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Индустрията на професионалното почистване е един от най-важните сектори в сферата на услугите и е свързана с една от основните нужди на обществото - чистотата и хигиената. В дългосрочен аспект почистването е
един стабилно растящ пазар, който най-вероятно ще запази темповете си на
растеж от 4% в периода 2001 - 2010 г. Според проучванията на Global Industry
Analysts световният пазар на услуги
за професионално
почистване
ще
достигне
обем
от над 150 млрд.
долара до 2010 г.
В Европа в индустрията са ангажирани около 3.4 млн.
души, работещи в
над 94 хил. фирми
за
професионално почистване, а
пазарният обем е
над 44 млрд. евро,
като темповете
на растеж не се
различават
от
глобалните. Повече от половината от заетите в
сектора работят
предимно по поддържането на почиста и приятна
работна среда и
необходимата висока хигиена в болниците, хранително-вкусовата и IT
индустрията.
Бумът на строителство на сгради
през последните
години в България
е огромен. Всеки ден се появява
нова офис сграда,
някъде се отваря нов бизнес парк, индустриален парк, мол или търговски комплекс. Всичко
това е добре, защото означава, че инвестиционният климат в България се
подобрява, все повече инвеститори имат вяра в пазара и смятат, че той е
достатъчно стабилен, за да продължат да строят нови комплекси.
Но всички тези сгради имат нещо общо помежду си. И това е нуждата от
тяхната поддръжка. А голяма част от разходите за поддръжка на една сграда
са разходи за професионално почистване! То е задължително условие за осигуряване както на дълготрайност
В Европа в индустрията
на положените настилките, така и за осигуряване на
са ангажирани около 3.4
нормална и здравословна работна среда на служителите в офисите и приятна атмосфера за посетителите
млн. души, работещи
на търговските центрове.
в над 94 хил. фирми
Това са част от причините в този брой да се фокусираме по-детайлно на темата професионално почистваза професионалното
не.
почистване
Желаем ви приятно четене!
Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари на редакционната ни поща info@facilities.bg
или в интернет форума ни на адрес www.facilities.bg
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м разгърната застроена площ и ще бъде
реализирана върху терен от 3450 кв.м. Тя
ще включва 31 844 кв.м офис площи, 4407
кв.м търговски площи и паркинг с 391
места. Очаква се общата инвестиция за
Macedonia Tower да възлезе на 105 млн. евро,
а строителството да приключи през 2011
г. От GEK очакват приходите от наем на
Macedonia Tower да бъдат в размер на 8.5
млн. евро годишно.

Наематели в „Пфое Мол”
във Варна се оплакват от
лош фасилити мениджмънт

Центърът за наблюдение на фирма „Анди“ е най-модерният в Югоизточна
© Анди БГ
Европа

„Анди” представя последните
новости в системите
за сигурност в Пловдив

За поредна година фирма АНДИ ще вземе
участие в Международното техническо
изложение в Пловдив, където ще представи
широка гама от нови продукти на
водещи фирми в областта на системите
за сигурност като SONY, FUJINON,
YOKO, MESSOA, Dahua, Dynacolor, JOB
Detectomat, TYCO, FirePro и др. На щанда
на фирмата посетителите ще могат
нагледно да се убедят в качеството
и възможностите на представяната
техника, както и да получат компетентна
консултация от специалисти. Основен
акцент ще бъде поставен на последното
поколение IP мегапикселови камери на
SONY, хибридните цифрови записващи
устройства, а също и на системите за
контрол на достъпа и специализираните
паркинг системи. Посетителите ще
имат възможността да се запознаят
и с някои от последните постижения и
новости при видеодомофонните системи,
пожароизвестяването и пожарогасенето.
Изложението ще стартира на 29 септември
и ще продължи до 4 октомври.

Нова сграда гигант
строят в София

Предстои началото на строителството
на столичния офис център Macedonia Tower.
Проектът е на „Айкон“ ЕООД (Icon), дъщерно
дружество на гръцката GEK - TERNA Group.
Сградата, която ще се издига на площад
„Македония“ в София, е с общо 53 400 кв.
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Двайсет фирми, наематели на „Пфое Мол“ във
Варна, са недоволни от управлението поради
технически проблеми и неизправности,
голям процент незаети площи и ниска
посещаемост на търговския комплекс. Те
са се обединили в инициативен комитет
и обвиняват управлението на търговския
център за тези проблеми, се казва в
изявление на фирма „Кимимпекс“, която
вече е прекратила едностранно договора
си с търговския център. „Това са близо 50%
от всички наематели на площите в мола“,
посочва Лиляна Загорчева от „Кимимпекс“.
Ръководството на „Пфое мол“ посочи, че
съвсем скоро предстои откриването на
магазините на две световноизвестни марки
- Sisley и Benetton, и на детска зона за отдих.
Целта е да се привлекат повече посетители.
Междувременно стана ясно, че от 1
септември „Пфое мол“ е с ново управляващо
дружество. Фирмата се казва Investa Property
Solutions и се управлява от Озгур Явуз.

Обмислят улично осветление
на слънчеви батерии в Русе

Улично осветление със слънчеви батерии
обмисля община Русе. Чуждестранна фирма,
занимаваща се с внос на оборудване за улично
осветление, е направила предложение до
общината в русенското улично осветление
да бъдат поставени фотосоларни лампи,
съобщи зам.-кметът Орлин Лазаров.
Първоначално управата на града ще
закупи няколко елемента, за да се провери
ефективността на този тип осветление.
Според зам.-кмета предимствата на
фотосоларното осветление е, че не се
налага използването на скъпа електрическа
енергия, няма полагане на подземни кабели
за електропреносна мрежа и не се изгражда
допълнителен часовник, който да включва
и изключва лампите при изгрев и залез на
слънцето. „Чрез подобен вид осветление ние
не само ще спестяваме средства, но и няма
да се налагат ремонтни дейности заради
аварии в мрежата“, коментира още Лазаров.

Подобряват енергийната
ефективност на детски градини
и училища в Пазарджик
Общо осем учебни заведения - 6 детски
градини и 2 училища, ще бъдат ремонтирани
до началото на есента, като във всички
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ще бъдат извършени енергоефективни
дейности, обезпечаващи санирането
на сградите. „Енемона“, „Елмиб България“
и ДЗЗД „Енергопроспект“ са поели
енергоефективните дейности. Община
Пазарджик ще се разплаща с фирмите през
следващите 7 години със средства от
реализираните икономии за отопление. В
подписаните договори фирмите са поели
гаранция икономията на енергия да бъде
не по-малко от 20%. Във всички училища
и детски градини се предвижда подмяна
на дограмата, изолация на фасадата,
хидроизолация на покрива и подмяна или
ремонт на котелното отопление.

Летище София търси офис
обзавеждане за терминалите си

Летище София се нуждае от офис
обзавеждане за двата терминала, показва
справка в регистъра за обществените
поръчки. Компанията трябва да проектира,
изработи, достави и монтира офис
мебелите. Прогнозната стойност на
поръчката е 300 хил. лв. Срокът за
кандидатстване е 12 септември, а
гаранцията за включване в процедурата е
3000 лв. Срокът за изпълнение на проекта
е 2 месеца от подписването на договора.
Летището финансира изцяло проекта със
средства от летищни такси и собствени
парични средства. Освен тази поръчка от
летището са обявили, че се нуждаят от
абонаментно обслужване и поддръжка на
хладилна част към централната климатична
инсталация, обслужваща терминал 2.
Системата се нуждае от провеждане
на профилактични дейности, както и
отремонтиране при възникнали технически
проблеми. Гаранцията за включване в
процедурата е 1000 лв. Крайният срок за
подаване на документи е 20 октомври.

Програмата за енергийна
ефективност спестява
100 GWh на година

За година ще бъдат икономисани 100 GWh
енергия с изпълнението на програмата
за енергийна ефективност, съобщи
правителствената информационна служба.
Правителството прие целева програма за
енергийна ефективност в сградите за 2008
г. Програмата обхваща имоти - държавна
и общинска собственост, подлежащи на
задължително сертифициране по Закона
за енергийната ефективност. Целта е
намаляване на енергийната интензивност
на БВП чрез понижаване на потреблението
на енергийни ресурси и ограничаване
на вредните емисии в атмосферата.
Програмата за тази година предвижда да бъде
извършено обследване на 582 сгради. Общата
им разгърната площ е 1 713 337 кв.м. От
тях 549 са държавна, а 33 са общинска
собственост. Това са лечебни, учебни, детски
и социални заведения, общежития, читалища,
галерии, театри, административни
сгради и т. н. Необходимите средства
за осъществяването на програмата са 2
999 935 лв.

Новият терминал на летище София ще има скоро ново офис оборудване
© Анелия Николова

“Български пощи”
закупуват климатизатори за
811 помещения

Прогнозната стойност на поръчката е 700
хил. лв. Поръчката е разделена на 7 лота в
зависимост от региона, в който се намират сградите на „Български пощи“. Кандидатите могат да се включат в процедурата
до 3 октомври. Гаранцията за участие в поръчката е 1000 лв. за всеки лот. Освен климатици от компанията търсят доставчик
на 300 броя локално-известителни системи
за териториалните поделения на компанията. Прогнозната стойност на поръчката е
на стойност 300 хил. лв. без ДДС. Срокът
за подаване на документи е 8 септември,
а периодът за изпълнение на доставката и
монтажа е две години.

Г4С секюрити сървисиз
България“ АД работи в
България от 1993 г. и
е носител на първия за
България сертификат
за сигурност на
информацията ISO
27001:2005. Компанията
обслужва и близо 45
на сто от пазара на
аутсорсинг услугите в
областта на охраната и
управлението на парични
потоци и банкомати.“
Забележка: Поради
технически причини в брой
8/2008 (12), бе допусната
печатна грешка, която
отразяваме в брой 9/2008
(13).

„Теленова”
ще доставя
техника за „Вивател”

В началото на август „Теленова“ ООД беше
избран за подизпълнител на „Вивател“
в доставката на мобилна услуга на
подразделенията на НОИ в цялата страна.
Задълженията на „Теленова“ са доставка и
монтаж на 39 двуканални ISDN GSM Gateways
в 28 населени места в България. Най-добрата
цена, както и качественият продукт - Blue
Gate GSM Gateway на фирмата Alphatech,
са основните показатели, по които е
избран подизпълнителят. Не на последно
място е и складовата наличност, както и
възможностите на „Теленова“ да извърши
монтажите за 1 месец. 
СЕПТЕМВРИ 2008 ФАСИЛИТИС 9
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пръстов контрол е най-голямата реформа
в тази област за последните 40 години.
Въвеждането на системата ще намали
нуждата от персонал на летищата и
ще доведе до спестяването на разходи.
Системата все още търпи някои критики,
най-вече свързани с това доколко тя
подобрява сигурността. Новата система
трябва да бъде въведена по всички
британски летища от 2009 г.

