на
продукцията. Това се дължи основно на два
фактора: не се прилага научно обосновано
изчислително определяне на разхода на
електрическа енергия за осветление; не
се прилага отделно контролно измерване
на разхода на електрическа енергия за
осветление. Осветлението е “видим” разход
на електрическа енергия и липсата на реална
оценка за неговото електропотребление го
прави първият електропотребител, който
обикновено попада под ограничителни
мерки.
Научно обоснованата норма за разход
на електрическа енергия за осветление
отговаря на минималното количество
електрическа енергия, осигуряваща
спазването на нормативните изисквания
към изкуственото и дневното естествено
осветление в помещенията, респ. и
към смесеното осветление. Република
България се намира в т.нар. слънчев пояс
и използването на дневната естествена
светлина е сериозен резерв за икономия на
енергия.
Всяко конкретно помещение има своя
индивидуална стойност на т.нар. критична
естествена осветеност, при която
дневната естествената осветеност
вътре в помещението става равна на
нормативно установената осветеност
за изкуственото осветление. На базата
на критичната осветеност следва да
се определи индивидуално разходът на
електрическа енергия за осветление
на помещението. Ако изкуственото
осветление се използва само когато
дневната естествената осветеност в
помещението се понижи под критичната,
консумацията на електрическа енергия
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НКО

за осветление ще бъде минимално
необходимата. Това се постига чрез
прилагане на различни организационнотехнически мерки: автоматично
управление на осветителните уредби,
прилагане на светлинни календари и други.
За целите на обследването за енергийна
ефективност при енергийните одити,
а и в рамките на експлоатацията
на осветителните уредби следва да
се прилага система от енергийноикономически показатели, които се
извеждат индивидуално за всяка конкретна
осветителна уредба в зависимост от
критичната естествена осветеност на
помещението. Тези показатели са:
Средноденонощна, средномесечна и
средногодишна продължителност на
включване на изкуственото осветление
Съвременните методи за определяне на
този показател се основават на осреднени
месечни криви на изменение на дневната
естествена осветеност на съответния
район. На базата на тези криви и на
съответни математически модели се
установяват необходимите моменти на
включване и изключване на изкуственото
осветление и продължителността на
включване на осветителната уредба на
всяко конкретно помещение. Следва да
се отбележи, че България е разположена в
тесни географски граници и годишната
продължителност на включване на
изкуственото за южните и северните
райони на страната се различава с по-малко
от 10%.
Средногодишна цена на електрическата
енергия за осветление
Средногодишната цена на електрическата
енергия за осветление се определя като
среднопретеглена по относителния дял
на средногодишната използваемост на
изкуственото осветление по тарифни зони
в рамките на сумарната средногодишна
продължителност на включване.
Относителен годишен разход на
електрическа енергия за 1 kW
електрически осветителен товар
Относителният годишен разход на
електрическа енергия за 1 kW електрически
осветителен товар се дава в стойностно

Националният комитет
по осветление в България
(НКО) е неправителствена
организация, регистрирана
като сдружение с
нестопанска цел. През
цялата си история от
създаването й през
1964 г. до момента
НКО провежда политика
на взаимодействие на
светлотехническите
бизнес, наука, образование
и технологии, като
особено внимание се
обръща на обективното
информиране на
светлотехническата
общност.
На 14 февруари 2008 г.
беше проведено общо
събрание на НКО, на
което бяха избрани нов
управителен съвет
и контролен съвет.
Сред приоритетите
в предстоящия
тригодишен мандат
на управителния съвет
са рационализиране на
управлението, укрепване
на регионалните
структури, актуализация
на членския състав,
финансово укрепване и
независимост. Освен
това ще бъде създаден
национален интернет
портал „Български
светлина е-център“
(www.cie-bg.org), както и
виртуална специализирана
библиотека по светлинна
техника, възстановяване
издаването на бюлетин
на НКО и провеждане на
издателска дейност и
др. НКО си е поставил
за цел да участва
в съгласуването на
учебните планове и
програми на висшите
училища, както и да
провежда обучения
и семинари. НКО ще
продължава и задълбочава
своята дейност по
професионалното и
научното израстване
на светлотехническите
кадри, работата в полза
на светлотехническата
общност, стопанството,
обществото и
държавата, поддържането
на завоюваните
позиции в европейското
и световното
светлотехническо
пространство.

изражение - в лв./kW.
Стойностите на енергийноикономическите показатели на
изкуственото осветление се определят в
зависимост от:
 критичната естествена осветеност
на помещението
 сменността на производството
(в общия случай в зависимост от
началото и края на работното време,
режима на прекъсванията на същото за
почивка, възможността за прекъсване на
производствения процес и др.)
 месечното и годишното разпределение
на работните и съответно празничните и
почивните дни
 установеното електроенергийно
тарифно зониране при заплащането на
електрическата енергия в денонощен,
а евентуално и в седмичен, месечен и
годишен разрез при действащия енергиен
регулаторен механизъм
 официалната национална скала на
поясното и лятното часово време,
въвеждано съгласно нормативно уредената
практика
 географския пункт (характеризиран от
неговата географска ширина и неговите
светлоклиматични условия).
Приложението на съвременна система
от енергийно-икономически показатели на
изкуственото осветление ще позволи при
провеждане на обследване за енергийна
ефективност и по реда на експлоатацията
на осветителните уредби да се решат
следните въпроси:
 научно обосновано нормиране и
планиране разхода на електрическа
енергия за осветление в количествено и
стойностно изражение
 контрол върху разхода за електрическа
енергия за осветление
 установяване участието на разхода
за електрическа енергия за осветление в
себестойността на продукцията
 оценка на ефекта от мерките за
икономия на електрическа енергия за
осветление и други.
В Русенския университет “Ангел Кънчев”
са разработени следните методични
материали за нуждите на енергийните
одити и експлоатационните дейности в
осветителните уредби:
1. Система от енергийно-икономически
показатели на изкуственото осветление
(съдържаща набор от справочни таблични
и графични материали и специализиран
софтуер).
2. Обща методика за оценка на
енергийната ефективност на мерки за
икономия на енергия.
3. Методика за енергийно-икономическа
оценка на ефективността на
реконструкции на осветителни уредби.
4. Типов бизнес план за реализиране на
енергоспестяваща мярка: за замяна на
светлинни източници и осветители с поефективни такива. 
доц. д-р инж. Радослав КЮЧУКОВ,
председател на НКО
Русенски университет „Ангел Кънчев”
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Видове и групи

Аварийно
осветление
Централна микропроцесорна система дава
възможности и за
групирането на аварийните и евакуационните
осветления в зависимост от предназначението им

А

ВАРИЙНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ Е ЧАСТ

от цялостната система за
осветление, която продължава
да работи в случай на отпадане на
централното електрозахранване и
основното осветление.
То има две основни функции:
1. Осигуряване на непрекъснато работно
осветление - аварийно осветление
2. Маркиране на изходите с цел евакуация
на хората от сградата, при възникване
на някакъв вид авария (пожар, наводнение,
природно бедствие и т.н.) - евакуационно
осветление.
Аварийното и евакуационното осветление
може да бъдат разделени на няколко групи:
1. Единично аварийно и евакуационно
осветление.
Тези аварийни и евакуационни осветления
са с вграден инвертор и акумулаторна
батерия. Нормално те стоят на подзаряд
към захранващата мрежа, като се включват
при отпадане на захранващото напрежение.
По стандарт те работят 1 или 3 часа,
като получават захранване от батерията.
Обикновено те се инсталират в по-малки
обекти.
2. Единични аварийни и евакуационни
осветления с автотест.
Тези аварийни и евакуационни осветления
са също с вграден инвертор и акумулаторна
батерия, но имат вградена специална
електроника за тест и контролен
светодиод. През определен период от време
аварийното и евакуационното осветление
си извършва самостоятелно автотест. За
резултатите може да се съди по цвета на
светодиодния индикатор. Например: червено
- отпадане на захранващото напрежение и
работа в авариен режим, жълто - повреда,
зелено - нормално захранване. Тези аварийни
и евакуационни осветителни тела се
инсталират в средни по големина обекти.
3. Единични аварийни и евакуационни
осветителни тела с централен тест и
управление и свързване към централната
микропроцесорна система с комуникационен
кабел.
Тези аварийни и евакуационни осветления
са също с вграден инвертор и акумулаторна
батерия. Но освен към захранващата
мрежа те са свързани с комуникационен
кабел към централна микропроцесорна
система, обединяваща от няколко до
няколкостотин аварийни и евакуационни
тела. Централната микропроцесорна
система дава много повече възможности
за тестове и управление, например
локализиране на конкретната повреда
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(лампа, електроника, батерия) на конкретно
осветително тяло (например номер 86).
Централна микропроцесорна система
дава възможности и за групирането на
аварийните и евакуационните осветления
в зависимост от предназначението им
(например инсталирани в кино, инсталирани
в офиси, инсталирани в училище,
инсталирани в болница, работещи 1 или
3 часа). Аварийните и евакуационните
осветителни тела, свързани към централна
микропроцесорна система посредством
комуникационен кабел, се монтират в големи
обекти.
4. Единични аварийни и евакуационни
осветителни тела с централен тест и
управление и свързване към централната
микропроцесорна система посредством
радиосигнал.
При тези аварийни и евакуационни
осветления комуникацията с централната
микропроцесорна система става
посредством радиосигнал. Това
изключително много улеснява инсталацията
им (особено в стари сгради като музеи,
театри, опери), тъй като отпада нуждата
от инсталиране на комуникационен кабел
между аварийните и евакуационните
осветителни тела и централната
микропроцесорна система за контрол и
управление. Аварийните и евакуационните
осветления, свързани към централна
микропроцесорна система посредством

радиосигнал, се инсталират в големи
обекти.
5. Аварийни и евакуационни осветителни
тела, захранвани и управлявани от
централна аварийна система.
Тези аварийни и евакуационни осветления
нямат собствени инвертор и акумулаторна
батерия, а се захранват от централна
аварийна система. Централната аварийна
система представлява непрекъсваемо
токозахранващо устройство. При отпадане
на захранващото напрежение централната
аварийна система подава напрежение
към всички аварийни и евакуационни
осветления. Системата може да тества
и управлява всяко аварийно и евакуационно
осветително тяло. Комуникацията
между централната аварийна система и
аварийните и евакуационните осветителни
тела става по захранващата линия (сигнали
на висока честота), като тестовете са
ежедневни. Това улеснява инсталацията,
понеже нямаме комуникационни кабели.
Ежедневните проверки дават сигурност
на потребителите, че аварийните и
евакуационните осветителни тела ще
работят във всеки момент. Централната
аварийна система дава големи възможности
за управление - те могат да работят в
различни режими, задавани от централната
аварийна система. Тези системи се
инсталират в големи обекти. 
Иван ДИМОВ, „Бегели България“

Централната
аварийна система може
да тества и управлява
всяко аварийно
и евакуационно
осветително тяло






Аварийно и евакуационно осветление
Индустриално осветление
Взривобезопасно осветление
Енергоспестяващо осветление (със сензор и
регулатор на елетрическата енергия)
 Разработване на енергоспестяващи проекти
за промишлени предприятия, осигуряващи
изплащане на осветителните тела от
икономиите на електрическата енергия

  
   :
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 ./; 02 9621023, 9621208, 0888 450568
email: dimov@mail.techno-link.com
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Системи
за контрол
на шума
Видове
и начини
за приложение

Ш

УМЪТ НАЙ-ОБЩО ПРЕДСТАВЛЯВА

един или съчетание от няколко
нежелани звука. Намаляването
на нивата на шума в определена среда
е известно като контрол на шума.
Съставните части на една “шумна
система” представляват три основни
елемента - източник на шума, пътища
на разпространението му и приемник на
шума. Източникът на шум представлява
елемент, който “смущава” въздуха. Найобщо това може да бъде вибриращо тяло
или повърхност, която съответно води до
разтрептяване на въздушните частици
до честоти, намиращи се в доловимия
от човешкото ухо диапазон (20 - 20 000
цикъла за секунда, или херц [Hz]). Пътят на
разпространение на шума представлява
средата, през която акустичната енергия
се предава от една точка до друга. Найчесто тази среда представлява въздухът,
въпреки че течностите и твърдите
тела също могат ефективно да предават
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акустичната енергия. Приемникът на шума
е човекът, който би могъл да страда и да
бъде обезпокояван и недоволен от неговата
стойност.
При намаляването на нивото на шума е
необходимо да се повлияе на поне един от
компонентите на системата. Посредством
редуцирането му още при източника или
по пътя на неговото разпространение
стойностите на шума при мястото, което
ни интересува (именно при приемника),
може да се намали значително. От друга
страна, повлияването на приемника така,
че да се минимализира чувствителността
към високи нива на шум, също е начин за
намаляване на неговото отрицателно
влияние. Всеки от елементите на системата
може да бъде повлиян, за да се намалят
негативните нива, като тези подходи от
своя страна крият както преимущества,
така и недостатъци.
Влиянието върху източника на шум е
най-ефективният подход за локализация
на проблема с шума. Този подход обаче
често се оказва най-труден за изпълнение
и внедряване. Той включва използването
на допълнителни материали за контрол на
шума или при възможност препроектиране
на източника му. Добавката на материали
за контрол на звука може да доведе
до възпрепятстване на източника
при изпълнение на функциите му.
Препроектирането на източника може да се
окаже невъзможно поради непостоянството
му във времето или други причини.
Влиянието върху приемника на шума е
най-нежеланият подход за намаляване на
възприеманите звукови нива, тъй като в
този случай е необходимо всеки приемник да
бъде повлиян индивидуално. Използването на
тапи за уши, звукоизолиращи слушалки или
други подобни средства може да обремени
приемника до голяма степен, с което
всъщност практичността им е нулева.
Тренирането на приемника към източника
на шум или целта на механизма, генериращ
шума, представлява една друга възможност.
Във всички случаи нивото на ефективност
на въздействието ще варира, тъй като
субективната реакция на различните
индивиди варира.
Влиянието върху източника на звука е
концептуално най-простият и съответно
най-ефективен подход за локализация на
проблема с високите нива на звука. За
осъществяване на този подход е необходимо
да се постави някакъв материал по пътя на
разпространение на шума (най-общо между
източника и приемника на шума), така че
нивото на шума на мястото на приемника
да е намалено. Използването на различни
материали обикновено е твърде опростено,
което води до неефективност. Освен
това обикновено се обръща внимание на
разпространението на шума във въздушна
среда, без да се взема предвид акустиката
на конструктивните материали. Изборът
на стратегия за намаляване нивото на
шума, но неспазването на процедурите
по инсталиране на шумоизолации може да
доведе до грешки и съответно обезсмисляне
на целта на изолацията.
Бариерният материал намалява