Икономисват от осветлението
на Айфеловата кула

Европейският парламент може изцяло да се премести в Брюксел, след като
таванът на сградата в Страсбург падна

Падна таванът
на Европейския парламент

На 13 август в Страсбург рухна таван в
сградата на Европейския парламент. За първи
път таванът частично е паднал предишната
седмица. Вторият инцидент е станал във
вторник, докато сградата на парламента е
била празна. Няма жертви и пострадали, но
на работните места на евродепутатите
са нанесени сериозни щети. Причината за
срутването засега е неизвестна. По време
на ваканцията сградата на парламента,
която се използва 12 пъти годишно от
евродепутатите, е отворена за посетители.
Последната парламентарна сесия се проведе
в средата на юли, а следващата ще е в
началото на септември.

Лондон изпробва мерки
за по-бързо обслужване
на пътниците на летищата

Великобритания готви нови биометрични
проверки, което, ще съкрати времето за
проверка на пътниците. На летищата в
Манчестър и Станстед през последния месец
експериментално се използва апаратура
за сканиране на лицата на пътниците.
Скенерите правят моментална снимка,
която после се сверява електронно с
двуизмерното дигитално изображение в
документа за самоличност. Машините
сканират един пътник за около 13 секунди,
докато граничен полицай прави същото за
20 секунди. Според вътрешния министър
Джаки Смит новата система за лицев и
10 ФАСИЛИТИС СЕПТЕМВРИ 2008

Осветлението на Айфеловата кула ще бъде
намалено с цел икономии, решиха властите
във френската столица. Сега Айфеловата
кула се осветява през нощта в продължение
на 10 минути в началото на всеки час. От
22 септември тя ще бъде осветявана само
по 5 минути, което ще намали времето
за осветяването й от 400 на 200 часа
годишно. Освен това от 22 септември
20-те хиляди лампи, които осветяват
кулата, ще престанат да светят в синьо,
символизирайки председателството на
Франция на ЕС, а отново ще излъчват
златиста светлина, както е от 2000
г. Освен това се планира в бъдеще да се
премине само на енергия от възобновяеми
източници и да се използват слънчеви
панели на покривите на ресторантите за
осигуряването на енергия за осветяването
на Айфеловата кула.

Офис център
в Санкт Петербург се срути

Една от стените на сградата, разположена
в центъра на града се е срутила пред
погледите на хиляди очевидци. За щастие
поради неработния ден в сградата не е имало
никой, а благодарение на бързите действия
на пожарникарските екипи отломките от
рушащата се сграда не са засегнали никого.
Въпреки че още не е известна причината за
срутването, експертите са убедени, че то
се дължи на прекрояването на помещения,
извършени от новите й собственици. Като
друга причина се изтъква и възрастта
на сградата, която е на 103 години. При
прекрояването е била засегната носещата
стена на долните етажи, което е честа
практика и в България. Преди две години
срутила се при подобни обстоятелства
сграда уби две момичета в центъра на София.

Гръцка фирма ще строи
небостъргач в Москва

Гръцката компания Michaniki получи одобрение
от страна на руските власти да построи
в Москва небостъргач на стойност 283
млн. долара. Във високия 135 м небостъргач,
който ще се намира в предградието Химки
на руската столица, ще има хотелска част,
апартаменти, магазини и подземен паркинг
с места за 1375 коли. Комплексът, който по
непотвърдена информация ще носи името „
Александър Велики“, ще бъде завършен през
октомври 2010 г. и ще генерира приходи в
размер на 398 млн. долара.
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„Шарп“ ще произвежда
икономично осветление

Компанията за електроуреди „Шарп“ ще
произвежда икономични и екологично
чисти луминесцентни лампи. В началото
компанията ще произвежда само плафони,
прожектори, осветление за LCD екрани и
рекламни панели. Целта на „Шарп“ е да се
утвърди на пазара на по-ефективните LED
осветителни тела. От компанията ще
повдигнат специално въпроса за високата
цена на енергоспестяващите луминесцентни
лампи в обръщение към други фирми от
сектора и към властите.

On-Site Solutions 2008
на Nemetschek Allplan улеснява
строителния процес

От Nemetschek са пуснали ново решение за
събиране на информация на строителните
площадки, спестяващо време. С OnSite Solutions 2008 проектантите,
ръководителите на обекти и работниците
ще могат бързо да въвеждат и да оценяват
измервания, дефекти и друга техническа
информация на място. Възможно е и
въведената информация да се прехвърля
към Allplan BIM 2008, за да бъдат показани
промените върху строителния модел. On-Site
Survey 2008 може да се създават етажни

 

планове чрез въвеждане от клавиатура,
сензорен дисплей или безжичен трансфер с
ръчно преносим лазер.
Системата спестява много време на
работещите, като предоставя детайлни
планове на помещения, измервателни данни
и документация, които могат да бъдат
редактирани допълнително.
Софтуерът за 3D планиране може да
прехвърля триизмерни фигури, снимки,
клипове и звукови записи.

Нова компания
за „рециклиране“ на мебели
се появи на пазара в ЕС

Wellinghoff & Associates е една от новите
фирми в добре развиващия се пазар на
exit management, или грижа за помещения
и мебели, след като ползвателите им
са се изнесли. Компанията се наема с
препродаването на обзавеждането,
техниката и празните помещения след пълен
ремонт. В услугите влиза и почистване
и поддръжка на отоплителните и
вентилационните системи, за да са в добро
състояние за новия купувач.
Мениджмънтът на преместването се
очертава като подход с перспективно
бъдеще, тъй като е екологично, финансово
и организационно изгоден както за стария,
така и за новия ползвател на дадена сграда. 
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Ефективността на изобретения от тях
слънчев панел достига 40.8%, което досега
не е било постигано. Техният продукт са
соларни панели, които разделят светлината
на три спектъра, всеки от които се
абсорбира от един от трите слоя, от които
се състоят панелите. Те са изключително
тънки, леки и представляват нов клас,
който има предимства при проектиране
и преминаване към работа, а освен това
тяхната пазарна цена е значително по-ниска.

Наночастиците
подобряват работата
на охлаждащите системи

Според изследване на Националния институт
по стандарти и технология на САЩ
смесването на охладителни течности
и смазки може да увеличи енергийната
ефективност на уредите, в които се
използват. При опит с полиестерно смазочно
масло впръскването на наночастици меден
оксид с диаметър 30 нанометра е увеличило
ефективността на охладителя с 50 - 275%.
Бъдещото развитие на технологията
ще спомогне и за значително намаляване
на размерите на уредите. Към момента
охладителните системи консумират 13%
от всичката енергия, използвана в сгради
в САЩ, и генерират 9% от търсенето на
електроенергия.

Доставчици на санитарни
консумативи вдигат цените
заради скъпите горива

ООН се включва в борбата срещу климатичните промени чрез изключване на
климатичните си инсталации

ООН спира климатиците заради
климатичните промени

От ООН обявиха, че възнамеряват
да изключват през почивните дни
климатизационните системи на нюйоркското
си седалище, за да допринесат за борбата с
климатичните промени. Мярката ще бъде
прилагана през цялата година, а през зимата
температура, поддържана от отоплението,
ще бъде понижена. Това ще спести около
1 млн. долара разходи на ООН и ще намали
емисиите на въглероден диоксид на сградата с
около 3000 тона.

Соларен панел на NREL поставя
рекорд за ефективност - 40.8%
Учени от американската Националната
лаборатория за възобновяема енергия
(NREL) са поставили световен рекорд
по ефективност на преобразуване на
слънчевата енергия в електричество.
12 ФАСИЛИТИС СЕПТЕМВРИ 2008

Unisource Worldwide, доставчик на санитарни
и офис консумативи, беше една от първите
компании от бранша, които обявиха, че
повишават цените на услугите си заради
поскъпването на горивата. От 3 септември
Unisource Worldwide обяви, че въвежда такса
за гориво и транспорт за всеки продукт.
От компанията обявиха, че вече не могат да
компенсират транспорта чрез приходите,
без да увеличат цената на продукта.

„Джонсън контролс“
ще оборудва проект в Бахрейн

От „Джонсън контролс“ обявиха, че ще
снабдят с 18 охладителни системи YK-K7 на
дъщерната компания „Йорк“ струващия 2.5
млрд. долара проект в залив на Бахрейн на
северното крайбрежие на град Манама. Те ще
могат да снабдяват с над 250 куб.м студена
вода за минута жителите на комплекса,
които ще бъдат около 25 хил. души. „Джонсън
контролс“ виждат в проекта възможност за
нова тенденция за използване на морската
вода за охлаждане. Системите ще използват
титаниеви тръби, устойчиви на ерозия и
корозия, което ще позволява използването
на морска вода за освобождаването на
топлината, което ще предотврати
използването на близо 5000 л сладка вода за
минута. Благодарение на титания водата
ще циркулира по-бързо, а това ще доведе до
по-голям топлин ен трансфер и по-голяма
оперативна ефективност.
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Нова перална машина
използва само по една
чаша вода на пране

Пералня, която пере, използвайки само една
чаша вода за едно пране, е изобретена
в университета в Лийдс. Машината,
носеща марката Xeros, почиства
дрехите, използвайки хиляди миниатюрни
пластмасови частици, които абсорбират
мръсотията.
Xeros използва около 2% от водата
и енергията, които използват
конвенционалните модели перални, и по този
начин при честа употреба има потенциал за
големи спестявания.
Пластмасовите частици могат
да се използват за 100 пранета,
а експериментите са показали, че
частиците премахват всякакви петна,
включително червило и кафе, и след прането
дрехите са почти сухи, което премахва
необходимостта от използването на
сушилня.

Соларно захранващи
се климатични системи
от Greencore Air

Слънчевите панели намират все повече и
по-разнообразни приложения. Greencore Air
- GC 10200 е захранвана от соларни панели
система за климатизация.
Тази система смекчава значително нуждата
от електричество в пиковите часове на
използване. GC 10200 е в два варианта
- подвижен и стационарен, които могат
да бъдат с по две или четири батерии. С
единичен соларен панел системата от 170
вата може да охлажда помещение от над
50 кв.м. Климатикът работи с прав ток,
така че няма нужда от конвертор, който да
превръща правия в променлив ток, с какъвто
работят масовите електроуреди. Когато
няма слънце, GC 10200 може да използва ток
от електрическата мрежа за зареждане на
батериите си.