амплитудата на звуковите вълни,
разпространяващи се в дадено направление.
Той взаимодейства със звуковите вълни
при тяхното отдалечаване от източника
на шум. Частта от звуковата енергия,
която продължава да се разпространява в
първоначалната посока, е със значително
по-малка амплитуда в сравнение с
разпространяваната вълна преди нейното
преминаване през бариерния материал.
Тези материали са неефективни, когато
се поставят върху повърхност или в зона,
която не е зона на източника, посоката
на разпространение или приемника. Освен
това, ако ограничения в дизайна налагат
изрязването на отвори в бариерния
материал, ефективността на действието
му се намалява чувствително. Бариерите
могат да бъдат неефективни и при
пренасянето на шум по конструкция. Тъй
като звукът се разпространява ефективно
по структурни материали, трябва да
се обърне внимание на всички части от
конструкцията, свързани с източник на шум,
и да се интегрират при необходимост и
други шумоизолационни материали.
Материалите, поглъщащи шума, намаляват
акустичната енергия на звуковите вълни
при преминаването на последните през тях.
Те се използват обикновено за омекотяване
на акустичната среда на затворени
пространства посредством намаляване на
амплитудата на отразените звукови вълни.
Преимуществата на този вид материали
се увеличават при поставянето им на
повърхности с отражателна способност,
тъй като в този случай звукът преминава
през абсорбиращия материал повече от
един път. За да бъдат ефективни, тези
материали трябва да бъдат порести.
Като правило бариерните материали не
са порести и добрите абсорбатори са
лоши бариери. За да бъдат ефективни
поглъщащите звука материали, трябва
шумът да преминава през тях. В случай че
те бъдат инсталирани така, че шумът не
минава през тях, те са неефективни.
Заглушаващите материали се използват
за намаляване на нивото на вибрация
на вибрираща система. Тези материали
най-общо намаляват амплитудата на
вибрациите посредством генериране на
топлина. Необходимо е заглушаващите
материали да бъдат механично закрепени към
вибриращата система, за да осъществят
функциите си. Заглушителните материали
са неефективни при принудителни и
широкочестотни вибрационни проблеми.
Ако системата не е източник на
значително ниво свободни или естествени
вибрации като резонанси, използването на
заглушителни материали е неефективно.
Освен различните причини за
неефективност на звукоизолацията
съществуват и други проблеми, които
намаляват обхвата на действието й. Те
могат да бъдат термични (при работа при
високи или ниски температури), корозионни
(всички материали задържат влага), също
така е възможна неустойчивост, изпускане
на газове от изолационните материали и
невъзможност за рециклирането им. 
Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

Съставните части на
една “шумна система”
представляват три основни елемента източник на шума, пътища
на разпространението
му и приемник на шума

Материалите, поглъщащи шума, намаляват
акустичната енергия
на звуковите вълни

ЮЛИ 2008 ФАСИЛИТИС 31

CMYK Фасилитис стр. 32

Звукоизолация

Тишина в залата...
и кабинета
Мерките по осигуряване на ефективна звукоизолация на специалните помещения

К

ОЛКОТО ПО-ШУМНА СТАВА СРЕДАТА,

която ни заобикаля и от която за
съжаление не можем да избягаме,
колкото повече се осъзнава трайното
увреждане на здравето, което причинява
шумът, толкова повече внимание се обръща
на добрата звукоизолация. Все по-строги
стават и съответните строителни норми.
Приемливите нива на шум са един от
основните показатели за приятна работна
среда, но ефективната звукоизолация има
и другo незаменимo качество - осигурява
конфиденциалност на служебните разговори.
Осигуряването на изискваната
звукоизолация в залите за водене на
преговори и кабинетите на висшето
ръководство на компанията с право се
включва в мерките за сигурност на офис
сградата заедно със системите за контрол
на достъпа, информационните табели и
сигнализацията. Колкото и ефективни да са
те, фирмените тайни са изложени на риск,
когато информацията буквално изтича през
стените.
Основният фокус при обезпечаването
на среда, сигурна за предаване на
конфиденциална информация, са ограждащите
помещението елементи - стени, врати,
прозорци. Причината за това е, че
обикновено носещата конструкция на офис
сградите е стоманобетонна и дори и найтънката междуетажна плоча осигурява
индекс на звукоизолация Rw=48 dB.
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Преградните стени най-често са от кухи
метални профили, обшити с гипсокартон
от двете страни и имащи звукоизолационен
индекс не повече от Rw=40 dB. Този
вариант е предпочитан заради неговата
простота и лекотата на изпълнение,
относително ниските разходи и бързината
при преаранжиране на вътрешното
пространство. Но той осигурява изолационен
индекс, не по-голям от Rw=40 dB, така че
при разговор „на висок глас”, с ниво на звука
около L=80 dBА, в съседното помещение е
възможно без особено напрягане на слуха да
се слуша целият разговор.
Трябва да споменем, че подобен
звукоизолационен капацитет (Rw=40 dB)
притежават и алуминиевите преградни
стени с двойно остъкление, които също
имат сравнително широко разпространение
в офис сградите. Затова, когато е
необходимо да се постигне наистина
висока изолация от въздушен шум
(препоръчителната стойност е Rw=54 dB),
споменатите конструкции на вътрешни
стени е по-добре да се избягват.
Когато става дума за нови стени, те
трябва да са съставени от две независими
тела, разположени на разстояние минимум
10 метра едно от друго и облицовани от
двете външни страни с гипсофазерни
плочи. В двата компонента на стената се
разполагат звукопоглъщащи минералноватни
плочи, фиксирани чрез направляващи профили.
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Разстоянието се оставя, за да се избегне
възможността за допир и триене между
повърхностите.
Дебелината на съставните тела може
да бъде различна в зависимост от искания
ефект - обикновено е 50, 75 или 100 mm, но
те винаги трябва да заемат най-малко 75%
от общата вътрешна дебелина на стената.
Индексът на звукоизолация от въздушен
шум на примерна преградна стена с обща
дебелина 260 mm, конструирана по описания
начин и състояща се от две компонента с
дебелини по 100 mm, е Rw=58 dB. При обща
дебелина 160 mm и съответни части по 50
mm Rw=54 dB.
За преградните стени от тухла или
леки зидарийни тела с дебелина до 160 mm
звукоизолационният индекс не надминава 54
dB. Затова при стените на помещения със
специален акустичен режим звукоизолацията
трябва да бъде увеличена с помощта на
звукоизолационни панели. Те се монтират
директно към стената с недостатъчна
шумоизолационна способност. По този начин
индексът на звукоизолация се увеличава с
около 10 dB и в случай на тухлена стена
„половин тухла” (120 mm) става Rw=57 dB
при дебелина на панела 70 mm.
При проектирането на звукоизолация
на специални помещения не бива да
забравяме и другия много важен преграден
компонент - вратите. В зависимост от
размера на помещението те могат да
заемат до 25% от площта на преградната
стена. Затова е излишно изпълнението на
стенна звукоизолация, която превишава
неколкократно звукоизолиращите
способности на междинната врата.
Необходимо е цялостната система да дава
задоволителен резултат.
Към самите врати се предявяват няколко
изисквания. Материали като стъкло и
пластмаса са напълно неподходящи, защото,
на първо място, вратите трябва да бъдат
масивни. Така благодарение на по-голямата
акустична маса се осигурява по-добро
звукопоглъщане. Минималната допустима
плътност на квадратен метър площ от
вратата е 30 kg при стандартна дебелина.
Затова най-подходящият материал е
плътната естествена дървесина. Масивното
дърво гаси много добре шума от говор,
а при завишени изисквания безпроблемно
издържа на тежестта на допълнителната
звукоизолация. В някои случаи изискванията
за звукоизолация са такива, че се налага
използването на блок от две врати. Те се
установяват на неголямо разстояние една
от друга, като вътрешните им повърхности
се обработват със звукопоглъщащ материал.
Друго изискване е качественото
уплътняване на периметъра на допиране
на вратата към касата. Препоръчва се
двустранно нанасяне на уплътняващи гумени
ленти, като трябва да се постигне отлична
адхезия. За целта се следват стриктно
инструкциите за полагане на уплътнителя.
За цялостен уплътнителен ефект е
задължително да се обърне внимание и на
промеждутъка под вратата. Проблемът
със звукоизолацията на тази част може да
бъде решен с помощта на специални прагове
или чрез уплътнител на гилотинен принцип,

Ефективната звукоизолация има незаменимoто качество да
осигурява конфиденциалност на служебните
разговори

За допълнително увеличаване на звукоизолацията в залите за
преговори се поставят
акустични стенни и
тавански панели

който се спуска при затваряне на вратата.
За повишаване на звукоизолационните
качества от въздушен шум на подовете
на помещенията със специален акустичен
режим, се прилага конструкцията, известна
като „плаващ под”. При нея върху носещата
подова конструкция се полага еластичен
звукоизолационен слой - обикновено плочи
от минерална вата. Той се покрива с
предпазно полиетиленово фолио, което
предотвратява възникването на акустични
мостове. Върху него се полага изравняваща
замазка, подсилена с армировъчна мрежа
за осигуряване на повишена якост и
устойчивост. При изпълнението на
замазката трябва да се избягват всички
възможни корави връзки между пода и
стената. Най-често това се постига,
като по периметъра на помещението се
постави пояс (с дебелина 10-20 mm) от
звукоизолационен еластичен материал.
Не трябва да се допуска и преминаване
на тръби на различни комуникации през
замазката. Наличието на такива пробиви
или корави връзки води до намаляване на
звукоизолационния ефект на „плаващия
под” до 30%, което обезсмисля труда и
средствата, вложени за изграждането му.
В съвременните интериори популярност
набират таванските панели с алуминиева
облицовка - с обработка против попадане на
прах от вътрешната страна. Но най-широко
разпространение имат минералноватните
плочи с микропоресто декоративно
покритие. Тази комбинация осигурява
коефициент на звукопоглъщане w0.9, което
е повече от 90% от максималната възможна
ефективност, защото стойностите на w се
движат между 0 и 1.
За допълнително увеличаване на
звукоизолацията в залите за преговори и
офисните кабинети, а също и за създаване
на комфортна акустична среда в тях
обичайно използваните декоративни
вътрешни облицовки се заменят със
специални, звукопоглъщащи (акустични)
стенни и тавански панели. Тяхната задача
е да погълнат отразените звукови вълни
в помещението, правейки го още по-добре
изолирано и осигурено против изтичане на
информация.
Панелите представляват плоскости от
акустични материали, поглъщащи различна
част от спектъра на звуковите вълни.
Размерите им са такива, че монтирането
на ръка да е максимално улеснено. Широко
разпространена е комбинацията от
гипсокартон за външна облицовка на
панелите и сърцевина от минерална вата.
На пръв поглед мерките по осигуряване
на ефективна звукоизолация на
залите за преговори и кабинетите на
ръководните органи може да изглеждат
като разточителство. С течение на
времето се затвърждава разбирането,
че звукоизолацията е последното място,
където е уместно да се правят икономии,
защото похабените нерви не подлежат на
възстановяване, колкото и средства да се
хвърлят за това. В новото строителство
звукоизолацията е неразделна част от
проектната документация. 
Лили ГРУЕВА
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Вятърна енергия и
генериране на шум
Нива на генериране и методи за редукция на нежеланите въздействия

Какво представлява шумът

Понятието шум, когато става въпрос за
проекти, свързани с енергията на вятъра,
най-общо означава нежелан звук. Дали шумът
е нежелателен, зависи от типа му (дали е
тонален, широколентов, нискочестотен,
импулсен и т.н.) и от обстоятелствата и
чувствителността на индивида, който го
възприема, или т.нар. приемник на шума.
Тук принципът е като при красотата - тя
зависи от възприятията на човека. По
същия начин степента, до която шумът е
дразнещ и неприемлив, зависи от звуковите
възприятия на слушащия. Успокоителният
и отпускащ за едни звук от свистене
и шумолене може да бъде неприемливо
дразнещ за други. Поради тези причини
не съществува абсолютно задоволителен
и безпристрастен начин за определяне
на това доколко неприятен може да бъде
шумът за даден индивид. Въпреки това е
възможно обективно да се измери колко
силен е шумът.

Какъв е типът на шума, който
издават вятърните турбини

Вятърните турбини най-общо издават
широколентов шум, когато техните
въртящи се роторни листове се сблъскват
с турбуленцията на преминаващия въздух.
Широколентовият шум често се описва
като звук от свистене или фучене. Някои
вятърни турбини (обикновено по-стари)
могат да издават и тонални звуци
(бръмчене или бучене с постоянна стъпка
на повторяемост). Това може да бъде
причинено от механични компоненти или
по-рядко от нетипични въздушни течения,
взаимодействащи с частите на турбината.
Този проблем е почти елиминиран при
съвременните вятърни турбини.

Колко шумни са
вятърните ферми

На този въпрос е трудно да се отговори.
Вятърните централи са много тихи в
сравнение с някои други индустриални
производства като заводи, но, от друга
страна, повечето заводски производства са
разположени в ненаселени или малко населени
места. В такива зони фоновият шум е с по34 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008

ниски нива в сравнение с градските зони. От
друга страна, вятърните централи винаги
се разполагат на места, където средната
скорост на вятъра е по-висока и фоновият
шум от движението на въздушните
маси е с по-високи нива и по този начин
се замаскирват звуците, издавани от
работещите вятърни турбини, тъй като
те работят само при наличие на вятър.
Единственото евентуално изключение
от това общо правило се появява, когато
вятърната централа е разположена върху
хълмист терен, където близките сгради са
в ниските части, за да бъдат защитени от
вятъра. В този случай шумът на турбините
се разпространява по-далеч, отколкото в
случай на равнинен терен.
Фактически всяко съоръжение, което
има движещи се части, издава звуци и
вятърните турбини не са изключение.
Обаче добре проектираните вятърни
съоръжения са сравнително тихи при работа
и в сравнение с шума от движението
на автомобили по натоварените улици,
движението на влакове, самолети или
извършването на конструктивни дейности,
шумът от вятърните турбини може да се
определи като много нисък.
Шумът е бил сериозен проблем за
вятърната индустрия. Някои “примитивни”
видове турбини, конструирани в началото
на осемдесетте години на миналия век, са
били изключително шумни, дотолкова, че
издаваните от тях звуци са били дразнещи
на разстояние, по-голямо от километър.
Производителите на тези съоръжения
обаче бързо осъзнали сериозността на
този проблем и започнали работа за
усъвършенстване на вятърните турбини.
Днес една работеща вятърна централа
на разстояние от 300 м не е по-шумна
от хладилник или относително тих офис.
Най-добрият начин за изпитване на нивото
на шума от една вятърна турбина е да се
застане под нея и да се проведе нормален
разговор, без повишаване на гласа. Ако
това е възможно, значи съоръжението е
достатъчно тихо.
Какви мерки са взели производителите на
вятърни съоръжения, за да ги направят побезшумни:
 Повечето ротори са насочени по посока
на вятъра. Възможно е обаче и роторът
да бъде насочен по посока, различна от
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преобладаващата посока на вятъра. В този
случай при завъртане на ротора се получава
импулсен силен звук, който може да бъде
неприемлив
 Кулата и гондолата са аеродинамични,
което намалява шума, който се генерира при
преминаването на вятъра през турбината
 Поставя се шумоизолация на гондолата.
Генераторът, предавките и другите
движещи се части, намиращи се в гондолата
на турбината, са източник на механичен
шум. Шумоизолацията и монтирането на
съоръженията на звукоизолационни подложки
спомагат за решаването на този проблем
 Роторните листове на турбината
са направени по-ефективни посредством
промяна на дизайна им. Това допринася
за увеличаване на произвежданата от
вятъра енергия и съответно намаляване на
аеродинамичния звук, който се генерира
 Предавките са направени така, че да
работят възможно най-безшумно.