Ветрогенератори
ще се извисяват върху
небостъргачите в Ню Йорк

Кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг
е предложи програма за създаване на
възобновяеми източници на енергия,
която предвижда преди всичко върху
небостъргачите и мостовете
в Ню Йорк да бъдат направени
ветрогенератори, съобщиха от
пресслужбата на кмета на града.
Блумбърг призова компаниите в страната
да предложат конкретни идеи до 19
септември. Той говори за прекъсването
на електричеството през 2003 г., което
остави на тъмно в продължение на 24 часа
цялата североизточна част на САЩ и част
от Канада, като засегна 40 милиона жители
в осем американски щата и 10 милиона
канадци. Инициативата е един добър пример
за кметовете на всички населени места. 
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Фирмите за енергийно
обследване и сертифициране
на сгради се сдружиха
Камарата цели създаване на професионална гилдия и на критерии за енергийна ефективност

И

ДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ

с нестопанска цел на фирмите,
акредитирани от АЕЕ, възникна
още през 2004 г., когато се прие Законът
за енергийна ефективност, а след това и
наредбите и правилниците към него.
Целите, първоначално поставени пред
камарата, са професионално израстване
на фирмите, извършващи енергийни
обследвания на сгради и/или промишлени
системи и сертифициране на сгради,
както и въвеждане на новите критерии за
енергийна ефективност сред гражданите
и фирмите в България. Амбициозни цели,
които се осъществяват по-ползотворно след
увеличения членския състав на сдружението
през 2008 г. Макар и не мащабна, дейността
на камарата досега се разви в няколко
направления.
Предложените от камарата текстове
по време на второто четене на Закона
за изменение и допълнение на Закона за
енергийна ефективност намериха конкретна
реализация в окончателния текст на закона,
приет през 2007 г.
Фирмите, членуващи в камарата, проявиха
ангажираност по текстовете на Закона
за енергийна ефективност и Закона за
местни данъци и такси, ограничаващи
собствениците на сгради в правото им да
ползват данъчни облекчения след издаден
сертификат за енергийни характеристики
на сградата им. Камарата се обърна към
омбудсмана на България с предложение да
сезира Конституционния съд за отнемане и
нарушаване на права, свързани с данъчните
облекчения след сертифициране на сгради,
и сега очакваме по-нататъшните му
процесуални действия. Този проблем е
от особена важност за всички, защото
подкопава доверието на клиентите към
фирмите в бранша, а клиентите са преките
потърпевши от промените в нормативната
уредба. По покана на председателя на
комисията по правните въпроси към
Народното събрание на нейно открито
заседание бяха направени предложения за
допълнение към проектозакона за етажната
собственост, свързано с паспортизацията
на сградите, обновяването и санирането
14 ФАСИЛИТИС СЕПТЕМВРИ 2008

Следващи стъпки
Сега задача на членовете
на камарата и на
управителния съвет е
на следващото общо
събрание да предложат
промени в устава на
сдружението, които
да го доближат
до определението
„професионална
браншова организация”.
Новият управителен
съвет работи и по
подготовката на нова
програма за работа на
сдружението, изцяло в
синхрон с направените
и приети от членовете
предложения.

Сериозна задача пред членовете ще бъде
законовите рамки, свързани с eнергийната
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Събития

институционализирането на камарата в
© Красимир Юскеселиев
ефективност

на сградите с цел синхронизирането му с
нормативните актове, касаещи енергийната
ефективност и данъчните облекчения
вследствие от извършените реконструкции.
Специално изготвеното за камарата
правно становище относно правата на
собствениците на стари сгради с извършена
реконструкция след 1 януари 2005 г., но с
ново разрешение за ползване, отново даде
възможност на собствениците да ползват
данъчни облекчения съгласно чл.24 т.18
и 19 от ЗМДТ. Установихме контакти с
Българската асоциация на архитектите и
инженерите консултанти и постигнахме
принципно съгласие за общи съгласувани
действия за това енергийните паспорти
на нови сгради да бъдат изготвяни от
акредитирани в АЕЕ фирми.
На общественото обсъждане на проекта
за нов закон за енергийната ефективност
камарата изрази становище и направи
предложения от концептуално и конкретно
естество, целящи да са в помощ на
вносителите на законопроекта и да
доближат още повече нормативната ни
база до директивите и изискванията на
Европейската общност.
На общото събрание на камарата,
проведено на 24 юли 2008 г. в Стара Загора,
се направиха следните предложения за
бъдещото развитие на камарата:
1. Ефективно участие в
нормотворчеството и синхронизирането му
с европейските законови норми, създаване
и поддържане на пълноценна база - данни за
обема на извършваните услуги, за цени и
ефективност на материали и съоръжения
- в полза на всички членове при тяхната
работа, свързана с обследване за енергийна
ефективност на сгради и промишлени
системи.
2. Развитие на камарата като
професионална браншова организация,
обединяваща максимален брой фирми,
акредитирани в АЕЕ. Смисълът, който се
влага, е организацията, устройството и
дейността на камарата да бъдат напълно
съобразени с европейските норми за
съсловни организации и един бъдещ закон за
съсловните организации и професионалните
сдружения, който предстои да бъде приет.
Сериозна задача пред членовете ще бъде
институционализирането на камарата в
законовите рамки, свързани с енергийната
ефективност, както и с дългосрочните
национални планове за енергийна
ефективност.
3. Координиране и съгласуване на
политиката на фирмите членки по
отношение на качеството на извършваните
от тях услуги в областта на енергийната
ефективност, по качеството и пълнотата
на използваните методики и приложен
софтуер, по квалификацията на персонала,
както и по отношение на ценообразуването
по услугите, извършвани от фирмите,
регистрирани в АЕЕ.
4. Откриване на клонове на камарата в
населени места с ниска информираност и
активност по отношение на енергийната
ефективност. 
Севдалина ДЖАБАРСКА,
член на УС на КФИЕОСС

Управителен съвет
1. Костадин Сирлещов
- със значителен
административен и
организационен опит,
придобит във висшата
държавна администрация председател
2. Севдалина Джабарска
- „Енерджи сейвинг”
ЕООД, Стара Загора
- мениджър, доказал
компетентността и
уменията си с активно
участие в работата на
камарата - заместникпредседател
3. Костадин Арнаудов
- „Аркас” ООД, Пловдив
- един от първите
експерти в България,
придобил квалификация
за обследване на сгради
и ПС за ЕЕ - заместникпредседател
4. Ивайло Алексиев „Билдконтрол” ЕООД,
Добрич - доказал
компетентността
и уменията си при
изпълнението на досега
поставяните му от
камарата задачи - изп.
секретар
5. Андрей Костадинов „Енергийно обследване”
ООД, Габрово - мениджър
със значителен
опит в държавната
администрация - член
6. Наталия Събева
- „Контач” ООД , гр.
Съединение - финансов
мениджър с познания в
областта на енергийната
ефективност - член
7. Таня Овчарова „Енергоефект” ООД,
гр. София - мениджър с
особено активно участие
в обследвания за енергийна
ефективност на сгради и
сертифициране на сгради
- член.
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Термоизолация

Термоизолацията изискване или
необходимост
Високите изисквания за качество и надеждност дават тласък
на развитието на все по-ефективни технологии

М

ОЖЕ ЛИ ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА СЪЩЕСТВУВА

без отопление или климатизация?
Използването на хладилна и
климатична техника, както и на системи
за отопление често е изключително важно,
особено за обществени сгради като болници
и лаборатории, магазини за хранителни
продукти, медицински заведения и
компютърни зали. В този ред на мисли обаче
е необходимо да се отчете и обратното
влияние на тези обществени сгради и
дейности върху околната среда в глобален
аспект. Именно затова, ако се вземат
мерки за постигане на по-добра изолация
на сградите, е възможно енергоспестяване
от порядъка на 20 за жилищните и 30-35 на
сто за административните сгради и офиси.
Грубо казано, в една сграда около 40% от
топлината се губи през стените, по около
20% през покрива и прозорците, 15% през
18 ФАСИЛИТИС СЕПТЕМВРИ 2008

пода и 2% през вратите.
От друга страна, сградният сектор
изпуска около 40% от емисиите на
въглероден диоксид в атмосферата,
транспортният и индустриалният сектор по 30%, а останалите 14 на сто се отделят
от други източници. Парниковият ефект,
който се получава благодарение на тези
емисии, до голяма степен определя климата
на Земята. Нарастването на изпусканите
в атмосферата парникови газове, свързани
с човешките дейности, представляват
реална заплаха за климатичния баланс.
Въглеродният диоксид, който е основен
причинител на парников ефект, бива
отделян при изгарянето на твърди
горива за производството на енергия.
Нарастващите нужди от електрическа
енергия от своя страна водят до рязко
увеличаване на емисиите на въглероден
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Термоизолация
диоксид в атмосферата. Отоплителните,
хладилните и климатичните системи имат
голяма заслуга за това нарастване, тъй
като представляват мощен консуматор на
енергия. Ако не се предприемат мерки в тази
насока, се очаква допълнително увеличение
на тези емисии със 17% за периода 1990 2010 г., което противоречи на Протокола
на Киото, според който за този период
емисиите трябва да бъдат редуцирани с 8%.
За щастие обаче се оказва възможно
намаляването на консумацията на енергия
и свързаните с това емисии на парникови
газове за целите на системите за отопление
и климатизация с една трета посредством
използване на повече и по-добри изолационни
техники и материали.

Ако се вземат мерки за
постигане на по-добра
изолация на сградите,
е възможно енергоспестяване от порядъка
на 20 за жилищните и
30-35 на сто за административните сгради и
офиси

Термоизолацията като
една от основните мерки
за енергоспестяване

Постигането на по-добра изолация е
възможно в много различни области: сграден
сектор, подгряване на флуиди, хладилен
транспорт, съхранение на хранителни и
медицински медикаменти. Изолационните
техники от своя страна също варират
широко. Създаването и разпространението
на високоефективни термоизолационни
материали би могло да допринесе за
опазването на околната среда и климата в
бъдеще.
Втвърдяващите се синтетични пени
представляват един от най-ефективните
изолационни материали. Те се състоят
от изолирани клетки, в които има газови
включвания, които са реалният изолатор.
Съществуват няколко вида пяна от този
тип: полиуретанова, полиизоциануратна, от
екструдиран полистирен и фенолна пяна. За
да се избере подходящ изолационен материал,
е необходимо да се съблюдават няколко
фактора.
Технически фактори:
 Термична проводимост на изолационния
материал, която трябва да бъде възможно
най-малка
 Способност на материала да
предотвратява дифузията на изолационния
газ
 Възможност за използване на материала
не само за нови сгради, а и при модернизация
на съществуващи такива.
Социално-икономически фактори:
 Характеристики на материала и
изолационния газ от гледна точка на
сигурност при употреба (запалимост,
токсичност и т.н.)
 Ефективност на материала от гледна
точка на цената му
 Съвместимост с предписанията за
термоизолационните материали.
Фактори, касаещи околната среда и
климата:
 Цялостното поведение на изолацията по
време на жизнения й цикъл
 Ресурси - особено енергийна
ефективност
 Други влияния върху околната среда
 Възможност за преработка и
рециклиране след края на жизнения цикъл.

Определението за жизнен цикъл на изолацията, свързано с разхода
на енергия, взема под
внимание всичко, което
се случва с материала
от производството му
до излизането му от
употреба

Определението за жизнен цикъл на
изолацията, свързано с разхода на енергия,
взема под внимание всичко, което се
случва с материала от производството
му до излизането му от употреба. Редно
е да се държи сметка за постигнатото
енергоспестяване посредством конкретния
термоизолационен материал за времето на
живота му. Сравнителен анализ на жизнения
цикъл на различни изолационни материали
показва, че за 25 години високоефективната
пяна, нанесена като изолация посредством
технология, използваща флуоровъглеводород,
е с 5-10% по-добри качества, отколкото
пяна, нанесена с въглеводородна технология,
и 15-20% по-добра от тази, използваща
комбинация от въглероден диоксид и
вода. Ограничените загуби на газ и поголямото енергоспестяване правят
флуоровъглеводородната изолационна пяна
най-приемлива от гледна точка намаляване на
емисиите на парникови газове. Посредством
отговорното им използване и контрола
на потенциалните емисии, високата
ефективност на изолационните материали,
нанасяни по технология, използваща
флуоровъглеводород, те се превръщат в
добро решение за термоизолация. Освен
това тези материали са трудно запалими
и отговарят на изискванията за сигурност.
Реално флуоровъглеводородите не нарушават
озоновият слой, но представляват парникови
газове. Те обаче могат да повлияят върху
изменението на климата само ако бъдат
освободени.
Целта на Протокола от Киото е да
ограничи емисиите на парникови газове,
а не да ограничи производството им или
тяхното използване. За да се реализира
тази цел, е необходимо производителите на
флуоровъглеводороди и изолационна пяна да
работят съвместно за минимализацията на
изпусканите флуоровъглеводороди във всички
етапи от жизнения цикъл на изолацията.
Това може да бъде постигнато посредством
използването на специални техники и
обработка. Освен това е необходимо да се
въведе единен регламент за мониторинг на
емисиите.
Добре е да се систематизират няколко
ефективни правила за управление на
процесите, способстващи намаляване на
климатичните промени:
 Да се окуражават всички действия за
увеличаване на енергийната ефективност на
нови и съществуващи сгради посредством
оптимално използване на изолационни
материали. Такава инициатива може да
доведе до намаляване на емисиите на
парникови газове от сградния сектор
 Да се използва жизненият цикъл на
сградата като основен фактор, на базата на
който да се вземат решения за мерките за
намаляване на парниковите газове, изпускани
в атмосферата
 Да се развиват и окуражават
инициативи и технологии за унищожаване
и рециклиране на изолационни материали,
чийто жизнен цикъл е изтекъл
 Да се взема под внимание сигурността
на хората като основен фактор при избор на
изолационен материал. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Термоизолация на
енергийноефективни
сгради
Наличието на термоизолация в новите сгради има икономическа,
екологична и естетическа обосновка

П

РЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ

растящите цени на енергията
и нарастващата нужда за
енергоспестяване подтикват
строителната индустрия да предприеме
мерки за повишаване на ефективността
на новите конструкции. Тъй като всеки
строителен терен има своите уникални
климатични и топографски характеристики,
е необходимо да се вземат предвид
ограниченията и да се използват максимално
природните ресурси, като се интегрират
в дизайна, за да се получи като резултат
енергийноефективна сграда. Основната
цел на проектантите, които са възприели
идеята за енергоспестяване, е да се
поддържа вътрешната среда климатизирана
и приемливо комфортна за обитателите.
Ефективното използване на енергията
е важно, защото в глобален аспект
невъзобновяемите енергийни източници
са на изчерпване и произвеждането на
електрическа енергия от тях е свързано с
отделянето на парникови газове.
Термоизолацията е техника, която
минимализира преноса на топлинна енергия
от вътрешността на сградите към
околната среда и обратно, намалявайки
ефектите на проводимостта, конвекцията
и излъчването. Изолацията е сградната
компонента, контролираща температурата
директно, и индиректно влияе на преноса
на влага към и от сградната. Изолацията на
сградите се поддържа от термоизолационен
материал като гъвкави материи, пълнежи
или спрейове. Най-използвани са гъвкавите
материи. За оптимални резултати всеки
вид изолационен материал се използва със
съответната техника за монтаж.
Изборът на материал за термоизолация
зависи от величината индекс на термично
съпротивление (RSI), която представлява
съпротивлението на поставена изолация
на предаването на топлина и се измерва
в единици m2*C°/W. Например за гъвкав
материал с ниска плътност и дебелина 140
mm индексът на термично съпротивление е
RSI = 2.83m2*C°/W, за същият материал със
средна плътност RSI = 3.30m2*C°/W и т.н.
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Дървени стени с външна
термоизолация

Изолацията на стени, изработени от
дървен материал, може да се направи, като
се използват твърди изолационни панели,
закрепени със специални дюбели. При този тип
стени се осигурява и диагонално укрепване,
което повишава устойчивостта им.

Бетонен фундамент
с външна изолация

Носещите стени, обграждащи дадено
отопляемо пространство, се изолират с
твърди изолационни блокове, изработени
от полистирен или фибростъкло,
инсталирани вертикално на външната
страна на стената. Горната част на
твърдата изолация се прикрепя към
первазите на прозорци или към стената
посредством специално лепило. Ако
горната част на изолационните блокове
не се покрива от сградната обвивка,
е необходимо тя да бъде защитена от
околната среда с ламаринен перваз или
циментова мазилка, нанесена върху
метална оплетка. Влагоизолацията се
поставя преди термичната такава.
За да се постигне добра термоизолация
на една сграда, е от особено значение
това да се планира и да се използват
най-подходящите за целта средства.
Ориентацията на сградата също е
от особено значение - тя трябва да е
такава, че да позволява навлизането на
оптимално количество въздух и светлина
във вътрешното пространство. При
проектирането на сградата трябва да се
вземат под внимание следните фактори:
 Необходимо е да се прецени
оптималното пространство, което да бъде
заемано от врати и прозоречни отвори,
в зависимост от климатичните условия,
както и правилната им ориентация
 Необходимо е да се предвидят
слънцезащитни устройства (естествени или
изкуствени) при нужда, които са с доказана
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Термоизолация
ефективност
 Необходимо е според климатичните
условия да се прецени ориентацията на подългите и респективно по-късите стени на
сградата и терасите
 В зависимост от климатичните
условия трябва да се предвиди засаждането
на подходящи растителни видове около
сградата.
Освен различните материали, използвани
специално за термоизолация, съществуват
и конструкционни елементи, които имат
термоизолационни средства. Такива са
блоковете аериран бетон с плътност 551
- 600 кг/m3 и минимална компресационна
якост 3 N/mm3. Термоизолационните
свойства на тези блокове се дължат на
затворените в бетона въздушни клетки,
които повишават термичните им свойства
и водят до намаляване на преноса на
топлина, по-малки товари за климатичните
инсталации и оттам и по-голяма енергийна
ефективност. Други материали от този
тип са така наречените изолационни
слоеве. Такива са керамиката, акрилните
ребра, силикатните облицовъчни материали,
които осигуряват нееднакво съпротивление
при неблагоприятни климатични условия
и допринасят за термичната изолация. Те
предотвратяват проникването на топлина
или студ още преди навлизането им в
основата. Имат изключителното свойство
да създават структура с кръстосани
връзки, които стават по-силни с времето,
което ги прикрепва още по-силно към
основния материал на стената и това
води до по-голяма здравина, устойчивост и
гъвкавост.

Армирана със стъкло
пластмаса

Това е композиционен материал от армирана
със стъклени влакна пластмаса и се използва
за прозорци или врати. Прозоречните
отвори от този тип са с по-тесни рамки,
което придава на сградата по-елегантен
вид и позволява в помещението да прониква
повече светлина. Те възпрепятстват
създаването на така наречените термични
мостове и изолират отлично. Освен това
прозорците от този тип практически не
стареят и не изискват поддръжка, а също
и теглото им е с 25% по-малко от това на
традиционните. Вратите от този тип
пластмаса са добро решение на проблемите
с кондензацията и мухъла, намаляват
топлинните загуби с 20% или повече и имат
по-малко тегло и размери, като в същото
време са изключително здрави и устойчиви.
Термоизолацията е един от най-важните
аспекти, които трябва да бъдат предвидени,
за да се постигне енергийна ефективност
на сгради. От климатичните данни за
последните 20 години е известно, че в
глобален аспект се наблюдава покачване
на температурите и по този начин
термоизолацията става задължително
условие за осигуряване на температурен
комфорт на обитателите. Именно по тази
причина се разработват и много нови
технологии. 
„Фасилитис“
СЕПТЕМВРИ 2008 ФАСИЛИТИС 21

CMYK Фасилитис стр. 22

Пасивните къщи

Сгради
с нулева нетна
консумация
на енергия

външните условия, за да осигуряват
висок комфорт през по-голямата част от
годината, като същевременно използват
произведената енергия за задоволяване
на разходите за осветление и други
електрически товари.
Горещ климат от своя страна може да
изисква много енергия за охлаждане, но
в региони с такива климатични условия
обикновено има и големи денонощни
температурни разлики, които отварят
възможност за охлаждане чрез отваряне на
отдушниците през нощта или използването
на различни форми на топлинно акумулиране.
Стремежът за постигане на сгради с
нулеви енергийни нужди не трябва да е слабо
изразен при проектантите и изпълнителите.
От това зависи ангажирането, решението
и познанието в областта на замяната на
стандартните решения и всяка стъпка на
тази реализация. Този ангажимент започва
от собствениците и клиентите. Те трябва
да поемат рисковете и да отстояват
своите искания пред проектантите.
Най-добрият вариант е замисълът за
постигането на нулева нетна консумация
на енергия да се осъществи още в етап на
идейна фаза на проектиране, вместо да
се правят подобрения на вече изградени
сгради. Не само собствениците, но и
проектантите по всички части трябва
да бъдат обвързани с постигането на
целта. За съжаление дори и когато се
опитват да осъществят нискоенергийни
проекти, архитектите не обръщат много
голямо внимание на елементите, които
увеличават електрическите товари.
Проблем в случая се явява фактът, че се
предпочита решение на моментния проблем.
Трудно е да се реализират различни от
конвенционалните идеи, защото при всеки
опит да се осъществят идеи за намаляване
на енергийните нужди се срещат спънки,
свързани с оскъпяването. В този случай е
необходимо да се направят проучвания и да
се покажат доказателства защо цената на
зеленото строителство е по-висока и какви
са множеството ползи от това.