Какви други шумове са свързани
с големите вятърни централи

© Reuters

Вятърните турбини представляват
обемни индустриални съоръжения и
инсталирането им е голям конструктивен
проект. Конструктивната част на проекта
продължава само около няколко месеца,
но през този период се генерират много
шумове, които са типични за тежка
строителна работа като:
 Трафик на камиони: Една съвременна
вятърна турбина е по-голяма от „Боинг“ 747,
с роторни листове, тежащи тонове,
които трябва да бъдат транспортирани
до мястото, където ще бъдат монтирани
заедно с елементите на кулата и другите
конструктивни елементи. Това е свързано с
шум от движение на тежки камиони с ниска
скорост
 Тежки съоръжения: Обикновено е
необходим голям кран за инсталиране
на гондолата и ротора върху кулата на
турбината. Необходимо е да се направи
циментова смес за изливане на основите
на турбината. Тези дейности отново са
свързани с генериране на шум, подобен на
движение по магистрала на камиони с ниска
скорост
 Взривяване на местата, където ще
се полагат основи: Подобни действия са
необходими при изграждане на вятърна
централа на хълмист терен, където скалите
са на повърхността и не могат да бъдат
разкопани по друг начин. По-често отворите
за основите се изкопават с помощта
на пневматичен чук, с който се разбива
подпочвената скала.
За да се намали вероятността от поява
на нежелателен шум след изграждане
на вятърна централа, е необходимо
да се направи анализ, базиран на
експлоатационните характеристики на
турбините, които ще се използват, на
типа на терена, върху който ще се изгради
централата, и на разстоянието й до найблизките населени места. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Звуковата изолация
трябва да става на база
архитектурен проект
Проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на управителния съвет на Българската асоциация за изолации в
строителството, ръководител катедра „Строителни материали и изолации”, УАСГ, пред „Фасилитис”

К

ак да постигнем максимална
звукоизолация в помещенията?
- Постигането на максимална
звукоизолация от т.нар. въздушен
или ударен шум (при ходене върху
междуетажната конструкция) може да се
постигне при спазване на изискванията
на българските стандарти, които
са и европейски в областта на
звукоизолацията от въздушен и ударен
шум. Това означава, че фирмите, които
проектират ново строителство
на сгради, трябва да осигурят
изискванията на тези стандарти в
областта на звукоизолация от въздушен
и ударен шум. При реконструкция и
модернизация, при саниране на сгради,
най-общо казано, проектирането на
този вид изолации става на база на
нормативните изисквания, както при
ново строителство.

© Цветелина Ангелова
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Какви видове системи и материали
за звукова изолация съществуват (и
от гледна точка звукоабсорбиране и
звукоотразяване)?
- По принцип системите за
звукоизолации са насочени към
звукоизолиране от въздушен шум, било
той генериран отвън на помещенията
или в самите тях, в рамките на
стаите на жилището или между
апартаментите, както и между
жилищата, разположени едно над друго.
В този смисъл видовете системи са
предимно за постигане на звукоизолации
от въздушен шум, при които се
използват материали, имащи голяма
разлика по отношение на механичните
характеристики, предимно на модулите
на еластичност, в сравнение с
основните материали, от които са
изградени стените. Това са каменни и
стъклени вати, пеностироли и т.н.
Що се отнася до системите, които
осъществяват звукоизолиране от
ударен шум, те са предназначени за
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междуетажните подови конструкции,
при което се използват предимно
демферни, т.е. амортисиращи
материали като изделия от стъклени
и каменни вати, слоеве или фолиа
с дебелина от няколко милиметра,
перлитов пясък в насипно състояние,
специално обработен повърхностно
с епоксидни смоли, за да може да не
се разрушава повърхнината му. Тези
системи, много от тях фирмени, са
защитени със съответните европейски
или фирмени технически одобрения.
Как да установим пътищата, по които
звуковата енергия прониква най-лесно
в помещенията?
- Това на практика са т.нар. звукови
мостове и са стени, колони, греди,
които имат значително по-висока якост
в сравнение с изолационните слоеве,
които силно намаляват интензитета
на звуковото поле. Може да се каже
определено, че звуковите мостове са
конструктивни елементи, които имат
по-голяма способност да пропускат
звука през себе си. Такива звукови
мостове са и прозорците. Когато
имаме стъклопакети, демферирани с
пластмасови уплътнители, въпросът за
тяхната звукоизолация е добре решен,
но при звукоизолация на стъклопакет
трябва да се знае, че тя е по-добра,
когато двата слоя, т.е. двете стъкла,
имат различна дебелина, имат
собствена честота и по този начин
резонансните явления се изключват
напълно.
Каква част от звуковата енергия
приблизително трябва да абсорбира
една звукова изолация или какви
параметри трябва да покрива?
- За да говорим за ефективно
звукоабсорбиращ материал, трябва
неговият коефициент на звукопоглъщане
да не бъде по-малък от 0.6-0.8. Това
са материали като стъклените
и каменните вати, текстилни
материали, каучук, пенопласти и др.
Когато става въпрос за подобряване
на звуковата среда в концертни зали,
театри, звукозаписни студиа и т.н.,
се работи с изолационни системи на
база на тези материали, за да може
звукопоглъщането им да не бъде помалко от 0.8.
Какво трябва да се следи при самото
поставяне на звукова изолация?
- Изпълнението на звуковата изолация,
било то на стени, покриви, подове и
др., трябва да става на база проект,
разработен в част архитектурна,
който е съобразен с нормативните
изисквания. Когато този проект бъде
изпълнен екзактно от строителната
фирма, нещата като звукоизолация са
абсолютно гарантирани от позицията
на действащите норми у нас. 
Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ
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Пропърти
мениджмънтът
в контекста
на ФМ
В

ДНЕШНО ВРЕМЕ КОМПАНИИТЕ СЕ СТАРАЯТ да осигурят колкото се може повече комфорт в сградите си,
да направят добро впечатление на клиентите си, както и да повишат продуктивността на служителите
си. Това налага търсенето и предлагането на все по-качествени имоти, а да предоставиш имот под наем
се превърна в нещо повече от това просто да осигуриш помещение с четири стени. От друга страна, повече
от всякога се обръща внимание на разходите, генерирани през живота на сградите, а компаниите все повече
се стремят да получат колкото се може повече от своята недвижима собственост. Поради тези причини
предлагането на качествени имоти и тяхната поддръжка се превръщат във все по-комплексна и по-обемна от
финансова гледна точка дейност. Това доведе до нуждата от такъв тип услуги и увеличи значението и важността
на фигурата на пропърти мениджъра, а компаниите все повече осъзнават, че успешното и ефективно управление
на тези процеси може да донесе значителни приходи, спестявайки много средства.
Най-често срещаното определение за пропърти мениджмънт обхваща дейностите, свързани с отношенията
с наемателите, контактите с доставчиците на комунални услуги, почистването на сградата, техническата
є поддръжка и профилактиката на различните системи в сградата. Някои специалисти биха дали същото
определение и за фасилити мениджмънт, а заместванията на едното понятие с другото могат да доведат до
обърквания.
В литературата има много опити двете определения да бъдат разделени и категоризирани по някакъв
начин. Някои определят пропърти мениджмънта като дейността, свързана с отношенията с наемателите и
пласирането на недвижимостта, а фасилити мениджмънта - като управление на поддръжката на сградата и
физическото є функциониране, като има немалко хора с различно мнение по въпроса.
Би било по-лесно да приемем, че между двете понятия няма ясна граница и че едното прелива в другото, като
на места пропърти мениджърът осъществява цялата по-горе спомената дейност, а другаде за всичко това
отговаря фасилити мениджърът. Все пак, като говорим за недвижимост, фасилитито представлява пропърти, и
обратното. Още по темата може да разберете на следващите страници. 
„Фасилитис“
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Във ФМ бизнеса двете
страни са равнопоставени
Тошо Киров, изпълнителен директор на „Алфа пропърти мениджмънт”, пред „Фасилитис”

К

аква е основната разлика между
пропърти и фасилити мениджмънта?
- Това е много дискутиран въпрос,
който сме обсъждали и при нас, тъй като
компанията ни се казва „Алфа пропърти
мениджмънт“. Ние предлагаме пропърти
мениджмънт (ПМ) и фасилити мениджмънт
(ФМ) услуги, както и консултантски услуги
в рамките на тези две бизнес линии, и
очакваме потенциалните ни клиенти да
се сетят, че зад името „Алфа пропърти
мениджмънт“ се крие целият пакет от тези
услуги.
За мен това са две бизнес линии в
бранша на подобни услуги и аз обикновено
ги разделям съвсем условно, тъй като в
крайна сметка клиентът се интересува да
получи определен пакет услуги и не пита
дали е ПМ или ФМ услуга. За тази цел ние
сме направили каталог на нашите услуги
и в него също сме ги разделили условно
за повече удобство и комфорт. За мен
пропърти услугите са софтчастта в този
пакет, т.е. касаят финансовата част,
разходите, отчетността, информацията
и търговските взаимоотношения с
наемателите. Тези услуги са насочени
предимно към нашия възложител собственика, инвеститора, както и
наемателя. Като услуги включваме и
разбираме в рамките на тази бизнес линия
всички дейности, свързани с докладване,
бюджетиране, намирането на наематели,
воденето на преговори с тях и подписването
на договорите за наем, с разпределение
на разходите за консумативи и т.н. ФМ
услугите са по-скоро услуги, които са
хардуерната част на пакета, и те отново
са насочени в полза на инвеститора или
наемателя, но преди всичко към самия

Тошо Киров

ФМ услугите са насочени
към имота, към сградата,
докато ПМ услугите са
насочени директно към
самите ползватели на
сградата и към инвеститори

имот. Те са свързани с това имотът да
може да функционира правилно, да може да
бъде поддържан в добро състояние, да може
да се осигурява необходимият комфорт
за ползвателите, да може да се запазва
стойността за този имот, а в много
случаи и да се увеличи тази стойност,
което е в интерес на самия инвеститор.
В ФМ основният принцип е превенцията.
ФМ услугите са насочени към имота, към
сградата, докато ПМ услугите са насочени
директно към самите ползватели на
сградата и към инвеститори. В крайна
сметка обаче и двете услуги касаят и
ползвателите, и инвеститора. Тук се
намесват понятия като търговски ФМ,
които обикновено се използват от чисто
ФМ компании, които предлагат част от
тези услуги като разпределение на разходи,
прогнозиране на сервизна такса, отчитане на
определени разходи и т. н. Ние като компания
предлагаме пълния пакет услуги, от които
може да се интересува един инвеститор и
съответно да касаят и неговите наематели.
Каква е ролята на ПМ и на самата фигура
на пропърти мениджъра в жизнения цикъл
на един недвижим имот или в случая на
един бизнес парк като този?
- Когато въпросът се задава по този начин,
предпочитам дефиницията, че в ПМ се
включват и всички ФМ услуги. Защото няма
как да ги отделя - в отговора на първия
въпрос казах, че това е условно разделение.
Така че, ако говорим за целия пакет услуги,
ролята е много съществена в целия жизнен
цикъл на сградата на недвижимия имот, като
се почне от идейния проект и се завърши
със самото изоставяне или разрушаване на
£42
недвижимия имот.
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Във ФМ бизнеса...
40£
В различните етапи ролята е различна. Във
фазата на проектирането и изграждането
фасилити и съответно пропърти
мениджърът играят консултираща роля. Аз
смятам, че това ще става все по-интересно
за инвеститорите в бъдеще по принцип.
Този бизнес като професионален бизнес е
нов за България и сега си пробива път. В
този смисъл консултантските услуги във
фазата на проектирането и изграждането
на имота ще стават все по-важни, защото
разходите по време на експлоатацията на
една сграда са значителни. Много голяма
част от тези разходи могат да бъдат
спестени във фазата на проектирането и
изграждането, ако се използва опитът на
фасилити и пропърти мениджъра, събран
във фазата на експлоатацията. По време на
експлоатацията се виждат много грешки
на проекта и на строителя, не говоря за
грешки, свързани с лошо качество, говоря за
грешки, произлизащи от това, че не се знае
добре как се държи една сграда във фазата
на експлоатация. Затова, когато ние си
говорим с инвеститори и особено когато
на тези срещи присъстват проектантът
на сградата, независимият строителен
надзор и строителят, аз много внимателно
обяснявам, че ние нямаме идеята да
критикуваме някой от тях и да се явяваме
някакъв надзор или контрол на някой от
тях. Ние просто се явяваме допълнителен
играч в инвестиционния процес, един техен
колега, който има знанията за това какво
става, когато след като сграда започне
да функционира и как може да се спестят
разходи за поддръжка от вземането на едно
или друго различно решение от това, което
е намислил например проектантът. Казвам
обаче, че тези услуги са съществени във
фазата на строителство, защото тогава
се доуточняват редица работните проекти
и технически решения. Във фазата на
строителството много съществен момент
от консултантската дейност е изготвяне
на проектобюджет за функционирането
на сградата от гледна точка на ПМ, ФМ
и прогнозиране на сервизната такса,
защото повечето инвеститори започват
да маркетират сградата още когато тя
не е завършена и предпочитат да сключат
възможно най-много договори за наем още
преди да се приключи сградата. На базата
на натрупания опит в договорите за наем
с потенциалните наематели от финансова
гледна точка има много интересни и
много сполучливи схеми, които е добре
да се предвидят още на началния етап на
договаряне с тях. Те трябва да обезпечават
много ясни отношения между собственик и
наемател, да създадат условия за избягване
на всякакви недоразумения, породени от
различните очаквания и нивото на услуги.
Ние имаме богат опит в това отношение.
В тази фаза наистина е много съществена
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във фазата на проектирането и изграждането
на имота ще стават
все по-важни

ролята ни, тя става още по-съществена,
когато сградата влезе в експлоатация.
В междинния етап на завършване на
сградата и влизането й в експлоатация
има един етап на приемане на сградата,
в който ние участваме много активно
и сме много заинтересувана страна на
страната на инвеститора. Ние обикновено
участваме в приемането на сградата и
в съставянето на дефект листи. В този
ход на мисли искам да спомена, че след
поемане на сградата за управление една
съществена част от нашите услуги и
свързана с т.нар. гаранционен мениджмънт.
Тези услуги означават не само да установиш
даден дефект, но и да успееш да събереш
необходимия материал и да го документираш
по подходящ начин, така че да бъде
неоспоримо ясно, че дефектът е гаранционен.
Бихте ли изброили някои по-специфични
търговски услуги, които предлагате?
- Ние сме много голяма компания, вече
имаме почти 100 души персонал и се
разрастваме непрекъснато. Много сме
заинтересувани от различни по характер
проекти - бизнес паркове, шопинг центрове,
както и резиденшъл паркове. Няма как да
не спомена „Бизнес парк София“, това е един
много специфичен проект за нас. Това е
същевременно един много голям и взискателен
проект. Всъщност в този проект ние
не просто осъществяваме ПМ и ФМ, а
фактически управляваме цялата инвестиция,
което означава, че ние имаме пълномощие от
инвеститора да правим всичко - изготвяме
бюджета, следим разходите, правим анализ
и отчети за инвестиращите банки и т.н.
Освен това имаме няколко сгради, които
са собственост на чужди собственици,
които ние също поддържаме. Така че тук ние
по-скоро извършваме индустриален асет
мениджмънт, отколкото ПМ и ФМ (които са
част от индустриалния асет мениджмънт). И
в този смисъл отговорността, която носим,
е огромна. Извършваме всички преговори
с наемателите, подготвяме договорите,
подписваме договорите с наемателите по
пълномощие от собствениците на „Бизнес
парк София“. Ние имаме определени финансови
критерии и показатели, които се следят от
собствениците и които ние сме задължени
да постигнем, т.е ние управляваме едно
предприятие от а до я. От нас се изисква
определен финансов резултат и определени
параметри, които се следят, защото
финансовият резултат сам по себе си не е
достатъчен, за да покаже доколко успешно се
управлява тази инвестиция. Има определени
финансови показатели и съотношения между
тях, които се следят и които показват
доколко правилно се управлява тази
инвестиция. Така че този проект не просто
е голям, а е и един много предизвикателен
проект.
Кое е по-препоръчително - аутсорсване
или използване на собствени екипи от
професионалисти?
- Всичко е въпрос на сметка. Например аз
смятам, че големите корпорации могат
да си позволят лукса да имат собствени
вътрешнокорпоративни структури и
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екипи. За инвеститорите обаче е поудобно да имат професионална компания
срещу себе си, защото организирането и
управлението на тази дейност е свързано
с много ноу-хау и е необходимо ежедневно
някой да се грижи за това. По този начин
се получават и определени синергийни
ефекти. Една компания, която има зад гърба
си много проекти, може да си позволи да
преговаря с подизпълнителите, с които тя
работи за по-добри отстъпки в цените на
техните услуги благодарение на мащабите
на проектите, които те осъществяват. В
България много хора започнаха да се опитват
да се занимават с тази дейност. В момента
има място за всички, например за малки
компании, защото има голяма нужда от
поддръжка на жилищни сгради, нещо, което
ще е голяма тема в България за следващите
години. Надявам се законодателството ни да
се уеднакви с западноевропейското, където
тези неща са много добре регламентирани.
Много от тези компании ще растат на
базата на пробата и грешката, т.е. сами ще
се учат. Други като нашата са имали шанса
да имат в екипа си хора, които са работили
в западни компании, професионални в тази
област, или в момента учат магистърски
програми по ФМ в западноевропейски
университети и така са научили много.
Навлизането на чуждестранни ПМ и ФМ
компании в България, от една страна, и
на спонтанното създаване и развитие на
български такива ще изостря конкуренцията,
но това е хубаво за бизнеса, както и за
потребителите и инвеститорите.
Това, което според мен е особено важно
за инвеститорите, когато техният
имот се управлява от професионална
компания, е фактът, че когато решат да
продадат имота, наличието на управляваща
професионална компания винаги вдига цената
на продажбата. Това е много интересна
тема, по която може много да се говори.
Колко е информиран един наемател за
услугите, които му предлагате, и трябва
ли той да се интересува и да иска повече?
- Наемателят, както в проекта „Бизнес
парк София“ - най-големия ни проект, така
и в другите ни проекти, е много добре
информиран за услугите, които предлагаме.
Списъкът с услугите е неразделна част
от договорите за наем. Постарали сме
се да направим един подробен каталог
за потенциалните и настоящите ни
възложители, в който услугите ни са
много добре описани. Независимо от това
наемателят е този, който непрекъснато
иска нещо от нас, включително и такива
неща, за които не сме се договаряли в
договора. В някаква степен това е нормално.
Ние сме тези, на които той трябва
да разчита, за да му бъдат решавани
проблемите. Разбира се, има някаква
граница, отвъд която трябва да се осигури
допълнително заплащане. Приемаме, че
услугите, които са в рамките на подписания
договор, се обезпечават с него. Тези, които
са допълнителни и са свързани с по-големи
разходи, естествено трябва да се заплатят
допълнително. Много важен и съществен
момент, за да има някакъв баланс за

двете страни, е тези услуги не само като
изпълнение, но и като ниво на качеството,
да са колкото се може по-ясно дефинирани.
Това е един бизнес, в който двете страни са
равнопоставени.

Големите корпорации
могат да си позволят
лукса да имат собствени
вътрешнокорпоративни
структури и екипи

По какъв начин клиентите нарушават
този баланс в задълженията?
- Ние се сблъскваме от време на време с
наематели, които смятат, че договорите
им дават само права. Такова едно разбиране
не е в интерес на останалите наематели,
защото не може само да се консумират
права. Един пример: ние имаме определени
затруднения не толкова да регламентираме,
колкото да реализираме едно изискване
- че в сградите не се пуши, поне в офисите
части. Срещаме се с неразбиране от
наематели, които казват: „Откъде накъде
ни ограничавате правата?”, и ние трябва
да обясняваме, че има закон по въпроса.
На всичкото отгоре това пречи на
системата за климатизация и вентилация
да функционира правилно, защото имаме
сгради с големи атриуми и вътре в атриума
се вкарва свеж въздух, който е съответно
охладен и затоплен, с което да се подобрява
комфортът в съответната сграда. И какво
става, когато някой не се съобразява с
тези изисквания и пуши в атриума. Просто
пречи и пренебрегва правата на останалите
ползватели в сградата.
Друг пример, който беше голям проблем
в бизнес парка, беше проблемът с
паркирането. Независимо от системата с
лепене на стикери и че е ясно обозначено със
знаци и ограничения къде може и къде не може
да се паркира, ежедневните нарушения бяха
чести. Стигаше се до ситуации, в които
хора, които си плащат за това, да няма къде
да паркират. Дори често се стигаше до
конфликт с охранителите, които трябваше
да полагат неимоверни усилия за някакъв
ред. Разбира се, и в този случай решихме да
вземем мерки. Направихме един проект и
обосновахме пред собственика нуждата от
допълнителни инвестиции за система за
достъп с бариери до бизнес парка, както и
да се регламентира кой може да влиза и при
какви условия. От 1 юни системата действа
и внесе едно невероятно спокойствие
и комфорт в бизнес парка не само за
наемателите, които си плащат, но и за
посетителите, които по-рано нямаха шанс
да ползват паркоместа, защото те се
заемаха от служители, които не плащаха за
тях, още в ранните часове на деня.
Идеята или философията на нашата
компания е, че ние от всяка гледна точка
трябва да създаваме комфорт, удобство
и облекчение на инвеститора - нашия
възложител. И затова избрахме като слоган
на нашата компания More time for your business.
Смисълът на това е, че всеки, който ни
наеме, ще има повече време да се занимава с
това, от което разбира. С много малка част
от това, което клиентите ни ще спечелят
благодарение на това, че няма да се занимават
с неприятни дейности по управлението
и поддръжката, може да се осигури
безпроблемното функциониране на имота и да
се спестят много време и нерви. 
Интервюто взе Петър ТАШЕВ
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Защо да наемем
ПМ компания
Наемането на компания за пропърти мениджмънт (ПМ) може
да бъде добре за бизнеса ви, но само ако е добре премислено

Е

ДНО ОТ НАЙ-ТРУДНИТЕ РЕШЕНИЯ,

което вие като собственик трябва
да вземете, е дали да наемете
пропърти мениджмънт компания. Много
собственици се справят с проблемите,
свързани със собствеността си, сами или
с помощта на един или повече служители.
Много често обаче те имат нужда от
повече и най-вече от професионална
помощ. Тогава разумното решение е
наемането на такава компания.
Пропърти мениджмънт компаниите
могат да бъдат голям плюс за бизнеса,
но проблемът с тях е, че те невинаги са
евтини. Освен това съществуват и други
причини, поради които собствениците
могат да предпочетат да се справят сами
44 ФАСИЛИТИС ЮЛИ 2008

с пропърти мениджмънта на сградата
си. След внимателното разглеждане на
факторите по-долу може да се определи
дали има нужда от подобна компания.

Какво прави компания по мениджмънт на собствеността

Тези компании се занимават директно
с наемателите, спестявайки време
и тревоги по рекламирането на
собствеността, събирането на наемите,
поддръжката и поправката. Освен това
добрата компания има опит, на който
може да се разчита със спокойното
съзнание, че собствеността е в добри
ръце. Подобна компания е и независим
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собственост, толкова по-възможно е да
има полза от подобна компания.
 Не живеете близо до вашата
собственост. Ако живеете далече,
наемането на такава компания ще е
безценно в оправянето с проблеми, които
не могат да се решат дистанционно.
 Ако не ви интересува наръчният
мениджмънт. Много наемодатели
обичат предизвикателството да
търсят добри наематели и печалбите от
чистата и безопасна собственост. Но ако
възприемате наличието на собственост
под наем като инвестиция и не ви
интересува всекидневното управление на
собствеността, обмислете наемането на
помощ.
 Времето ви е ограничено. Може
да нямате време да се занимавате с
отдаване под наем, особено ако не ви е
единствена работа. Ако предпочитате
да ползвате времето си в търсене на
нови имоти, организиране на финанси
по обновлението или сменяне на
структурата на вашия бизнес, тогава
такава компания ще е добра идея за вашия
бизнес.
 Можете да си позволите цената.
Наемането на подобна компания е
атрактивна опция, ако можете да си
позволите таксите. Като питате
компании, очаквайте да чуете такси,
вариращи от 5% до 10% от наема. Ако
ви е възможно да се справяте сам или
със служител, можете да обмислите да
остане така, докато се разширите.
 Ако изведнъж сте отрупан с
управителски задачи. Ако бизнесът
ви се разширява, в един момент ще
разберете, че ви трябва голяма помощ да
се справяте с всичко. Тогава може да има
смисъл от подобна компания.
 Не искате да бъдете работодател.
Ако наемете служители да се справят
със собствеността, вие ставате
работодател. Ще трябва да се
ангажирате с плащането и с куп други
законни задължения. Но понеже ПМ
компанията не е служител, а и хората,
работещи за нея, не са ваши служители,
вие избягвате подобни ангажименти.

предприемач, с което се избягват
тревогите на работодателя.

Кога трябва да се наеме

Въпреки че наемането на такава компания
има много предимства, използването й
може да бъде скъпо и не е подходящо за
всеки. Обмислянето на следните фактори
помага да се прецени дали наемането на
ПМ компания е добро решение за бизнеса.

ПМ компания трябва
да се наеме, ако

 Има много собственост или единици
за даване под наем. Колкото повече

Пропърти мениджмънт
компаниите могат да
бъдат голям плюс за
бизнеса, ако можете да
си позволите таксите

 Ако собствеността ви е част
от жилищна програма. Обикновено
в подобни програми собственикът
получава определена финансова помощ,
която може да е във формата на
субсидия, ниско лихвен заем или данъчни
кредити, в замяна на съгласие от
страна на собственика поне част от
собствеността му да се даде под наем
на хора с доходи под определено равнище.
Ако иска да продължава да получава
помощта, собственикът трябва да се
справя със сложна програма от правила.
С толкова много за губене добре е да се
наеме компания с опит и познания върху
програмата, в която участвате. 
„Фасилитис“

ЮЛИ 2008 ФАСИЛИТИС 45

CMYK Фасилитис стр. 46

Куриерски услуги

Пазарът
на куриерски
услуги расте
Отмина времето, когато бизнесът
разчиташе на собствените си сили,
за да придвижи един стока, съоръжение
или документ от едно място на друго

П

ОСТЕПЕННО МЕНИДЖЪРИТЕ

на компаниите в България
започват да следват примера
на чуждестранните си колеги и да се
доверяват на специализирани в куриерската
и спедиторската дейност компании.
Преносът на пратки може да бъде
разделен по много критерии на различни
браншове. Тук влизат сектори като
логистика, спедиция, транспорт и
експресни услуги. Те, освен че се допълват,
се конкурират помежду си. Един от
най-интересните пазари е този на
неуниверсалните пощенски услуги, в който
влизат куриерските услуги и хибридната
поща. Последната представлява подаване
на електронни съобщения и тяхната
доставка като пощенска пратка. Най-силна
конкуренция в момента има в сектора на
експресните куриерски услуги, обясняват
специалисти от бранша.
В България все още не може да се говори
за зрял пазар на куриерски услуги, въпреки
че формирането му е започнало преди
18 години, с навлизането на първите
международни компании у нас. Основно
доказателство за това, че пазарът е
развиващ се, са данните на Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС), според
които през миналата година пазарът на
неуниверсални пощенски услуги, каквито са
куриерските, е нараснал с 27% спрямо 2006
г. Общите приходи, реализирани в бранша,
възлизат на 141 млн. лв., като според
очаквания на експерти от сектора този
показател ще бъдe надминат през 2008 г.
КРС изчислява обема на пазара въз основа на
данните, които се подават в националния
регулатор от регистрираните оператори.
На пазара през миналата година са
работили 71 куриерски фирми, като едва 17
от тях извършват и международни услуги,
а едва трима от тях приемат, пренасят
и доставят само международни пощенски
пратки.
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В България все
още не може да се
говори за зрял пазар
на куриерски услуги,
въпреки че формирането му е започнало
преди 18 години

Над 80% от общия размер на приходите
от куриерски услуги са реализирани само
от 15 оператора, които са се наложили
на пазара на куриерски услуги, показват
данните на КРС. Сред по-големите компании
са „Еконт експрес“, „TNT България“, DHL, „Ин
тайм“, „Спиди“, „Български пощи“ и „Тип топ
куриер“. Предимството за тези дружества
според експертите на КРС е изградената
широка мрежа от офиси на територията на
страната и широката гама от услуги, които
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те предлагат. В същото време темпът
на развитие на логистичните услуги е
нисък в сравнение с куриерските, показва
годишният отчет на Българската асоциация
за спедиция, транспорт и логистика. Сред
причините за бавното развитие е, че
българските компании предпочитат да
осъществяват сами логистиката си.
Пазарът на експресни куриерски услуги
условно може да бъде разделен на вътрешен
и международен. Отличителна черта

на компаниите, работещи в страната,
е тяхната специализация в един от
двата сектора. Чуждите дружества са
специализирани в преноса на международни
пратки, а българските - на местни. И
пред двата вида фирми съществуват
бариери за навлизане в другия пазар. Пред
международните това са изключително
ниските цени на локално ниво, а пред
българските - високото качество, изисквано
от международния пазар.
£48