Проблеми по пътя
за постигане на нулева
нетна консумация на енергия
Една добра перспектива за намаляване
на вредните емисии в атмосферата

О

СВЕН ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА

сградата климатът, в който тя е
позиционирана, играе важна роля
за осъществяването на желаната цел нулев разход на енергия. При наличието
на благоприятен климат съответно е
необходим нисък разход на енергия за
осигуряването на висок комфорт на
обитателите в сравнение с по-студените
или горещи райони. Мекият климат
позволява на проектантите да използват
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С покриването на паркинг пространствата с
фотоволтаични панели
може да се увеличи
неколкократно местното производство на
енергия в сградите

Най-важният въпрос при сградите с нулева
нетна консумация на енергия е свързан с
възможностите и предизвикателствата,
свързани с технологията. За съжаление
ниската цена на енергията през миналия
век е довела до ситуация, в която повечето
механически и електрически устройства са
оптимизирани с цел намаляване на крайната
им стойност за сметка на енергийната
им ефективност и експлоатационните им
разходи. В допълнение неефективността,
очевидна при вентилатори, които
работят на пълна мощност независимо
от необходимия моментен дебит, или
топлообменници, които не предават
толкова топлина, колкото биха могли
поради малките си размери, почти всяко
оборудване има скрити товари, които водят
до увеличаване на енергийните разходи и
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причината за това е, че някой не е решил да
ги проектира по по-ефективен начин.
Много по-евтино е да се спестява
енергията, отколкото да се произвежда.
Дори и да не е възможно да се инсталират
съоръжения за производство на енергия от
възобновяеми източници, за да бъде сградата
с нулева нетна консумация на енергия, е
възможно тя да бъде проектирана така, че
да не употребява повече енергия, отколкото
би могло да се произвежда вътре в рамките
на сградата.
Нивото на произведената от периферията
на сградата енергия се ограничава от
наличната слънчева радиация, освен ако
площта, на която се генерира, не се разшири
извън рамките на зданието.
Днес наличните фотоволтаични панели
имат пиково изходно напрежение 110 W/
m2. На някои места в САЩ подходящо
ориентираните панели могат да произведат
един киловатчас за година за всеки един
ват на пиковото изходно напрежение. Една
много ефективна търговска сграда би
могла да използва по-малко от 110 kWh/
m2 годишно и да задоволи този товар
изцяло с фотоволтаици. На годишна
основа е изчислено, че е необходимо
такова пространство за подходящо
ориентирани фотоволтаици, каквато е
площта на сградата. Проучвания сочат,
че едноетажните сгради могат наистина
да достигнат нулева нетна стойност
на консумираната енергия, използвайки
свободното си покривно пространство за
монтиране на фотоволтаици, доколкото
двуетажните сгради не могат да достигнат
този статус.
Ако площта за акумулиране на слънчева
енергия не е ограничена само до покривното
пространство, много сгради могат да
достигнат целта за нулев разход на енергия.
С покриването на паркинг пространствата
с фотоволтаични панели може да се увеличи
няколкократно местното производство
на енергия в сградите. Проблем се явява
цената на панелите. При стойност около
500 долара за квадратен метър дори
и пространството да е достатъчно,
бюджетът може да не е.
Вятърът също може да бъде добър вариант
за местно производство на енергия. С
локална система за производство на енергия
от вятъра дори и високите сгради може
да достигнат нулева нетна консумация на
енергия. Това е единственият начин те
да постигнат тази цел, понеже в този
случай няма достатъчно пространство за
монтиране на фотоволтаици.
Конструирането на сгради, които имат
нулева нетна консумация на енергия, все
още представлява една нова концепция,
която е необходимо да бъде доразвита
и ясно дефинирана. Усилията, които се
влагат в тази насока, обаче са големи.
Успешното развитие и спешното решаване
на проблема с парниковите газове, отдавани
в атмосферата, и изчерпването на
конвенционалните енергийни източници
биха довели не само до увеличаване на
енергийната ефективност, но и до спасяване
на планетата и човечеството като цяло. 
Полина ПЕТКОВА, Ива ПЕТРИНСКА
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„Атика”
от VELUX
„Като подобряваме сградите, които изграждаме, създаваме
предимства не само за самите нас, но и за нашите деца.“
Андрис Пиебалгс (Комисия по енергетика към ЕС)

Представяне на „Атика“

„Атика“ е проект на VELUX, иницииран
да заздравява връзките между
стратегическите партньори в
строителната индустрия. Той има за
цел да инициира дискусия за бъдещите
концепции в жилищното строителство,
енергоспестяването, използването на
слънчевата светлина, както и да подпомогне
развитието на строителния мениджмънт
и усъвършенстване на строителните
решения.
Видението на VELUX e „Да създава подобри жизнени условия, с повече светлина и
чист въздух и да бъде компания номер едно в
очите на своите клиенти“.

Климат в помещението

Специалисти от VELUX съвместно с колеги
от университета на Флоренция извършиха
проучване на вътрешния климат на
подпокривни апартаменти на тема „Климат
в затворени помещения през лятото в
средиземноморските райони“.
Целта на изследването е да се установят
температурата, потокът на въздух
и слънчевото греене в помещението
през лятото в зависимост от вида на
покривната конструкция, режима на работа
на сенниците, щорите и ориентацията на
прозорците.
Изследването показва, че олекотената
покривна конструкция от метал или
дърво с 16 мм изолация води до същия
летен комфорт, както и традиционните
бетонни покривни конструкции с потънка изолация от 4-8 см. Олекотените
конструкции с по-дебела изолация обаче
имат голямо предимство по отношение на
енергийните загуби през зимата. В резултат
на това „Атика“ е построена с олекотена
метална конструкция и 16 см непрекъснат
изолационен лист на покривните скатове и
фасадата.

Покривният прозорец на VELUX
с интелигентно управление
INTERGRA® е снабден с ел. мотор
и дистанционно управление с
възможност да се програмира
работата на прозореца и ел.
аксесоарите - щори и сенници

„Ние прекарваме 90% от нашето време в затворени помещения. Предизвикателството пред нас е да създадем комфортен
климат в тях с минимални разходи“. Жан Кристоф Визиер, декан на Департамента за устойчиво развитие на Френския
институт за строителни технологии CSTB
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„Ние се нуждаем от повече свеж
въздух, когато обитаваме стаята, и по-малко, когато помещението е
празно. Предизвикателството е в
това да успеем да контролираме
вентилацията.“
Жан Кристоф Визиер,
декан на Департамента
за устойчиво развитие
на Френския
институт за
строителни
технологии
CSTB

Естествената вентилация се обуславя от
два важни принципа: първо, топлият въздух
е с по-малка плътност и се издига нагоре,
като създава условия за циркулация. Второ,
движението на въздуха над и около къщата
създава разлики в налягането странично
на къщата. Ако помещението има високо
разположени прозорци като отдушници и
ниско разположени като източници на входящ
въздух, се получава естествена вентилация
при загряване на въздуха в помещението.
Колкото по-голямо е разстоянието между
горните и долните прозорци, толкова посилен ще бъде циркулационният поток.
В „Атика“ прозорците са поставени високо
и ниско. Високо поставените прозорци,
изпълняващи ролята на отдушници са
интегрирани в скатния покрив и са насочени
на север и юг. Ниско поставените прозорци
са на четирите фасади на сградата.
През лятото входящият въздух идва от
по-хладната северна част на сградата.
Това осигурява ефективна циркулация на
целия обем въздух в стаята и заедно с
планираното затъмняване на определени
прозорци помага за съществено намаляване
на температурата в помещението.
Още по-важен е фактът, че циркулацията
дори на топъл въздух подпомага по-лесното
възприемане на климата в помещението.
През лятото, въвеждайки определен график
за отваряне и затваряне на прозорците в
зависимост от външните и вътрешните
условия, се подпомага намаляването на
температурата още в началото на деня.
Плочките на пода са с висок коефициент
на поглъщане на топлината, а стените са
боядисани в бяло за максимално отразяване
на светлината в помещението и стените. 

ВЕЛУКС България ЕООД
1618 София,
кв. „Павлово“
ул. „Пелистер“ 6
тел./факс
02/ 955 99 30
02/ 955 95 26
bulgaria@velux.com
www.velux.bg

„В бъдеще ние ще имаме съчетание от
естествени решения като естествено
охлаждане през нощта и механично охлаждане
през деня. Можем да наречем това хибридно
охлаждане. Вече има хибридни автомобили
и може би съвсем скоро ще има хибридно
охлаждане на сградите.“
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Пасивните сгради
Този тип строителство е икономически изпълнимо и гарантира целогодишен комфорт на обитателите

С

ЪС ЗАТИХВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА еуфория

от последните години се усеща нуждата
срещу парите си инвеститорите да
получават по-стойностен продукт като
концепция и същност, като комфорт на
обитаване и накрая като качество на готовия
строителен продукт. Една от добрите
възможности в тази посока са пасивните
сгради.
Това е концепция, възникнала преди около
15 години. Основава се на прости, ефикасни и
напълно приложими идеи. Целта е енергийната
потребност на сградите да бъде намалена до
нива, близки до нулевите, така да се достигне
до изключителен комфорт на обитаване. Нещо
повече, това е икономически осъществимо.
Оскъпяването на себестойността на
пасивните сгради е с не повече от 10 до 15%.
Първите пасивни сгради в Европа преди
15 години са чисто експериментални. Това
са ограничени инвестиционни проекти,
предимно с еднофамилни къщи. Постепенно с
натрупания опит, научни изследвания и анализи
на вече построеното се стига до методики
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за проектиране с надежден краен резултат.
Днес в Европа вече има построени хиляди
пасивни сгради: еднофамилни и многофамилни
жилищни сгради, училища и детски градини,
офис сгради. Всички глобални тенденции в
строителния бизнес, особено в Европа, са в
посока на движение към пасивния стандарт.
Нещо повече - Европейският съюз планира
постепенното въвеждане на стандарта като
задължителен за всички новопроектирани
жилищни сгради до 2020 г. Това означава,
че всички мерки, взети в тази посока от
инвеститорите в настоящето, ще доведат
до запазване на стойността на построеното
от тях след 12 години. За съжаление е
изключително трудно конструктивно и
скъпо да превърнем една вече изградена
конвенционална сграда в пасивна.
В какво се състои същността на
концепцията? За да сведем енергийната
потребност до нива, близки до нула, трябва
в максимална степен да намалим загубите
на енергия, а от друга страна, да спечелим
колкото се може повече от онази енергия,