Над 80% от общия
размер на приходите
от куриерски услуги са
реализирани само от 15
оператора, които са се
наложили на пазара, показват данните на КРС
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Пазарът на...
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47£
„Доста трудно се балансират цените и
качеството на доставките на вътрешния
пазар и ни се налага да работим на
границата между печалбата и загубата“,
обяснява ситуацията Снежина Казакова,
търговски директор на DHL за България.
Компанията се опитва от години да
навлезе на местния пазар на куриерски
услуги, тъй като клиентите й го изискват.
„Те предпочитат да работят с нас и в
страната заради качеството, което им
предлагаме. Това ни кара да работим в
тази посока и през последната година
отбелязваме значителен ръст“, каза още
Казакова.
Тезата за ниските цени поддържа и
Иван Василев, управител на „ТНТ България“.
Според него в момента цената на
вътрешните услуги за доставка е много
ниска и е под себестойността на една
качествена услуга. Само 3% от общите
приходи на компанията са реализирани на
местния пазар.
Когато се говори за международни
пратки, основните дестинации за тяхното
насочване са европейските държави и
преди всичко Италия, Франция и Германия,
обясняват от компаниите, работещи в
сектора. Според Иван Василев от ТНТ
тенденция през последните години е
от България да се изнасят все повече
компоненти за автомобилната индустрия,
текстил и облекло. Основно в страната се
внасят техника и машини.
Основна тенденция, която важи за пазара
на куриерски услуги, е разделението на
потребителите. Към българските куриери
са насочени както бизнесът и държавната
администрация, така и физическите лица.
„Нашите услуги се използват едновременно
от обикновените потребители и от
бизнеса на средно и високо ниво“, обяснява
Христо Ябанозов, директор „Търговска
дейност и социологически проучвания“ в
„Еконт експрес“.
Международните компании обслужват
основно чуждите фирми, които оперират
у нас, както и външните пратки на
държавата. Причина за това е високата
цена на предлаганите от тях услуги,
които в повечето случаи са недостъпни за
обикновения потребител. Изключение от
правилото са отстъпките, които прави
ТНТ за студентите.
Реализираните приходи от куриерски
услуги само за година са нараснали с
28% спрямо 2006 г., като около 70% от
тях са формирани от предоставянето
на куриерски услуги за страната.
Относителният дял на международни
изходящи куриерски услуги в оборота на
компаниите е намалял през 2007 г. спрямо
2006 г. с 14 на сто до 30%.
Тенденция през последната година
особено при чуждите фирми е доставката
на пратки до точно определен час.
Повечето от тях вече предоставят
такива услуги по въздух, като тенденцията
е да го правят и при сухопътните
доставки.
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Проблем, пред който са изправени
куриерските фирми през последните
две години, е рязкото повишаване на
цената на горивата. Компаниите го
компенсират, като го калкулират в цената
на пратките. Фирми като DHL, TNT, и „Ин
тайм“ дори са въвели специална такса
гориво, която се калкулира в цената на
пратките и се изчислява като процент
от тяхната стойност. Подобна е
практиката в Европейския съюз, обясняват
специалистите от бранша. Високата цена
на горивата се компенсира и чрез цялостна
оптимизация на процесите във фирмите.
Основните пречки за развитието на
транспортния и куриерски бранш в България
са тежката бюрокрация, липсата на
гъвкавост в администрацията и прекалено
усложнените регулативни режими и лошата
инфраструктура в региона, обяснява
Ники Терзакис, директор на дивизията
за въздушни полети „ТНТ еъруейз“. С част
от това се съгласява и Жана Тороманова,
мениджър „Маркетинг“ в „Ин тайм“.
Според нея главен проблем, който стои
пред бранша на този етап, е плачевното
състояние на инфраструктурата в
България. Това включва не само разбитите
пътища в страната, но и затруднения
трафик в големите градове.
Други проблеми, с които компаниите от
куриерския бранш се сблъскват, са липсата

на кадри, нелоялната конкуренция от
страна на бивши служители и струпването
на логистични площи около София. Според
експерти от консултантската компания
„Икап“ в България има сериозна липса
на логистични площи, която пречи на
развитието на целия бранш.
Един от субектите, с който
куриерските фирми си сътрудничат
ефективно, е Агенция „Митници“. След
влизането на България в ЕС преди две
години голяма част от митническите
процедури и изисквания са отпаднали.
Те остават да важат само за трети
страни от съюза. Към момента четири
куриерски компании са кандидатствали за
удостоверение за одобрен икономически
оператор. То се издава на дружества от
eвропейската общност и потвърждава,
че те са изпълнили всички критерии за
митническите изисквания и поддържат
високи стандарти на сигурност и
безопасност Удостоверенията за одобрен
икономически оператор са три вида
- опростени митнически процедури,
сигурност и безопасност и комбиниран
между двата. Срокът за издаването на
удостоверението минимално продължава
300 дни. Вероятно първа от куриерските
фирми сертификат ще получи DHL, защото
е подала много рано заявление за това. 
Цветелина КАТАНСКА

След влизането на
България в ЕС преди две
години, голяма част от
митническите процедури и изисквания са
отпаднали
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Куриерски услуги

Ще се забави
ли развитието на
куриерския пазар
В сектора на пощенските и куриерските доставки в Европа са ангажирани 250 000 души,
а годишно се извършват над 450 млн. доставки

Куриерският пазар засега се развива с бурни темпове

И

НДУСТРИЯТА НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ

пратки оказва голямо влияние на
бизнеса и търговията и тези услуги
са сред челните позиции в сектора на
услугите в Европа като цяло. В момента
в сектора на пощенските и куриерските
доставки в Европа са ангажирани 250 000
души, а годишно се извършват над 450
млн. доставки, като този сектор обслужва
транспортирането на почти половината
вътрешноевропейски товари по въздух.
Прогнозира се, че ако върху растежа на
сектора не бъдат налагани ограничения,
до 2013 г. в него ще бъдат заети 500 000
души.
Пазарът на пощенски и куриерски услуги
в Европа в момента се развива бурно и се
очаква през следващите години да е сред
най-бързо развиващите се сектори, въпреки
че се очаква леко забавяне в темповете на
растеж. Причина за растящата динамика
на европейския пазар на куриерски и
пощенски услуги са редица фактори като
глобализацията, увеличаването на обема на
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интернет търговията, либерализацията на
пазара, както и разрастването и сливанията
на компании от сектора. През 2007 г.
постъпленията в пазара на пощенски и
куриерски услуги в Европа са достигнали 42.7
млрд. евро, а до 2012 г. се очаква те да са
над 50 млрд. евро. Над 50% от този обем се
генерира от играчите на пазара за Европа,
намиращи се в челната петица - това са
DHL (Deutsche Post), La Poste/ Geopost, TNT,
UPS и Royal Mail/GLS. DHL в момента е на
първо място с 18% пазарен дял. Компанията
FedEx, която обяви, че е на чиста загуба
през последното тримесечие, се опитва
да намали зависимостта от домашния
си пазар и да заздрави позициите си на
европейския и световния пазар. Преди дни
от компанията заявиха, че възнамеряват
да придобият TNT, което допълнително
би разтърсило европейския пазар. Широко
разпространена е и практиката на
придобиването на национални куриерски
оператори от големите интернационални
компании, като примери за това има почти
навсякъде, включително в България Румъния.
Според проучване на независимата компания
„Дейтамонитор“ (Datamonitor) очакваният
среден ръст на пазара на експресни куриерски
услуги от 2006 г. съставлява 4.7% годишно.
За страните от Източна Европа темповете
на растеж са много по-високи и са между
15% и 20%. Това се дължи освен на това, че
икономиките на страните от този регион на
Европа са с висок икономически растеж, също
и на структурни изменения, като например
аутсорсинг на използвания за доставки
транспорт. Има значителна разлика
между западноевропейските пазари, като
Великобритания, Германия и Франция имат
най-голям дял от трафика на пакети между
компаниите и техните клиенти. Италия и
скандинавските страни отчитат най-малък
брой такива пратки.
Като цяло Източна Европа и Русия
предлагат на куриерските оператори найголям потенциал за растеж, който е с далеч
по-високи темпове от средните за Европа и
се очаква пазарният обем на източния регион
£52
да се удвои до 2012 г.
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Куриерски услуги

Ще се забави ли...

Експресните услуги показват по-голям ръст в сравнение със стандартните
© UPS
доставки на пакети

50£
В страните от Западна Европа темповете
на годишния растеж на пазара на пощенски
и куриерски услуги са между 4% и 6%.
Според Ерик ван Барен от „Дейтамонитор“
пазарите на страни като Италия и Испания
са най-перспективните в Западна Европа,
тъй като са изостанали в това отношение
от другите страни в региона. Все още
вътрешните услуги в отделните страни
представляват по-голямата част от пазара.
Според проучване на глобалната
консултантска A.T. Kearney след последните
години на силен растеж на пазара на
пощенски и куриерски услуги се очаква
темповете да се забавят. Ефектът на
увеличаването на обема на доставки
върху приходите от сектора, резултат
от сериозното засилване на интернет
търговията, се затъмнява от растящите
цени на горивата, което се отразява
неблагоприятно както на джоба на
куриерските компании, така и на джоба
на потребителите. Растящите цени на
горивата карат компаниите както в Европа,
така и по света да преосмислят начина,
по който се транспортират различните
товари. За пратки като бързо развалящи
се стоки и други, за които времето е
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Според автора на
проучването на A.T.
Kearney д-р Уолтър
Мадернер има четири
основни фактора,
определящи успешното
позициониране на
компаниите на
пазара: отлични
взаимоотношения с
клиентите, фокусиране
върху оперативните
предимства, въпросът
с удобството и не на
последно място темата
за устойчивото развитие,
която става все по-важна.

критичен фактор, въздушният транспорт
ще остане незаменим. Ако цените на
горивата продължат да растат, пратките,
за които времето не е толкова критичен
фактор, вероятно ще бъдат прехвърлени
за транспортиране с морски, речен или
сухопътен транспорт, тъй като цените на
горивата при тези видове превоз не са от
толкова голямо значение като при въздушния
транспорт. В момента текстилните
продукти например, които се причисляват
към стоки, които не изискват спешна
доставка, съставляват 13% от въздушния
товар в Европа. Също така се наблюдава
повишаващо се използване на речен и
железопътен транспорт за дестинации,
вътрешни за Европа. За в бъдеще ще е
необходимо все по-внимателно обмисляне
на интегрирането на товарните потоци в
наземния транспорт.
Експресните услуги показват по-голям
ръст в сравнение със стандартните
доставки на пакети. Въпреки това
куриерските компании ще трябва да
подобрят качеството си, ако искат
да задържат клиентите си. Много от
потребителите остават доволни от
сигурността на стандартните пратки
и избягват по-скъпите експресни услуги.
Конкуренцията, увеличаващото се ценово
налягане и стремежът на компаниите
да повишат качеството на услугите си
допълнително намаляват генерираните
приходи. Това кара компаниите да променят
услугите си, например с намаляване
на разликите между стандартните и
луксозните услуги или промяна на времето
на приемане на пратките. През следващите
пет години се очаква и известно изоставане
на пратките между представители на
бизнеса, а доставките по домовете ще
продължат да се увеличават.
Разходите за транспортиране влияят
сериозно върху бизнеса и себестойността
на производството, като на места
съставляват 50% от стойността на
произвежданиге продукти, и това кара някои
компании да преместят производствените
си бази. До 2013 г. се очаква над 5% от
продажбите в Европа да зависят от
експресните куриерски услуги.
Въпреки опитите за либерализация на
пощенските услуги в Европа секторът
все още е контролиран от националните
пощенски оператори. От Европейската
експрес асоциация (ЕЕА) активно
съдействат за улесняването на търговията
в Европа и се надяват бъдещите регулации
да отразят икономическия потенциал на
сектора на пощенските и куриерските
услуги.
Очаква се пазарът на пощенски и
куриерски услуги в Европа да става все
по-динамичен. „Вече няма да може да се
разчита на графиките, показващи стабилен
ръст на пазара през последните години”,
казва Фердинанд Салехи, директор на
звеното по пътя и транспорта в A.T.
Kearney. Според него представянето на
компаниите в сектора ще зависи все повече
от управлението на разходите, което
ще трябва да става все по-стриктно. 
„Фасилитис“
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Енергиен мениджмънт

Не пренебрегвайте
енергийния мениджмънт
Липсата на стратегически подход към енергийния мениджмънт води до пропуснати ползи

Е

НЕРГИЙНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ Е БИЛ

дълбоко пренебрегван от борда на
директорите на различни компании
въпреки очевидните ползи. В повечето
компании с енергиен мениджмънт се
занимава отдел „Доставки“, откъдето
не са обръщали достатъчно внимание на
потреблението на енергия като цяло.
Това е донякъде странна ситуация.
Още през 2000 г. планът за действие
на Европейската комисия за енергийна
ефективност забеляза нуждата от
специфични мерки за намаляването на
консумацията на енергия в строителния
сектор. Не е изненада и фактът, че
сградите са основни потребители на
енергия - около 40% от крайната енергийна
консумация в Европейската общност е от
сградния сектор.
Сега, през 2008 г., вече няма съмнение,
че корпоративната социална отговорност
е ключова за много компании - ако не
и изискване, за да получат статус на
предпочитан доставчик. Също така няма
съмнение, че една разбираема и добре
обсъдена политика на корпоративна
социална отговорност може да засили
репутацията на компаниите и оттам
- цената на акциите.
Липсата на стратегически подход към
енергийния мениджмънт означава, че
средно средният бизнес хвърля на вятъра
хиляди евро на всеки обект годишно.
Във Великобритания една частна
компания е направила одит на
повече от 500 обекта в търговския,
производствения, образователния,
здравния, финансовия, развлекателния
и държавния сектор, като е успяла да
спести 7.5 милиона лири от енергийната
консумация - средно по 15 500 лири на
обект.
С нарастващите цени на горивата и
изискванията да се спазват екологичните
норми в законодателството английските
компаниите изпускат, като не внедряват
енергийни стратегии. Бизнес с годишни
ютилити разходи от повече от 1 милион
лири трябва внимателно да обмисли
назначаването на свой собствен енергиен
мениджър.
За съжаление остава един фундаментален
проблем в този подход - много голямо
и скъпо корпоративно различие между

Липсата на приоритетност при енергийния мениджмънт е скъпа

фасилити мениджърите, които управляват
разходите, и счетоводните отдели,
където обикновено се пращат ютилити
сметки.
Само чрез се поставяне казуса „енергиен
мениджмънт” в дневния ред на борда на
директорите на компаниите можем да
се надяваме да намалим разходите за
електроенергия и карбоновия си отпечатък
върху планетата.
Важно е финансовите директори да
разберат важността на енергийния
мениджмънт - не само за околната среда,
а и за крайния резултат на бизнеса
си. Липсата на приоритетност при
енергийния мениджмънт е скъпа. Всяка
изгубена лира в енергия се възстановява
с цената на 10 лири в продажби, което
значи, че само за 1000 лири, похарчени в
повече за енергия, компанията трябва да
реализира 10 000 лири продажби само за да
излезе на нулата.
Още повече че непредвидимите цени на
горивата, както и строгите европейски
директиви (като Европейската директива
за енергийно представяне на сградите)
и идващите международни стандарти
наблягат още повече на важността на
този разрастващ се сектор. 
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CRM

CRM за фасилити мениджъри
CRM – нямате ли предвид обслужване на клиенти?