Пасивните сгради могат да бъдат затоплени или изстудени само
посредством вентилационната система,
като реализират спестявания от конвенционална климатизация
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която е около нас в огромни размери.
За да намалим енергийните загуби, трябва:
 Да проектираме компактен обем, по
възможност с минимална повърхнина на
външната обвивка
 Изключително добре да изолираме
сградата, като създадем безупречна външна
обвивка. Това означава елементите от
тази обвивка да бъдат основно съставени
от активна топлоизолация, както и да
се използват висококачествени прозорци
с троен стъклопакет. Задължителна е и
максималната въздухонепроницаемост на
външната обвивка
 Не трябва да допускаме термомостове
(енергийни пробиви) във външната обвивка на
сградата
 Не трябва да допускаме прегряване на
помещенията - затова е необходима пасивна
или активна слънцезащита на остъклените
части от фасадата
 Не на последно място трябва да
проектираме контролирана принудителна
вентилация на помещенията. Това се налага,
тъй като при отварянето на прозорците
за пресен въздух през студената зима или
горещото лято отчитаме огромни загуби на
енергия. Това е причината през тези сезони да
подаваме пресен въздух към всяко помещение
и да изсмукваме отработения въздух откъм
сервизните помещения. Важно е изхвърляният
от сградата въздух да отдаде енергията си
на постъпващия в сградата пресен въздух
чрез топлообменник с КПД над 80%. По този
начин в помещенията винаги постоянно има
чист и пресен въздух. През меката пролет или
есен прозорците могат да бъдат отворени,
а вентилационната система да бъде
изключена. Пасивните сгради могат да бъдат
затоплени или изстудени само посредством
вентилационната система, като по този
начин може да се освободим напълно от
конвенционалната отоплителна инсталация,
което води до значителни икономии на
вложения.
За да увеличим енергийните печалби,
трябва:
 Да ориентираме сградата по най-добрия
начин според посоките на света, освен
това вътре в сградата да разположим
жилищните помещения, ориентирани
към южното изложение, а сервизните - в
противоположната част на сградата,
 Да заложим повече прозорци от юг
и почти никакви от север. Формата на
сградата да бъде проектирана така, че
да позволим на слънцето през зимата
естествено да затопли помещенията, а
обратно, през лятото да не допуснем пряко
ослънчаване, за да избегнем проблема с
прегряването
 Да използваме безплатни възобновяеми
енергоизточници - на първо място, слънчева
енергия за подгряване на битовата
гореща вода чрез слънчеви колектори, а от
друга страна, фотоволтаични системи
за производство на електроенергия,
геотермална енергия, извлечена с термопомпи,
вятърна енергия от ветрогенератори и
други Възобновяемите енергоизточници не са
задължителен елемент на пасивните сгради,
но свеждат консумацията още повече към
нулеви стойности, освен това допринасят за

енергийна независимост.
Една от най-използваните в Европа
методики за проектиране на пасивни сгради
е PHPP (Passive House Planning Package),
въведена от Passivehaus institut - Dr. Feist,
Дармщат, Германия. Методиката дава в
ръцете на проектантите мощно средство за
контрол върху енергийния модел на сградата
и уточняване на всеки отделен параметър
на външната обвивка или на сградните
инсталации.
Основните задължителни параметри, които
дефинират пасивния стандарт, са:
 Енергия за отопление, вентилация и
климатизация не повече от 15 kWh/m2
годишно
 Общо потребление на сградата за всички
нужди не повече от 120 kWh/m2 годишно
 Въздухонепроницаемост на външната
обвивка - стойност не по-голяма от 0.6 h-1 при
провеждане на задължителен вентилаторен
тест на сградата с налягане от 50 Pa.
България има чудесни климатични дадености
за постигане на пасивния стандарт, поблагоприятни от тези на Централна и
Западна Европа.
У нас вече са проектирани и скоро започва
строителството на първите пасивни сгради,
което доказва, че стандартът е възможен
с нашите технологични възможности и
традиции в строителството. Интересът към
темата расте ежедневно. 
Арх. Георги НИКОЛОВ
„ Студио АРХЕ“ ЕООД
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REHAU системи
Как енергийната ефективност става възможна мисия

Н

АРАСТВАЩИТЕ ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА

все повече създават грижи на
собствениците на недвижими имоти
и на наемателите. Според специалисти
допълнителните разходи в много
домакинства вече съставляват над 20%
от средните общи разходи. Този проблем
продължава да се задълбочава заради
ускореното намаляване на ресурсите в
глобален мащаб. Все повече инвестиционни
и строителни компании желаят да са
независими от енергийните пазари. Това е
възможно, ако успеят да се предотвратят
загубите на топлина, като се използва
ефективно наличната топлина и се генерира
нова. Енергийната ефективност в даден
обект може да се постигне чрез изолирана,
непропускаща въздух обвивка на сградата
с контролирана вентилация, водно подово
отопление или охлаждане и използване на
възобновяеми енергийни източници.
REHAU - България предлага иновационни
системи за енергийно ефективно
строителство, които се допълват една с
друга и по този начин осигуряват оптимални
енергийни баланси.
Съществен принос към
енергийноефективната обвивка на
сградите дават системите за врати,

РЕХАУ ЕООД
Околовръстен път - 30 км
Промишлена зона Север Казичене
София 1532
тел.: +359 2 89204 71
факс: +359 2 99973 90
E-mail: sofia@rehau.com
www.rehau.bg

прозорци и фасади на REHAU. Друга
енергийно ефективна система на REHAU е
темперирането на бетоновата сърцевина.
В бетоновата плоча на изграждащия се
обект се интегрира специална тръба
REHAU, през която в зависимост от
нуждите протича студена или топла вода.
Чрез геотермалните системи се дава
възможност за целогодишно използване
на изтеглената от земята топлина - за
отопление през зимата и за охлаждане през
лятото. Този метод е значително енергийно
ефективен, тъй като се постига икономия
на енергия - до 75% при отопление и до 85%
при охлаждане. Със слънчевите системи
REHAU SOLECT могат да се спестят до 70%
от енергийните разходи за затопляне на
битова питейна вода и до 35% за затопляне
на битова питейна вода и подпомагане на
отоплението.
Понижаването на разходите за енергия
чрез енергийно ефективно строителство е
напълно възможно.
С тези иновационни решения на REHAU
изграждането на нулево енергийна къща е
възможно вече и в България. Първият обект
с такова приложение е административноскладовият център на REHAU - България, в
Казичене. 
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Мултикомфортна къща
Малко хора си дават сметка, че най-евтината енергия е тази, която не са потребили
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Фиг. 1: Разпределение на енергийното потребление в Европа
Промишленост 28%
78%
от тази
енергия може
да бъде
спестена!
Отопление 40%
Източник: EURIMA, ECOFIS

Транспорт 32%

Фиг. 2: Изисквания
към пасивната къща

Sound absorber

Sound absorber

Exhaust air
bathroom
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supply air
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Exit air

Outside a
Exhaust air
kitchen

Sound absorber

още от 70 години на миналия век
веднага след първата петролна
криза. Потреблението на енергия се
разпределя ориентировъчно поравно между
индустрията, транспорта и домакинствата.
В индустрията мерките за намаляване
на разхода на енергия влияят пряко върху
себестойността на продуктите и
инвеститорите бързо вземат мерки за
оптимизирането им, за да не отпаднат
в конкурентната борба. В транспорта
екотенденцията настъпва по-бавно, тъй
като ограниченията за придвижване дори от
икономически съображения се възприемат
като посегателство върху свободата
на индивида и бизнеса. И все пак през
последното десетилетие сме свидетели
на малолитражни автомобили, хибридни
двигатели, стимули за използване на
биогорива и прочее енергоспестяващи мерки
и в областта на транспорта (фиг.1).
В строителството мерките за
ограничаване на разхода на енергия обаче
навлизат най-бавно, защото са свързани
с консервативност на строителните
практики и традиции, дълъг експлоатационен
период на вече построените или
реновирани сгради, участието на голям
брой заинтересувани страни и по-бавна
възвращаемост на инвестициите.
Днешните цени на енергийните ресурси
обаче бързо насочват вниманието към
големия потенциал за редуциране на
консумираната енергия чрез намаляване
на разходите за отопление и охлаждане
в сградите. Този потенциал вижда и
Европейската комисия и го впряга в новите
затегнати изисквания на Директивата за
енергоефективните характеристики на
сградите. Междувременно строителните
продукти и системи за изолация и
оптимизиране на използването на енергията
в сградите се развиха до ниво, което прави
използването им стандарт, а не екзотично
изключение.
И все пак има ли граница, където мерките
за енергоефективност надхвърлят
рентабилността на инвестицията,
ограничават архитектурната идея или
комфортното обитаване на сградите.
В световен мащаб има наложени различни
стандарти за нискоенергийни сгради,
които потребяват по-малко от 50 kWh/m2
годишно за отопление и охлаждане - Effinergie,
Minergie-P, Minergie, 3 - Liter house, 5 - Liter
House, Passive House, Zero energy house.
Естествено Нулевата енергийна сграда е
най-икономична, теоретически възможна, но
и най-зависима от капризите на времето.

Sound absorber

З

А ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ СЕ ГОВОРИ

Outside air

U-Value 0,15 W/m2K
Fresh supply air
heat register

Air/air
heat exchanger

Earth heat exchanger
(also as brine circuit or direct evaporator)

Вентилация / рекуператори / филтри

ВЕИ
Добро уплътняване

U-Value 0,8 W/m2K

U-Value 0,15 W/m2K

Студени мостове

U-Value 0,15 W/m2K

Таблица 1

Годишна потребена
енeргия за отопление
(HDD) = 3400 K“ d

kWh/m a
300-250

kWh/m2a
150-100

kWh/m2a
50-40

kWh/m2a
<15

CO2 емисии

60 kg/m2a

30 kg/m2a

10 kg/m2a

2 kg/m2a

2

CMYK Фасилитис стр. 31

Пасивните къщи

Най-евтината енергия е тази, която не сме изразходвали!

София 1715
Бизнес парк София,
Сграда 8Б, офис 705
тел. 02 4899084
факс. 02 4899085
office@isover.bg
www.isover.bg
www.isover-students.com

При високите летни температури в България
например принципите на нулевата къща
ще доведат до претопляне, а през зимата
при няколкодневно заоблачаване и липса
на слънчева радиация - до преохлаждане и
невъзможност за поддържане на постоянна
температура.
„Най-пестелива“ и в същото време
надеждна се оказва пасивната къща,
при която за поддържане на оптимална
температура (отопление и охлаждане) са
необходими само 15 kWh/m2 годишно.
Това е възможно, защото формата,
разположението и изолацията на пасивната
къща се проектират така, че може да
се гарантира целогодишно оптимален
микроклимат без използването на
конвенционални отоплителни уреди.
Корекцията на температурата до желаната
от обитателите става единствено чрез
вентилацията на помещенията, тъй като
практиката и стандартите показват,
че за комфорта на обитаване се изисква
опресняване на въздуха от 30 куб.м свеж
въздух на час за един човек. Това ниво на
въздухообмен е достатъчно при използване
на система за опресняване на въздуха чрез
топлообменник, да се поддържа постоянна
температура, отлично качество на въздуха
и оптимален микроклимат. Което въвежда
и следващото задължително условие за
правилното функциониране на пасивните
къщи - въздухонепроницаемостта (фиг.2).
Постигането на ниските разходи
за отопление започва от правилното
проектиране и залагане на принципите на
енергоефективността още на фаза идея.
Това е така, защото за постигане на малки
топлинни загуби през сградната обвивка се
налага използване на дебелини от 30-40 см
изолация с възможно най-добри изолационни
свойства (коефициент на топлопреминаване
< 0,035-0,037 W/mK). Тези сериозни
дебелини изискват задълбочени познания
за конструкцията, за да се елиминират
топлинните мостове, чието наличие може
да доведе до над 20% от топлинните загуби.
Изборът на изолационен материал освен
от топлоизолационните свойства зависи
и от механичните му свойства и от

това дали допринася за звукоизолацията и
огнеустойчивостта на конструкциите. Ако
наред с приноса към енергоефективността
на пасивната сграда се постави изискване за
това как изолационният материал допринася
за опазването на околната среда, трябва
да се вземе под внимание и енергията,
необходима за производството му - от
добива на суровината, през преработката,
опаковането, транспортирането до
обекта и рециклирането след изтичане
на експлоатационния период на сградата.
Тоест колко пъти енергията, използвана за
създаване на продукта, се възвръща по време
на експлоатацията му.
На тази гледна точка трябва да се
наблегне повече, тъй като инвестицията
в енергоефективност е лесно видима по
малките разходи за отопление и охлаждане,
но приносът към намаляване на вредните
парникови газове остава неосезаем в
краткосрочен мащаб (табл. 1).
Без да се подценява значението на
останалите елементи от системата на
пасивната къща - остъкление и дограми,
вентилация, въздухонепроницаемост,
обръщаме повече внимание на изолацията,
тъй като намаляването на топлинните
загуби чрез топлоизолиране на сградите
е основата на енергоефективното
строителство. Едва след като чрез
минимализиране на разхода за енергия
чрез полагане на ефективни изолационни
материали се постигне ниска консумация
на енергия, може да се пристъпи към
последната фаза на добиване на малкото
останала енергия за отопление и охлаждане,
битова гореща вода и домакински уреди чрез
възобновяеми енергийни източници.
Или ако трябва да обобщим, най-евтината
енергия е тази, която не сме изразходвали!
Стандартът за пасивни къщи ни дава
възможност и гаранция, без да жертваме
комфорта, уюта и архитектурното
въздействие на сградите, да допринасяме
за опазване на околната среда и да
инвестираме в собственото си
състоятелно бъдеще чрез намаляване на
енергийните разходи. 
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Офис
пространството
Преливането на удобството във функционалност гарантира
не само приятна работна среда, но и добри финансови резултати

С

ЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТНА

среда с подходящо и съвременно
обзавеждане определено влияе на
хода на работния процес. От една страна,
обзавеждането може да окаже положителен
(или съответно отрицателен) ефект върху
работещите, а от друга, допринася и за
създаването на определено впечатление у
бизнес партньори, които посещават офиса.
При всички случаи важи съотношението
добре устроен офис - добра работа.
Обзавеждането и организирането на
работното пространство в ролята си
на дълготрайни фактори с отражение
върху работния процес не бива да бъдат
пренебрегвани и не би било пресилено
да се твърди, че те оказват влияние на
ефективността на служителите, а оттам и
непряко на финансовите резултати.

Офис зен

Въпреки бързите темпове на строителство
на първокласни офис помещения фирмите
и в частност фасилити мениджърите
се изправят пред въпроса как да
вместят удобно много хора в ограничено
пространство, без това да влияе
негативно на работния процес. И дори
пространството да е достатъчно добре
съобразено с дейността на дадена компания,
проблемът с организацията и избора на
обзавеждането опира до осигуряването
на максимално комфортна, продуктивна,
спокойна работна среда, без да се нарушава
личното пространство на служителите.
Изглежда именно пригодността към
личните предпочитания за удобство на
всеки един служител е основното изискване
към обзавеждането в офиса. Адаптивното
обзавеждане е винаги за предпочитане,
затова и няма обща формула за избора на
офис мебели. Те трябва да са съобразени с
помещението, броя работници, както и с
целите на компанията. В това отношение
т.нар. модулни системи за обзавеждане
са много подходящи в много случаи заради
възможността да бъдат размествани при
желание.
Дори и да не става въпрос за модулни
мебели, важното е обзавеждането да може
да осигури пространство за индивидуална
работа и лесно да позволява комуникацията
и работата в екип при нужда. Това до голяма
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степен зависи и от оборудването, с което
разполагат служителите.
В това отношение мобилните технологии
също имат роля в оптималната организация
на пространството, особено когато
става въпрос за конференции или събития,
изискващи придвижването на хора от една
точка до друга на големи разстояния. Бързо
развиващите се технологии в областта
на видеовръзките и интегрирането на
интерактивно оборудване облекчават
значително осигуряването на необходимите
помещения, настаняване на гостите,
организация на времето и т.н.

Точно по мярка

Широко разпространено схващане е, че
щом веднъж офисът се е сдобил с някои
ергономични подобрения, няма нужда от
обновяване на обзавеждането. С постоянно
множащите се и подобрени технологии
не може да се каже, че ергономията е
достигнала своеобразен връх в развитието
си. Най-малкото наличието на текучество
на персонала и личните предпочитания
на служителите оправдават напълно
периодичното преобзавеждане на офиса.
Още повече че ергономията не се изчерпва
просто с възможността за настройване на
уредите спрямо личните предпочитания,
а включва и качествата на материалите и
структурата на самите мебели. В крайна
сметка служител, който се чувства
комфортно, работи по-добре.

Красиво или удобно

В последните години определено се
наблюдава разчупване на типичния офис
модел с преградени кабинки или редици бюро
до бюро в едно голямо общо помещение.
Недоброто възприемане на тези „кубчета“
за един човек от страна на служителите
се обосновава най-вече заради чувството
на ограниченост и монотонното
оформление на пространството. Това
доказва, че офис пространството трябва
да е устроено като интерактивна среда
с оригинален дизайн, който да съчетава

Адаптивното обзавеждане е винаги за предпочитане, затова и няма
обща формула за избора
на офис мебели

функционалността с естетическата
наслада. Скорошни проучвания показват
обаче, че и красивото не е единствено
условие: голяма част от анкетираните
заявяват, че предпочитат да седят на
по-скоро удобен стол, отколкото на нещо
стилно, но не особено комфортно. Това
говори за все по-нарастващ баланс между
функциите на обзавеждането в офиса.

Когато теглим чертата…

Въпреки че няма емпирични доказателства
за конкретна зависимост между вида и
качеството на обзавеждането в офиса,
организацията на пространството и
финансовите резултати на компанията,
е повече от ясно, че удобството и
функционалността оказват благоприятен
ефект върху качеството на работа.
Повишената ефективност на служителите
от своя страна намира вече по-директен
израз в цифри. Също както при поддръжката
в който и да било сектор, пространството
(заедно с обзавеждането и техниката) е
онзи скрит елемент, който може да има
неочаквано сериозно положително влияние,
когато се разглеждат финансовите
резултати.
В по-широк смисъл изборът на мебели и
оформлението на офис пространството
имат психологически обосновки. Според
Джей Бранд, специалист по когнитивна
психология на организацията и човешкия
фактор към мичиганския производител на
офис мебели „Хауърт“, съществува връзка
между спестените средства по сградния
фонд и оборудването и личните нужди и
ефективността на служителите. На хората
(представени чрез заплати и реализирани
ползи) се падат до 82% от разходите на
компанията, докато делът на сградния
фонд (в това число обзавеждане, техника
и т.н.) възлиза на едва 5%. Имайки предвид
тези факти, не би било логично да се
правят икономии от тези 5%, когато чрез
тях може многократно да се оптимизира
82-процентният дял на човешкия фактор. 
Людмила ЗЛАТЕВА

ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ
 Проектиране
 Изграждане
 Узаконяване
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Продуктивността в офиса

Повече ефективност, по-малко място
Служителите умеят да
забележат, когато зад
похвалата всъщност
се крие просто едно
потупване по рамото
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ЕМСКИТЕ ОФИСИ СА НЕРЕНТАБИЛНИ

и неудобни. Така звучи тежката
присъда на Холгер Кнуф, управител
на Международния институт по
фасилити мениджмънт i2fm. Докато при
производството изразходването на ресурси
е около 70%, то в офиса това е от 3 до 5%.
Според изследване на Gallup (2006 г.) 87% от
работниците в Германия нямат истинско
задължение спрямо своята работа: 68%
от всички заети изпълняват работата по
поръчение.
 Служителите се нуждаят от признаване.
Истинската похвала е решаващ мотивиращ
фактор, но внимание: Служителите умеят да
забележат, когато зад похвалата всъщност
се крие просто едно потупване по рамото.
 Служителите трябва да бъдат приемани

като хора. Индивидуалното развитие
трябва да се наблюдава и да се прави
периодичен feedback за личностния напредък.
 Мненията на служителите трябва
да играят някаква роля. Който не обръща
внимание на това, не успява. От тази гледна
точка е ясно, че ефективни за такава форма
на обмен са периодични срещи.
 Служителите трябва да имат своя
позиция, която им подхожда. Радостта идва
тогава, когато хората имат чувството, че
техният талант бива развиван.
Така обобщена е темата за психическото
натоварване на работното място, която
играе голяма роля. Не напразно законът
за запазване на работното място
изисква да се констатират и намаляват
източниците на стрес и причините за
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психическото натоварване на работното
място. Наред с немския Fraunhofer Institut
и немската компания TÜV SÜD предлага
изследвания, които показват факторите,
смущаващи служителите. С BalanceCheck
TÜV SÜD анализира работната обстановка в
следните области:
 поле на действие
 многостранна работа
 цялостна работа
 информация и координация
 социален работен климат
 съвместна работа
 съдържание на работата/количество на
работата
 контакт с клиента
 процеси
 заплащане/възможности за развитие.
Така за всеки служител се открояват
позитивни и негативни въздействия, които
могат да бъдат обсъдени заедно с TÜV
SÜD - в специализирани обучения в отделни
екипи или отдели, в които биват развивани
планове за действие. „Всеки участник
трябва да остане с добро впечатление от
тези обучения, така че от BalanceCheck да
произтичат действия, които да подобряват
ситуацията в екипа. Генерални рецепти за
успех няма, необходими са индивидуални
мерки, обяснява д-р Матиас Щарке,
консултант в TÜV SÜD Life Service, и посочва
няколко примера.
Липсващи перспективи. „Много често
служителите се предават заради липсващи
възможности за развитие в предприятието.
Тук не става въпрос непременно само за
кариерно развитие. Някои възможни гледни
точки са: одобряване на личните цели, други
области на задачи и отговорности, ротация
на работното място, последващо обучение
чрез семинари.
Липсващо потвърждение. „Много често
участниците в BalanceCheck изследванията
сигнализират, че биха искали повече
потвърждения от ръководителите си.
Възможни допирни точки биха могли да
бъдат да се обучават ръководните кадри
в контекста на интензивна комуникация
със служителите; да се осъществяват
регулярни разговори със служителите или да
се въведат различни системи за оценка на
персонала.“

Често служителите
се предават заради
липсващи възможности
за развитие в предприятието

Решенията са много

Спектърът от възможни решения е
широк. Този, който намалява стреса на
работното място, оказва влияние не само
на продуктивността, но и въздейства
позитивно на отсъствията. В помощ могат
да се окажат малки промени. Към това може
да се добавят, подкрепа на служителите и
ръководните кадри чрез инструктиране,
активно разрешаване на конфликти в
екипите и отделите или дефиниране на
процесите и допирните точки. Който
отделя внимание на последните неща, много
бързо обръща работната среда към себе
си. Предвид растящите цени на квадратен
метър за наемна на бюро може да се
помисли за намаляване на площите на първо
време.
Мисленето около намаляване на площта