Клиентски ориентираният CRM означава, че отделите първо разбират клиента и след това се насочват към операциите © Красимир Юскеселиев

У

ПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

с клиенти (CRM) е следващата
стъпка в еволюционното развитие
на клиентското обслужване. CRM има
своите корени в продажбите. Важното е
да се намаляват броят и сериозността на
жалбите, да се награждава клиентската
лоялност и да се пазят клиентите да
не напускат фирмата, всичко това при
минимални разходи. Специални компютърни
програми се създават активно, за да
управляват целия процес.
Но не звучат ли тези проблеми
познато? Клиентите не могат да получат
консистентно качествено обслужване. Те
се нуждаят от продукти и услуги по-бързо,
отколкото последните могат да бъдат
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доставени. Но какво е грешно? Отделите
на фирмите са изградени отвътре навън.
Те са проектирани да доставят продукти
и услуги, а не да помагат на клиентите
да получават продукти и услуги от
компанията. Проблемът е простичък и
се състои основно в разликата между
пасивното обслужване на клиенти и
активният CRM. Със CRM клиентите
чувстват, че имат контрола, защото
доставчикът на услуги изгражда с клиента
взаимоотношения отвън навътре.
Тайната на CRM е да се обърне фокуса на
клиентското обслужване отвън навътре.
От некоректната перспектива отвътре
навън отделите първо анализират
своите операции и фасилитис наред
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CRM
с възможностите на служителите да
дефинират какво може да бъде доставено на
клиента. На база на този анализ се развиват
политики, процедури и системи, създават
се планове, програми и бюджети. В края на
този процес редица фасилити мениджъри
имат отдел, който е организиран, екипиран
и обучен да доставя продукти и услуги до
клиентите. Резултатът от това: губи се
погледът от клиентската перспектива.
Клиентски ориентираният CRM означава,
че отделите първо разбират клиента и след
това се насочват навътре към операциите.
Една отвътре навън ФМ функция може
създаде отоплителен, вентилационен
и климатизиран (HVAC) отдел, за да се
фокусира върху нуждите на оборудването.
Една отвън навътре ФМ функция може да
създаде продуктивен отдел, който да се
фокусира върху реалните клиентски нужди.

Взаимоотношенията между CRМ
и очакванията на клиентите

Някои читатели са запознати с основната
цел на доброто обслужване на клиентите
- да посрещат и надминават очакванията на
клиентите. Но какво става, ако клиентските
очаквания са неоснователни? Какво трябва
да направи компанията, ако клиентът
отказва да разбере затрудненото положение
на ФМ отдела?
И вместо да се опитва да посреща и
надминава клиентските очаквания, защо да
не ги управлява?
За типичния фасилити мениджър
концепцията е същата. Вместо
просто да доставя най-добрите услуги,
фасилити мениджърът трябва да
осъзнае клиентските очаквания и да ги
управлява. Управлението включва активна
вместо пасивна роля. Възприятието
включва приемане, интерпретиране,
селектиране и организиране на сензорна
информация. Докато реалността е обект
на интерпретация, управлението на
клиентското възприятие е реален ключ към
постигане на успех с клиентите. Мислете
за функцията не като селекция на продукти
и услуги, а като портфолио от клиенти.
Това означава да си клиентоориентиран.
Всички аспекти на функцията са направени,
за да удовлетворяват клиентите, като
посрещат изискванията им и предоставят
висококачествено обслужване. Клиентът
е движещата сила и определя правилата
на взаиомоотношението - управлението
му става основна задача за фасилити
мениджъра.

Какво е успех в обслужването
и защо е толкова трудно
да се постигне

Първо, да си зададем фундаменталния въпрос:
коя е истинската оценка на този успех.
И нека не отговаряме на този въпрос от
перспективата на компанията или на трета
страна - важно е какво означава успех в
обслужването от гледна точка на клиента.
От гледна точка на клиента би било нирвана

да работиш с доставчик на услуги, който
никога не казва не. Като реалността какво
е резонно е също въпрос на интерпретация.
Какво е конструктивно е дефинирано във
фирмените цели, визията и мисията. По
дефиниция конструктивното запитване е
дизайнвано, за да максимизира стойността
за акционерите (в частния сектор) или
stakeholder-ите (в публичния сектор).
И кое би било най-добро от гледна точка
на доставчика на услуги? Наслаждава ли се
някой фасилити мениджър на това да казва
не на клиента? А казването на да може ли
да не му се отрази добре? Така че защо да
продължаваме с казването на не? Причината
е доста проста. Основното препятствие,
за да се постигне успех, е разликата между
очакванията на клиента и реалността на
сервизната доставка. Следното е прост
пример за илюстрация. Началник на отдел
изисква контейнерите за отпадъци в неговия
район да се изпразват пет пъти дневно. ФМ
правила и стандарти са за един път дневно.
Съществува разлика между очакванията
на клиента и реалността на ресурсите.
Естествената реакция за фасилити
мениджъра е да каже не. „Не, съжалявам,
но имаме ресурс да събираме отпадъците
само един път на ден.“ Но да каже не не е
опция. Какво трябва да направи фасилити
мениджърът, за да премахне разликата?
Първо, опит да затвори разликата в
очакванията на клиента. Дали това е
конструктивно очакване? Най-напред
клиентът ще страда от честото прекъсване
на работния ден, ако контейнерите се
изпразват на всеки два часа. Може би това,
от което има нужда в случая, е повече или поголеми контейнери. Може да се предположи,
че след такова креативно управление на
очакванията клиентът ще се съгласи, че два
пъти на ден е достатъчно.
Второ, опит да затвори разликата в
ресурсите. Два пъти на ден извозване
на боклука представлява повече от
стандартната услуга.
Най-накрая, да затвори съществуващата
разлика. Простичко казано, оставяте
клиента сам да си каже да или не. Оставете
клиента да каже „да, аз ще платя за услугата
над стандартната“ или „не, ще се примиря
със събирането на боклука един път на ден“.
Забележете, че фасилити мениджърът не
казва не. Фасилити мениджърът управлява
сценария по такъв начин, че ако клиентът
реши да се задоволи с извозване на
отпадъците един път на ден, клиентът е
този, който си казва не на себе си. Това звучи
тривиално, но не е. Фасилити мениджърът
е в бизнеса за обслужване на клиенти, не в
не-бизнеса.
Помислете колко важно е това, че
клиентът казва не, а не фасилити
мениджърът. Много често например
вътрешният ФМ доставчик е директно
финансиран и се наслаждава на позицията на
силата. Директно финансиран означава, че
ФМ оперативният бюджет се предоставя
директно на ФМ в началото на годината.
Казвайки не, може да се разбира като отказ
от власт. 
(следва продължение)
Соня ГЕОРГИЕВА

Тайната на CRM е да
се обърне фокусът на
клиентското обслужване отвън навътре
Фасилити мениджърът трябва да осъзнае
клиентските очаквания
и да ги управлява
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ФМ
услуги
Дейностите са много,
затова е важно те да бъдат
организирани от професионалисти

К

ОГАТО СЕ ЗАМИСЛЯ ПО ТЕМАТА

фасилити мениджмънт услуги,
първото, за което се сещам, е, че всеки
ден обяснявам какво точно представлява
фасилити мениджмънтът, какви
възможности има за клиента използването
на услугите на една компания за много
видове дейности и услуги. Така се появи и
идеята за тази статия - много спонтанно,
но и съвсем целенасочено. Разговорите ми
с много от клиентите и партньорите
подсказаха, че ще е хубаво да разкажа и
обясня по-подробно какви услуги точно се
включват в термина фасилити мениджмънт.
Естествено и тук многообразието е голямо,
тълкуванията също. Някои компании са се
насочили към една определена гама от услуги,
други са се развили в друга посока. Но преди
всичко за мен приоритетно значение имат
качеството на услугите и реалната полза за
клиентите. Но за да могат те да разберат
и оценят видовете дейности, преди всичко е
нужно да ги разпознават.
Естествено съществуват много
определения за фасилити мениджмънт, но
моята цел в тази статия е да коментираме
услугите, които могат да бъдат предложени
и организирани за клиентите. Искаше ми
се да наблегнем повече на реалната полза
от фасилити мениджмънта, измерима не
само в определения, но и в реални услуги и
резултати. Основната цел е всички тези
услуги да бъдат управлявани и планирани
правилно, да бъдат оптимизирани и
контролирани. Фасилити мениджмънтът
представлява и множеството процеси
по управление и планиране, експлоатация
и организация на различните видове
услуги. В даден момент може да се окаже,
че клиентът желае да се освободи и от
дейности, непредвидени в договора за
фасилити мениджмънт, но например
затрудняващи основната му дейност.
Затова е важно фасилити компанията да
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Фасилити мениджмънтът осигурява
здравословна и
безопасна работна
среда, както и комфорт и сигурност
за наемателите

бъде гъвкава, да предлага съответното
консултиране и възможността за
организация на нови видове услуги за своите
клиенти.
Сигурна съм, че съществуват различни
наименования на услугите и процесите,
включващи се в понятието фасилити
мениджмънт, които изразяват едно и също,
включват една и съща дейност, а именно
дейността по ефективната експлоатация,
обслужване, сервиз и функциониране на един
обект. Фасилити мениджмънтът осигурява
здравословна и безопасна работна среда
и среда на живот, осигурява комфорт и
сигурност за наемателите, служителите
и посетителите в дадения имот. И може
би завършвайки тази мисъл, бих добавила,
че най-важното е клиентът да знае, че има
една фирма, с която може да контактува по
всички възникнали въпроси.
А сега нека насочим внимание към
видовете дейности, които се включват в
експлоатацията на един имот:
Технически дейности и услуги:
 Техническо управление на обекта
 Експлоатация на управляващата техника
 Експлоатация на съоръженията
 Оперативна поддръжка, свързана с
обичайната експлоатация на имота
 Профилактика и превантивни мерки
- според мен това е много важна дейност,
защото благодарение на превантивните
мерки могат да се предотвратят много
бъдещи ремонти и разходите, свързани с
тях. В тази група дейности аз включвам
планираните проверки и инспекции.
При всички положения една навременна
проверка води до намаляване на повредите,
респективно това води до минимизиране
на смущенията в системите, което
пък показва нивото на качеството на
обслужване. Превантивно взетите мерки
могат да доведат и до удължаване на
експлоатационния живот на системите и
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съоръженията. Спазването на предписаните
правила за експлоатация и извършването на
съответните проверки носи спокойствие и
сигурност при функциониране на системите
 Отстраняване на повреди и аварии
 Гаранционен мениджмънт
 Енергиен мениджмънт
 Строително-монтажни дейности
- тези дейности също имат голям обхват:
цялостни реконструкции, изграждане на
преградни стени и други
 Ремонтни дейности.
Инфраструктурни дейности и услуги:
 Почистване - за тази услуга бих
добавила, че многообразието от видове
дейности е голямо, както и честотата на
извършване е различна
 Зареждане със санитарни консумативи
 Поддържане на външни площи
 Озеленяване, екстериорно и интериорно
 Снегопочистване
 Обслужване на рецепция и телефонна
централа
 Дейности по организацията на охрана,
сигурност и безопасност
 Копирни услуги
 Организация на архив
 Пощенски и куриерски услуги
 Кетъринг услуги - тук могат да се
включват и дейности по зареждане и
обслужване с тонизиращи и безалкохолни
напитки
 Допълнително обслужване и извършване
на видове дейности, зададени като
искане и уточнени с наемателите или
собствениците - например оборудване на
наетите офиси с мебели; организиране на
необходимите мероприятия, свързани с
наемането на конферентна зала и други.
Административни и управленски услуги
 Цялостно управление на имота
 Управление и оптимизиране на
процесите
 Управление и оптимизиране на

Спазването на предписаните правила за експлоатация и извършването
на съответните проверки носят сигурност
при функциониране на
системите

дейностите
 Управление и оптимизиране на услугите
 Управление и оптимизиране на
разходите
 Отношения с наемателите и
собствениците.
Както всеки може да забележи, видовете
дейности и услуги са много и твърде
разнообразни. Предполагам, че е възможно
да бъдат добавени и други в зависимост от
необходимостта, възникнала за клиентите.
Без да се впускаме в пълни обяснения какво
точно представлява всяка услуга поотделно,
ще отбележим някои съществени моменти в
тази посока:
Например в една сграда функционират
много системи, които подлежат на
поддръжка, проверка, профилактика и
обслужване, а именно:
 Електрическа инсталация
 ВиК инсталация
 Отоплителна система и климатична
система
 Вентилационна система
 Сигнално-охранителни системи
 Пожароизвестителни и
пожарогасителни системи
 Система за контрол на достъп, ако
съществува такава
 Система за видеонаблюдение, ако
съществува такава
 Асансьорни уредби (могат да
съществуват и други транспортни ленти).
Гореописаните системи подлежат както
на всекидневна проверка и поддръжка, така и
на профилактично и ремонтно обслужване, и
естествено на аварийно обслужване, което
е желателно да не се случва, но никой не е
застрахован от авария. Понякога авария,
която е извън вашата офис сграда, може да
донесе щети и последствия за вас и вашите
наематели или клиенти. Убедена съм, че и
вие съзнавате обхвата на тези дейности
и услуги, които се изискват за всичките
видове системи, функциониращи в една
сграда.
Услугите, посочени като инфраструктурни
по-горе, могат да бъдат допълнени с някои
дейности, които не споменах: изпиране и
полиране на подови настилки на съответен
период от време, външно и вътрешно
измиване на налични стъклени площи и щори,
дератизацията и дезинсекция и други.
По отношение на административните
и управленските дейности бих добавила,
че всички мероприятия и услуги имат
своето стойностно изражение, което е
най-важното. Именно анализът и оценката
на резултатите са необходими, за да се
търсят по-добри решения за оптимизация
на показателите, да се следят приходите
и разходите, да се прави планирането и
бюджетирането им.
Опитах се да изложа пред вас малко
повече информация за фасилити услугите
и дейностите, включени във фасилити
процесите. Услугите и дейностите са много,
затова е важно те да бъдат организирани
от професионалисти, които да се грижат за
цялостното управление и експлоатация на
имота, каквито са фасилити мениджмънт
компаниите. 
Бисера ИВАНОВА
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Риск мениджмънт

Управление на риска
чрез обучение на персонала
Проблеми в сградния сектор и стратегии за решаването им

С

ГРАДНИТЕ МЕНИДЖЪРИ И УПРАВИТЕЛИ

Обучението на служителите намалява риска
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се опитват да намалят максимално
риска за злополуки по време на
конструиране, модернизация и поддръжка
на сгради и съоръжения. Тъй като те не
могат да бъдат навсякъде по всяко време,
е необходимо да обмислят и предвидят
внедряването на уникалната и оригинална
стратегия в риск мениджмънта - обучение на
персонала.
Ако са сигурни, че работниците познават
правилата, нормите за сигурност, законите
и стандартната документация, сградните
мениджъри могат освен да бъдат поспокойни и да знаят, че освен тях има и друг
чифт уши и очи, които винаги да са нащрек.
Един добре трениран работник може да
забележи потенциалните проблеми още
преди те да се появят, което е първата и
най-добрата стъпка към намаляване (ако не
елиминиране) на риска.
Управителите и фасилити мениджърите
прекарват относително много време,
изучавайки и следейки последните тенденции
и промени на правилата и законите,
свързани с техния бранш. Конструкторите
са наясно с рисковете, които крият
незабелязаните дефекти в конструкцията и
нестандартните изпълнения.
Фасилити мениджърите разбират, че
неоткриването дори на малки дефекти
или некоригирането на криещи опасност
детайли мoгат да доведат до подвеждане
под отговорност на мениджърската фирма,
наета за целта.
Най-сигурният инструмент за
минимизиране на риска е да бъде сигурно, че
работниците са добре обучени и получават
последни инструкции за откриване на
потенциални рискове.
Добре тренираните работници могат да
допринесат за защитата на съответната
фирма от нежелани съдебни дела, като
следят конструктивните дейности и
мерките за постигане на сигурност и
сигнализират за нередности. Това помага
за успешно управление на риска по два
начина: първо, проблемите могат да бъдат
преодолени, преди да са довели до законни
затруднения, и второ, след забелязване
на проблем той може да бъде решен (един
коректно документиран заедно с план
за решаването му проблем спомага за
подобряване на позициите при повдигане на
съдебен иск).
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Опасности и съдебни процедури

Ставаме свидетели на ужасни истории
всеки ден. Потребителите са изключително
взискателни от гледна точка на материали и
изработка, когато поставят условията си на
изпълнителите. Медиите обичат да правят
сензации от съдебни дела, засягащи дефекти
в конструкцията или последствия от лошо
изпълнение.
Залавяйки се за тази тенденция,
адвокатите на ищците изискват
споразумения за милиони от собствениците
на опасни сгради, училища и блокове.
Съвременното общество, склонно към
започване на съдебни процеси, увеличава
риска за конструкторите и фасилити
мениджърите, което прави предприемането
на своевременни мерки за избягване на
проблеми или ефективното им решаване
задължително.
Има редица начини за защита срещу
подобни рискове. Един от най-успешните
от тях е персоналът да бъде обучен да
предвижда проблемите още преди те да
станат реалност. Регулярното провеждане
на обучения за персонала е скъпо, но се
изплаща във вид на по-добри работни
пространства, по-малко конструктивни
дефекти и по-бързото решаване на
последните. Обучението по управление на
риска на персонала е в общи линии еднакво
по време на фазите изграждане и поддръжка,
въпреки че има няколко аспекта, специфични
за всеки от тях.

Риск мениджмънт на проекти
за изграждане и модернизация

При изграждането на обекти,
предприемачите се надяват да минимизират
риска посредством избягване на
конструктивните дефекти.
Съществуват закони, съдебни определения
и интерпретации, даващи дефиниция за
конструктивни дефекти, но като цяло те
попадат в четири категории:
 Недостатъци на проекта, които се
получават, когато архитекти, инженери или
доставчици не изпълнят работата си по
задание, или за намаляване на разходите си,
или поради допуснати грешки
 Материални дефекти, които се
появяват, когато предприемачите използват
некачествени материали или дефектни
такива
 Конструктивни дефекти, които се
получават поради некачествено изпълнение
 Подповърхностни проблеми, които
се получават при небрежна обработка
на почвата и некачествено изливане на
основите на сградата.
За да бъдат в състояние да забележат
проектантски грешки, некачествен
материал, лошо изпълнение или проблеми
с основите, строителните работници
трябва да знаят кои ситуации могат да
доведат до неуправляеми рискове. Новите
работници трябва да бъдат ориентирани и
запознати със ситуацията около тях така,
че да бъдат нащрек и да обръщат внимание
на проблемите на работната площадка. В
допълнение на ориентацията работниците

трябва да получат и писмен наръчник или друг
документ, който да ги запознае с детайлите
за най-често срещаните рискови ситуации,
с които те могат да се сблъскат. Друга
много важна стратегия в управлението на
риска е да се създаде цялостна политика
на откритост, в която работниците
да бъдат окуражавани да говорят без
притеснение, когато забележат проблем,
дори и това да е свързано с работата на
техни колеги. В множество случаи на дефекти
в конструкцията някой от работещите е
наясно с проблема, но не уведомява никого
своевременно. Необходимо е работниците
да бъдат така предразположени, че да не се
опасяват и боят да съобщят за забелязани от
тях грешки или дефекти.

Най-сигурният начин за
минимизиране на риска
е работниците да са
добре обучени и да получават инструкции за
откриване на рискове

Риск мениджмънт
в управлението на сгради

Когато става въпрос за управлението на
сгради, опасностите се крият най-вече
в структурните дефекти и небезопасни
условия. Също както обучението е полезно
за строителните работници, управителите
на сгради също могат да внедрят
обучението като подход за намаляване
на потенциалните рискове. В случая тези
рискове попадат в някоя от следните
категории:
 Съществуващи условия, които са били
факт още преди придобиване на сградата
от настоящия собственик. За новите
сгради това са конструктивните дефекти
и опасности. За по-стари сгради това може
да е невъзможността за откриване на
стара боя със съдържание на олово или други
подобни проблеми
 Условия, които могат да доведат до
подвеждане под отговорност. Например
проникване на вода, което води до появата
на мухъл
 Нарушение на мерките за сигурност
като развалени ключалки
 Ремонти, извършени некоректно или
своевременно от собственика
 Невъзможност за провеждане на
необходимите инспекции.
Управлението на риска започва и
завършва с ориентация на работниците,
включително цялостен преглед на типовите
ситуации, които могат да доведат до
риск за компанията, както и подходът при
съобщаване на тези потенциални проблеми.
Обучението по ориентация трябва да бъде
придружено с текущо обучение, което
може да включва инструкции от надзор,
специалисти или външни експерти.
Всички работници в областта на
сградното управление трябва добре да
познават сградните системи. Дори и
те да са специалисти в дадена по-тясна
област, всеки от тях трябва да придобие
обща представа за всички системи и
потенциалните проблеми, за да бъде в
състояние да ги разпознае, преди да са
станали обект на съдебни искове. Като
условие за назначение работниците
трябва да бъдат запознати с правилата и
системите в сградата и да удостоверят за
това с подписа си.
Ива ПЕТРИНСКА
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Външно засенчване
Използването на засенчващи средства на външната страна
на нова или съществуваща сграда може да спести енергия

Ф

АСИЛИТИ МЕНИДЖЪРИТЕ, КОИТО

Освен че придава модерен вид на сградата, външното засенчване носи
© Надежда Чипева
икономически изгоди
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се борят срещу светлината,
навлизаща в сградите им през
прозорците, имат няколко възможности.
Специални прозорци и изолации, вътрешни
щори и засенчване предлагат различни
подходи към този въпрос. В епохата на
пестене на енергията предпазването от
нежелана топлина може да не е само въпрос
на комфорт, но и на икономика. Когато
топлината от слънцето е ефективно
елиминирана или контролирана чрез една
или повече от тези стратегии, нуждата от
охлаждане значително се намалява.
Външното засенчване може да е добра
стратегия, защото обитателите няма да
имат нужда постоянно да дърпат щорите.
Тази стратегия помага за намаляване на
топлината, когато сградата не позволява
инсталирането на специални прозорци или
изолации.
Обаче има много фактори, които трябва
да бъдат обмислени при такава система, а и
простото закачване на навес над прозорец
не задължително намалява топлината. Видът
устройство за засенчване, климатът и
местоположението на устройството имат
значение за ефективността.
Скорошно проучване, проведено от CSBR
в университета на Минесота, спонсорирано
от Международната асоциация за контрол
на въздушните течения, разгледа външните
засенчващи устройства и влиянието им
върху употребата на енергия и контрола
на топлината в търговски сгради.
Проучването, озаглавено „Външни засенчващи
приспособления в търговски сгради”, взе под
внимание пет вида устройства: никакви,
вертикални пръчки, плитки навеси, дълбоки
навеси и комбинация от навеси и пръчки.
После тези устройства бяха съчетани с
шест вида греене, шест географски климата
и прозорци на изток, запад и юг. (Докладът
не включва северни прозорци, защото
при тях влиянието на външни засенчващи
устройства е малко.)
Изследователите Джон Кармоди,
директор на CSBR, и Кери Хаглунд,
информационен технически специалист
при CSBR, произведоха 36 матрици,
илюстриращи влиянието на всеки вид
засенчващо устройство върху енергията и
топлината при всяка ситуация. Използвайки
симулационния софтуер на американския
Департамент за енергия DOE2.1, те имаха
възможност да докладват процентите
спестена енергия и намалена топлина за
всяка ситуация.
Както се очаква, резултатите варираха
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много от система и климат. Използването
на засенчващи устройства на южни прозорци
обаче показа най-добри резултати. Докато
много очакваха резултатите да са в единици,
спестяването на енергия достигна 38.5%.
Според Ричард Баста, вицепрезидент на
EI Associates - архитектурна, инженерна и
строителна фирма, най-ефективно е да се
използват засенчващи устройства на южни
прозорци. „При северните няма да има полза,
а може и да има вреда, защото светлината
няма да може да влиза в мястото.”
След като един фасилити мениджър
установи какъв тип засенчване ще е найдобро за сградата му, има ценови фактори за
обмисляне. Колкото по-сложна е системата,
толкова по-скъпа ще е. Баста отбелязва,
че оперативните системи са най-скъпи. „Те
изискват мощност, казва той, а това значи
и поддръжка. Но ако цените не са проблем,

Когато интериорите
са прекалено светли или топли заради
навлизащата светлина,
външното засенчване
може да е ефективно
решение

оперативните системи са добро решение.
Например потребителите могат да намалят
засенчването през облачни дни и така да
имат още полза.”
Колкото до поддръжката, добавянето на
външно засенчване добавя още един елемент
за наблюдение. Баста отбелязва влиянието
на местния климат върху поддръжката.
„При климат, където има сняг, може да
има течове или заледявания на навесите,
казва Баста. Мерките за сигурност и
изгодната цена ще наложат използването на
устройства, който изпускат снега и дъжда
моментално.” Това означава избиране на
устройства, направени от материали, които
пропускат тези елементи.
Структурата на устройството също е
важна. Едно ново училище, което фирмата на
Баста оборудва тази година, беше снабдено
с плитки навеси под ъгъл, направени от
елипсовидни тръбички, а не от солидна
материя.
„Конструкцията пропуска дъжда и снега,
обяснява Баста. Също така, след като има
празнини в навесите, светлината може
да стигне в сградата. Тя се отразява в
тръбичките и влиза във вътрешността; има
печалба на светлина, а не и на топлина.”
Когато интериорите са прекалено
светли или топли заради навлизащата
светлина, външното засенчване може да е
ефективно решение. ФМ трябва да работят
с професионални дизайнери, за да открият
ползата от тази стратегия.  „Фасилитис”

ЮЛИ 2008 ФАСИЛИТИС 61

CMYK Фасилитис стр. 62

Сградна автоматизация

Важно е да управляваме по
възможност повече процеси
Петър Георгиев, мениджър продажби в „Шнайдер България”, пред „Фасилитис”
ои са съвременните средства за
сградна автоматизация?
- Средствата за сградна автоматизация
в днешно време се развиват много бързо
и това води до значителни промени в
концепциите за управление на сгради. В
близкото минало всичко се съсредоточаваше
до сравнително прости решения с локално
предназначение. Сегашната ситуация
е променена - решенията са гъвкави,
отворени и същевременно ориентирани
изцяло към изискванията на клиентите
и потребителите, базирайки се на
глобализацията на бизнеса и позволявайки
развитието на отдалечени структури.
Освен това решенията са все по
широкообхватни, или както предпочитаме
да ги наричаме - интегрирани. Те включват
традиционните системи за автоматизация
на климатизацията и отоплението,
електрическите системи, контрола на
достъп, видеонаблюдение и др. В развитието
на последната посочена система нашата
компания инвестира значително през
миналата година.

Решенията са гъвкави,
отворени и същевременно
ориентирани изцяло към
изискванията на клиентите и потребителите,
базирайки се на глобализацията на бизнеса
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Какви протоколи за комуникация в
системите за сградна автоматизация
използвате? Предимства и недостатъци?
- Като отворена система нашето решение
се базира основно върху отворени протоколи
като LonWorks, BACnet, Modbus, както и на
специфични такива, касаещи системите за
сигурност и охрана. Те разбираемо не могат
да бъдат отворени, но решението, което
ние предлагаме, е адаптивно и позволява
намирането на различни структури и
възможности.
Кое е по важно - да контролираме
качеството на захранващото напрежение
и консумираната мощност или работата
на отоплителните и осветителните
инсталации?
- Всичко е от значение, защото всичко е
свързано. Намирането на баланса е трудна
задача, чието решение би довело до пълна
удовлетвореност на клиента. Важно е да
контролираме и управляваме колкото е
възможно повече процеси, за да можем,
събирайки и анализирайки получената
информация, да се опитаме да подобрим
качеството на енергията и да редуцираме
консумациите. 
Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА

Как да внедрим напълно интегрирано
решение за сградна автоматизация,
безопасност, електроразпределение и
управление на съоръженията?
- Внедряването според нас трябва да започне
от фазата на проектирането на сградата
- да обхваща съответните системи,
които ще се интегрират, и на база на
това решение да се търсят отговорите
на въпросите, възникващи в процеса на
изготвянето на проектите за съответните
системи. Всеки друг вариант на начало на
процеса отнема повече ресурс, намалява
възможните решения и струва по-скъпо на
инвеститора и ползвателите.
Коя сграда е по-енергоефективна управляваната или неуправляваната?
- Енергоефективността в последно време
е популярна като термин, но той в близко
време ще претърпи значителна промяна
в своето съдържание. Това се налага
от промяната в нормативната база и
въвеждането на нови норми. Затова и в
бъдеще откровено ще си заслужава да се
прави подобна инвестиция и ние сме готови
да докажем това, както и да опитаме да
отговорим на нарастващите пазарни нужди.

Какво представлява системата TAC Vista?
- Това е отворена система, върху която
ние базираме своето цялостно решение.
Schneider Electric и ТАС предлагат на своите
клиенти гъвкавост и широкообхватност на
решенията именно чрез тази отвореност.
Това е нещото, което ни отличава от
нашите конкуренти.

Инж. Петър Георгиев
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Безжична
сградна
автоматизация
Използването на една безжична структура за няколко
системи може да намали цената на поддръжката
на една сграда през целия Ӝ жизнен цикъл

Б

ЕЗЖИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА ЕФЕКТИВНО

решение за контрол над една сграда.
Те дават по-голяма мобилност на
персонала и свързват различни системи в
една и съща мрежа.

Защо сградите стават безжични
Безжичните технологии предлагат
много удобства - персоналът на сградата
може да следи дейностите й отвсякъде,
спестява се поставянето на кабели при
новостроящите се сгради. Тези системи
могат да контролират осветлението и
климатизацията, както и да отговарят за
сигурността и противопожарните мерки.
Бъдещите подобрения също стават по-лесни
за осъществяване.

Съединяване на мрежите

Обикновено всяка система контролира
отделна функция на сградата като
автоматизация, контрол на IT, гласови
команди. Използването на обща мрежа за
всички тези дейности намалява разходите.
Една безжична система, предлагаща голям
обхват на действие, може да осигури
това. Повечето системи в днешно време
използват TCP/IP протокол. Протоколи като
BACnet/MSTP, LONWorks могат да бъдат
задавани в IP пакети и транспортирани по
същата мрежа.

По-голям обхват

Обикновено сградната автоматизация
работи със скорост от десетки до стотици
Kbps. Традиционните протоколи включват
10 Mbps - Ethernet, 156 Kbps - ARCNET,
76,8 Kbps - MS/TP, 78 Kbps - 1.25 Mbps за
LonWorks. Още повече че при наличието на
повече подсистеми потокът от информация
се увеличава и изисква системи с по-голяма
скорост.

Размисли за безжичността

Безжичните системи се използват
отдавна при сградната автоматизация.
Наскоро те станаха широко приложими
заради по-ниските си цени и по-голямата
надеждност. Пренос на системи, включващи
глас, информация, видео и LBS, по принцип
си служат с безжични мрежи. Въпросът
е при кои от тях финансово е по-изгодно
използването на такива.

Провеждане на оглед
на сградата

Оглед на терена се използва за разглеждане
на детайлите като покритие, обхват, брой
рутери, места за антените и други. Други
функции са измерването на съотношението
сигнал шум и броя на препращането на
пакети. Има места със силен прием на
сигнал, но поради шум или интерференция
приемниците не могат да го декодират.
Огледите се препоръчват за големи
мрежи, където цените на инсталациите и
преинсталациите могат да бъдат високи.
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Практична и евтина алтернатива е
поставянето на тестови единици на
определени места и използването на
съоръжение за наблюдение на силата на
сигнала. След като повечето безжични
рутери могат да откриват другите
рутери, добавянето или преподреждането
им може да продължи, докато има пълно
покритие.

Сградна мобилност хора, стени и операции

Едно от основните предимства на
безжичната система е мобилността
на хора и устройства. Затворените
мрежи са ключови за осигуряването на
реконфигуриращи се сгради - стените,
офисите, бюрата и екипировката се
местят и работата става все по-различна.
Затворената мрежа може да се променя, за
да се нагажда към развиващата се среда.

Сигурност

Механизмът за сигурност, обозначен в
802.11 стандартите, се нарича WEP. Въпреки
че е масово използван, той може да бъде
пробит от хакер, прослушал достатъчно
пакети. За допълнителна защита е
изработен нов механизъм - 802.11i. Той
използва по-сложен алгоритъм за кодиране.
Още е известен като WPA2.

Безжичните технологии предлагат много
удобства - персоналът
на сградата може да
следи дейностите й
отвсякъде

Затворени системи

Докато централизираната мрежа е широко
използвана, затворената предлага по-голямо
динамичност и покрива по-голяма площ.
Типичното WiFi устройство може да
достигне друго такова на 30 метра вътре
в сградата или на 100 метра извън нея в
зависимост от околната среда. ПВ много
случаи 3 или 5 устройства са достатъчни,
за да покрият голям офис или индустриална
сграда.

Индустриални алтернативи

ZigBee
Тази технология е разработена за PAN
(personal area network). Максималната
скорост е 250 Kbps за Северна Америка и
по-ниска за други части на света. Но поради
факта, че ZigBee използва по-малко енергия,
тя е приложима при уреди с батерии. Това,
както и по-ниската й цена, я правят добър
избор за уреди като безжични сензори,
ключове за лампи, термостати и др.
802.11n
MIMO (multiple input multiple output)
системите се определят като 802.11n.
Този стандарт не е завършен, но някои
устройства са вече достъпни. Те работят
със скорост 200 Mbps или повече. В близкото
бъдеще тези предаватели ще бъдат
използвани в много мрежи. 
„Фасилитис”
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Световният лидер
в производство на екокъщи
LINDAL CEDAR HOMES – USA е вече в България

Е

КОСГРАДА Е ТАЗИ, КОЯТО СЪЗДАВА

в отделните помещения в сградата
максимално добри условия и
комфорт за обитателите. Тя има огромно
екологично въздействие, което се дължи на
технологиите и материалите, използвани
при тяхното построяване и функциониране.
Основните предимства на една екокъща са:
 Намаляване на топлинните загуби
посредством архитектурната планировка буферни помещения, ориентация на сградата
и други архитектурни детайли
 Повишена топлоизолация на база местни
естествени материали и строителни
технологии
 Намаляване на експлоатационните
разходи чрез прилагане на мерки по енергийна
ефективност при производството,
съхранението и потреблението на енергия,
топла и студена вода

Интериорни решения в една съвременна екокъща
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Червеният кедър е
основният материал,
използван в стротелството на екологичната къща на брега на
Дуранкулашкото езеро

Компанията LINDAL
CEDAR HOMES - USA е
създадена през 1945 г.
До този момент в света има построени над
50 000 къщи LINDAL

Боб Линдал (вляво), президент на Lindal Cedar Homes, и Румен Беремски,
партньор - „Кедрови къщи България“ АД

 Намаляване на разходите за енергия и
топла вода на домакинството.
Първата екологична кедрова къща в
България бе открита на 1 юли на брега на
Дуранкулашкото езеро. Лично президентът
на компанията Боб Линдал представи
първата екологична кедрова къща за България.
Кокетната постройка е 300 кв.м, като
цената на квадратен метър излиза между
900 и 1200 евро. Къщата LINDAL е създадена
единствено с демонстрационна цел.
Компанията, представляваща Lindal Cedar
Homes в България, е „Кедрови къщи България“
АД. Партньори в дружеството са Румен
Беремски и Иво Тасков. Инвеститорите
заявиха, че се надяват с представения нов
тип строителство да променят изцяло
пейзажа не само по родното Черноморие и
планинските курорти, но и в крайградските
квартали. Сдружението „Зелен алианс”
в лицето на заместник-председателя
му Валентин Симов застана зад
демонстрираното екостроителство. Симов
изрази радостта си, че инвеститорите
най-сетне са се осъзнали, че природата
трябва да се пази и новите здания
трябва да се строят в хармония с нея.
Инициативата подкрепиха и кметовете
на Шабла Красимир Кръстев и на Балчик
Николай Ангелов.
„Кедрови къщи България“ АД планират
изграждането на луксозно екоселище в района
до демонстрационната къща. То ще се
разпростре на 10 декара, на които ще бъдат
построени само пет кедрови къщички.
При изграждането на кедровите къщи
използването на бетон и желязо е минимално.
Демонстрационната къща LINDAL е
построена за по-малко от три месеца, като
са използвани висококачествени, предимно
естествени материали.
Представеният нов тип строителство се
извършва с особена грижа за околната среда.
Къщите LINDAL са посланик на красотата
на различен вид селища, застроени с
висококачествени индивидуални жилища, при
ниска плътност и етажност.
Основният материал, използван в
строителството, е червеният кедър,
който расте единствено в района на
тихоокеанското крайбрежие на САЩ и
Канада. Кедърът помага за поддържането
на оптимална влажност в помещенията и
притежава доказан положителен ефект върху
човешкото здраве. Този вид строителен
материал допринася за значителното
намаляване на консумацията на енергия и има
един от най-високите класове за енергийна
ефективност. Всяка къща отговаря на
изискванията за получаване на сертификат
от „Американски съвет за зелено
строителство” за енергийно съобразен и
екологичен дизайн.
Компанията LINDAL CEDAR HOMES - USA
е създадена през 1945 г. До този момент
в света има построени над 50 000 къщи
LINDAL, много от тях проектирани от
световноизвестни архитекти като Франк
Лойд Райт. Държавите, в които LINDAL има
представителства, са: САЩ, Канада, Русия,
Грузия, Англия, Ирландия, Шотландия, Франция,
Япония, Корея, Литва, Гърция, а отскоро и
Гергана МАТЕВА
България. 
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Avto Union Center
Луксозен център съчетаващ офиси, зали, изложбена площ
и цялостен търговско-сервизен автомобилен комплекс

П

РЕЗ МЕСЕЦ МАЙ ТАЗИ ГОДИНА БЕ ОТКРИТ

луксозен бизнес комплекс - Avto Union
Center. Той се намира близо до летище
София и включва офис сграда, шоуруми,
сервиз и подземен гараж. Инвеститор и
собственик на сградата е „Авто Юнион
холдинг“. Общата инвестиционна стойност
на проекта възлиза на над 43 млн. евро.
Avto Union Center се оформя като найголемият търговско-сервизен комплекс
в Югоизточна Европа. Сградата във
функционално отношение е разделена на
две - ниско тяло, където са автосалоните
и сервизните центрове на италианските
автомобилни марки Fiat, Lancia, Alfa Romeo
и Maserati, и високоетажно цилиндрично
тяло - бизнес зона, където се помещават
офиси, зали, ресторант, бар, складове. На
територията на шоурумите могат да
бъдат изложени 80 автомобила. Офис зоната
включва 11 000 кв.м площи за отдаване под
наем. Всеки стандартен етаж е разделен на
две, всяка част съдържа средно 35 работни
места и средна застроена площ 500 кв.м.
Организацията на офис пространствата
е от типа Open Space с възможност за
персонализиране на помещенията според
желанията на бъдещите наематели.
Извън сградата по-голяма част от
площите са предназначени за паркинги. В
търсене на решение за израз на зеленината
при бизнес комплекса паркингите са
изградени с пластмасови затревени
решетъчни елементи, така наречената
армирана трева. Тенденцията в търсенето
на зелени паркинги е тя постепенно да
измести познатите ни затревени бетонови
елементи, при които тревата е поставена
при много по-неблагоприятни условия,
по-тежки са и визуално зеленият килим е
разграфен от мрежата им.
Затревените паркинги около сградата от
стъкло и метал засилват луксозния облик
на центъра, придават живот и свежест
на атмосферата. Добрата визия на живия
елемент - растителността, към един обект
зависи от добрата поддръжка. Грижата за
постоянно добрия вид на тревните площи
зависи както от работата по поддържането
им, така и от разбирането и съдействието
на наемателите и собствениците, които
ползват съответните зелени паркинги.
Защото тревата като жив елемент на
средата има нужда от слънце и вода. Затова,
за да може да се осъществи една нормална
поддръжка на зелените паркинги, трябва
да се предостави достъп до тревата
за поливане, косене, торене. Обликът
на сградата зависи от качеството и
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Обликът на една
сграда зависи от
качеството и поддръжката на зелените
площи около нея.
Те са дрехите, рамката
фонът на обекта

поддръжката на зелените площи около нея. Те
са дрехите, рамката, фонът на обекта.
Ландшафтно-архитектурният проект на
Avto Union Center е изработен от „Студио
Гурков“, а реализацията е осъществена от
„Еко Виком България“. По периферията на
центъра са поставени кашпи, които чертаят
една зелена линия, в която се редуват юки и
котонеастри. Силно урбанизираната среда
в градовете ограничава зеленината и всяко
решение на свободните от застрояване
площи е баланс между настилки, паркинги
и същински зелени площи, където могат
да бъдат изграждани дървесно-храстови
композиции. Затова се търсят всевъзможни
решения за въвеждането на зеленината
- това могат да бъдат затревени паркинги,
фасади, покрити с растителност, зелени
покриви, кашпи и клоцове, композирани
с по-маломерни видове. За обект като
„Авто Юнион център“, където формите
са изчистени, стилизирани, материалите
са с гладки и полирани повърхности, а
пространството е ограничено и изцяло
предоставено на автомобилите и хората,
зеленината присъства, от една страна,
като фон в затревените паркинги и, от
друга страна, като рамка, изградена от
линейно наредените кашпи по периферията
на обекта. Когато се озеленяват кашпи,
които не се предвижда да се прибират
през зимата, от вътрешната страна на
стените се поставя топлоизолация, за да
не мръзнат корените на растенията. Също
така в тези случаи е добре да се използват
по-сухоустойчиви и невзискателни видове,
защото растенията, гледани в изолирани
съдове, са поставени в по-неблагоприятна
среда. Трябва да се осигури редовното им
поливане и торене и като цяло прирастът
и обемът им е по-малък, отколкото на
растения, отглеждани в земята.
Много често свободните пространства
около сградите са върху подземни етажи и в
този случай зелените площи са с характер
на покривни градини. При тези условия се
използват по-ограничен брой видове и се
изключват от състава големите дървета.
И когато на партерно ниво са проектирани
паркинги, една добра идея е да ги изпълним
със затревените решетъчни елементи като
опит да направим място на зеленината.
И нека не забравяме, че грижата ни не се
изчерпва с реализацията на обекта. Добрият
вид на зелените площи зависи от добрата
поддръжка, отговорността и грижата на
всички, които ги ползваме и им се радваме. 
ланд. арх. Росен ГУРКОВ,
„Студио Гурков“ ЕООД
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RETScreen® Software
Софтуер за енергиен анализ

R

ETSCREEN SOFTWARE ЗА АНАЛИЗ НА ПРОЕКТИ

с използване на чиста енергия
е уникален безплатен софтуер,
разработен с помощта на голям
брой експерти от правителството,
промишлеността и науката.
С помощта на софтуера може да се
взимат решения, свързани с рисковете
и ефективността от използване на
енергоефективни технологии и възобновяеми
източници на енергия. Софтуерът дава
поглед върху разходите на сградата по
време на жизнения цикъл и също така
изчислява доколко инсталирането на
определена технология ще намали емисиите
на парникови газове на анализираното
съоръжение.
Програмата може да се използва за
анализиране на въздействието върху
енергийната ефективност на сграда или
помещение на всяка една технология както
съвкупно, така и поединично. Това я прави
удобна за решения, свързани с енергийната
ефективност например на едно домакинство
- с нея може да се пресметне как
приблизително ще се отрази на енергийната
ефективност на вашето жилище и
впоследствие на вашия джоб смяната на
прозорците например. Също така софтуерът
RETScreen може да послужи за взимането
на решения, свързани с реализирането на
по-мащабни проекти. Например софтуерът
е бил много полезен при построяването
на малка 6.5 мегавата ВЕЦ в Коста Рика,
както и десетки други проекти, свързани с
енергийна ефективност по цял свят.
RETScreen работи на базата на Excel
и заема по-малко от 80 мегабайта на
харддиска, като това е четвъртата версия
на софтуера и нека не ви подвежда това, че
той е безплатен. Той е многофункционален
и сложен, и най-вече реално приложим. Човек
може да се изгуби в многобройните полета
за нанасяне на различните параметри,
свързани с енергийното представяне на
сградата или съоръжението, което се
анализира, както и на системата, която ще
се инсталира.
За постигане на максимална
реалистичност на моделите софтуерът
ползва база от детайлни данни за
метеорологичните условия на повече от
1000 места по света. Данните са събрани
от 20 различни източника за наземни
метеорологични наблюдения, както и базата
на сателитни метеорологични данни на
НАСА. В тази база данни са включени и
8 точки, намиращи се на територията
на България. Също така в програмата е
интегрирана онлайн база от данни, даваща
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С помощта на софтуера може да се взимат
решения, свързани с
рисковете и ефективността от използване
на енергоефективни
технологии и ВЕИ

достъп до информация и характеристики
на продуктите на над 1000 производителя
на технологии за зелена енергия по света.
Това значително улеснява нещата, тъй като
събирането на такава информация може да
отнеме много време.
Програмата е предоставена от REТScreen
International Clean Energy Support Centre,
който се подкрепя финансово и управлява от
CANMET Energy Technology Centre - Varennes
(CETC-Varennes) на канадската организация
NRCan и подкрепата на множество други
организации и специалисти от различни
области.
REТScreen може да бъде свален през http://
www.retscreen.net. От сайта безплатно може
са бъде изтеглен подробен курс на обучение
за използване на софтуера, както и отделни
курсове за прилагането му в зависимост от
проекта. Ръководствата са във формата на
pdf или PowerPoint презентации, като всеки
обучаващ модул може да бъде представен
като отделен семинар или част от
университетски курс. През сайта може да
разберете и повече софтуера за REТScreen
International Clean Energy Support Centre и
неговата дейност.
Софтуерът е подходящ за всички, които
имат отношение към разработването и
финансирането на един проект за енергийна
ефективност, както и към управлението и
поддръжката на една сграда или съоръжение.
Практиката е показала, че използването на
RETScreen намалява значително разходите,
увеличава прецизността на разработките
по проекта и дава допълнителна яснота при
взимането на решения, свързани с него. 
Ясен ДИМИТРОВ
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