на офиса не е много стимулиращо. При
повърхността за конструиране, сградната
и транспортната техника такива
намаления са безнадеждни - остават
прилежащи работни места, които иначе
биха могли да бъдат използвани ефективно.
Тук наред с критичното изследване на
работните процеси помага и анализът
на комуникацията. Например може да се
откажете от някои заседателни маси
в работното пространство и вместо
това да се добавят допълнителни зони
за обсъждания. Това спестява площ, но си
заслужава да се помисли да се премине от
помещения за едно или няколко лица към
широки помещения.
Катя Швингхамер, ръководител на
центъра по управление на площите в
DeTeImmobilien, предупреждава: „В Германия
има класически организирани концепции за
офис с много единични офис помещения и
йерархично определени големини за офиси
с площ 25 и 30 кв.м. Предвид днешния
конкурентен и разходен натиск не може да
се приеме високото потребление на площи в
Германия.“ Опитът показва, че служителите
приемат добре прехвърлянето в отворени
пространства. След време се установява,
че не им липсват комуникацията „лице в
лице“ и лесният достъп до колегите. Освен
това има редица помощни средства да
се отклонят акустичните и оптичните
пречки. Другите форми на офис помещения
се развиват бавно, но постоянно и започва
да се говори за офиси без териториално
разделение.
В разпределението без териториално
разделение няма ясно дефинирани работни
места. Непрекъснато сменящите се според
задачите групи се формират наново, което
обаче не е просто от организационна гледна
точка. При KPMG съществуват свободни
бюра и конферентни помещения заедно с
оборудването. Освен това различни отдели
на „Сименс“ практикуват успешно „липсата
на територия“. Тъй като 20% от състава
или са на път, в отпуска, болни са, или
работят от вкъщи, работните места са помалко от служителите.
Който не иска да стигне дотам или иска да
бъде по-подвижен, за него се предлага в някои
области и професионални групи мобилната
работа.
Дали във влака, от вкъщи или на Бахамите
- с лаптопа служителите винаги могат да
изпълнят задачите си. Няма единно решение
за мобилното работно място, тъй като
изискванията са твърде различни. Във всеки
случай трябва да се уверите, че службите,
инфраструктурата, както и хардуерните
и софтуерните решения са налични.
Служителят трябва да може да работи на
мобилното си работно място, така както и
на постоянното си с обичайните програми и
документи.
Кои решения да се изберат: За да могат
мероприятията да траят дълго, TÜV SÜD
препоръчват контрол на успеха. „След
една година трябва да се контролира дали
мерките са цялостни и са точно приложени,
дали са донесли подобрения, или има други
гледни точки“, обяснява д-р Щарке. 
„Фасилитис“
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Интервю

Пазарът е този, който
регулира активността
на база търсене и предлагане
Сергей Койнов, изпълнителен директор на „Фортън Интернешънъл“, пред „Фасилитис“

К

ои са основните проекти, над които
работи „Фортън Интернешънъл“ в
момента?
Във връзка с опита, който вече
натрупахме, на този етап работим
активно в посока оптимизация в
управлението на основните типове
обекти - офис сгради, индустриални
обекти и търговски центрове. Всеки
от тези обекти има своите особени
изисквания.
Управлението на различните имоти е
специфично, тъй като всеки обект
има своите особености в зависимост
от големината, местоположението и
заданието на инвеститора. В общия случай
ние не само работим по поддръжката
на обектите, но и съдействаме за
получаването на наемите, отчитането
на разходите и тяхното счетоводно
обслужване. Колкото по-голям е обектът,
толкова по-голям е и обемът работа, като
при търговските центрове управлението
на имота включва работа с повече от 100
наематели, проследяване на редовното
плащане от тяхна страна, цялостна
гаранционна и извънгаранционна поддръжка
на машините и съоръженията, охрана,
почистване, управление на паркингите,
съдействие при маркетингови кампании
за увеличаване на продажбите, работа
с наемателите и собствениците за
максимално удовлетворяване на нуждите
им. Управлението на определен имот
всъщност представлява максимализиране
на приходите и оптимизация на разходите,
като нашата роля е да съдействаме
обектът да е максимално печеливш както
за наемателите, така и за собственика.
Опирайки се на натрупания опит, в
момента работим по разширяване на
базата ни от управлявани обекти с фокус
върху работещите търговски, офис и
логистични обекти.
В България все още се строи много.
Докога смятате, че ще продължи този
бум в строителството? Кога ще се
насити пазарът на имоти в страната и
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В търговските площи
вече има много проекти,
но реално се изграждат
много малък процент от
тях

предлагането ще надвиши търсенето?
Строителство винаги ще има. Пазарът
е този, който регулира активността на
база търсене и предлагане. Характерното
в тази област е, че има забавяне между
момента на взимане на решение за
строителство и реалното излизане на
пазара, тъй като процесът на изграждане
отнема между две и три години. В този
период от време условията на пазара
могат да се променят.
На база на издадените разрешителни
за строеж активността в сектора е
много голяма. Все пак всеки сектор в
недвижимите имоти има своите правила
и своята крива на търсене и предлагане.
В търговските площи вече има много
проекти, но реално се изграждат много
малък процент от тях. В офис площите
очакваме на пазара да излязат няколко
значими проекта от опитни инвеститори,
които ще повлияят търсенето и
предлагането.
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Пазарът е този...
36£
В логистиката има нужда от още проекти.
Очакваме ги.
В жилищните площи има известно
забавяне най-вече поради високите
ценови нива, но все още има значителен
инвеститорски интерес. При
ваканционните обекти виждаме сериозни
затруднения за инвеститорите, тъй като
предлагането е много високо.

Ясно е, че в София пазарът на офис
площи, бизнес сгради и търговски
центрове е голям. Каква е ситуацията
в останалите градове в България? Има
ли толкова голямо търсене на такива
площи в по-малките градове?
Отново има различия според сегмента
на пазара. Плановете да се изграждат
търговски центрове са много на брой
както в София, така и в останалите поголеми градове.
Това се дължи на факта, че навсякъде
хората имат нужда да пазаруват и
търсят най-удобното и приятно място,
където да правят това.
Разликите идват при наемните нива,
които се формират според очакваните
нива на продажбите от страна на
наемателите. Нормално е в София
продажбите да са по-високи, отколкото
в другите градове, въпреки че не е
задължително винаги да е така. Например в
морските градове има летен туристически
сезон и той оказва съществено влияние
върху очакванията за продажби и реалния
оборот на ритейлърите.
При офис площите наистина има голяма
разлика между София и останалите
градове. Причината е, че големите
наематели са международни компании, а
техните представителства обикновено
са в столицата.
Затова и виждаме по-голяма активност
при изграждането на бизнес сгради в
София. В останалите градове бизнесът
се движи предимно от местни български
фирми, които все още предпочитат
да бъдат собственици на сградите и
офисите, в които работят.
Това обуславя по-ниското търсене и
по-благоприятните наемни нива в помалките градове.
На какво ниво са според вас
взаимоотношенията наемател наемодател в големите търговски
центрове в България?
Ние във „Фортън“ тепърва ще разберем
нивото на взаимоотношения наемател
- наемодател, тъй като започнахме
активното управление на „Мол Варна“
заедно с нашия международен партньор
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Cushman & Wakefield. Като цяло обаче
липсата на традиции и практиката на
директни взаимоотношения наемател
- наемодател водят до затруднения,
сериозни недоразумения и сблъсък на
интереси. Тук е мястото да отбележим,
че ролята на пропърти мениджмънта
е именно в изглаждането на тези
взаимоотношения, удовлетворяването на
страните в процеса и допринасяне за повисоки печалби.
Смятате ли, че световната криза на
пазара на имотите ще се отрази и в
България?
Колкото и да не ми се иска, световната
ипотечна криза вече има влияние и върху
България. Това се вижда в повишените
лихвени нива на банковото финансиране
и по-високите гаранции, които банките
търсят от инвеститорите в недвижими
имоти за успех на съответния проект.
Със сигурност виждаме и че купувачите на
недвижими имоти - индивидуални, частни и
корпоративни, намаляха като брой, въпреки
че интерес от тяхна страна продължава
да има.
Причината при корпоративните е, че
някои от тях изпитват затруднения
в други страни, това се отразява
на инвестиционните им намерения
и рефлектира върху динамиката и
обема на реализиращите се обекти и в
България. Като цяло добрата новина е,
че икономиката в България се развива
успешно, което означава продължаващо
увеличение на покупателната способност
и активност на населението. На тази
база добрите проекти ще продължават да
се финансират, изграждат и реализират
независимо от световната икономическа
криза.
Ще успеят ли моловете да изместят
традиционните магазинчета, в които
българинът е свикнал да пазарува, или
те все пак имат шанс да оцелеят?
Според мен моловете вече промениха
начина на пазаруване в София. Те
предлагат по-голям избор при сходни
ценови нива, спестяват време и
са приятно място за посещение. В
България моловете все още са място за
пазаруване на хора с по-високи доходи и/
или ограничени във времето. От друга
страна, ценово ориентираните хора ще
продължат да търсят най-изгодните
оферти. Малките магазинчета имат
своята специализация и клиенти, които
в общия случай са различни и не се
припокриват с качеството и цените на
стоките в моловете. 
Интервюто взе Петър ТАШЕВ

В по-малките градове бизнесът се движи предимно
от местни фирми, които
предпочитат да бъдат
собственици на сградите и офисите, в които
работят
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Почистване

Накратко за
почистващия
сектор
По света, в Европа и в България

И

НДУСТРИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО почистване е един от най-важните сектори в
сферата на услугите и е свързана с една
от основните нужди на обществото - чистотата и хигиената. В дългосрочен аспект в глобален мащаб почистването изглежда стабилно
растящ пазар, който ще запази темповете си
на растеж от 4% от 2001 г. насам до 2010 г.
Според проучванията на Global Industry Analysts
до 2010 г. световният пазар на услуги за професионално почистване ще достигне обем от над
150 млрд. долара. Проучванията на компанията
още сочат, че професионалното почистване на
жилищни площи ще изпревари по темпове на растеж почистването на офис площи. Забавянето
в растежа на почистването на офис помещения
се дължи на това, че все повече служители ще
започнат да работят от дома си поради тенденциите за увеличение на наемите и стремежа
към пестене на пространство. Стабилността
на сектора се дължи на това, че разходите за
почистване представляват много малка част
от общите разходи и също така на нормите
за здравословна работна среда и безопасност,
което пречи на компаниите да пестят за сметка
на почистването.
В Европа в индустрията са ангажирани около
3.4 млн. души, работещи в над 94 хил. фирми
за професионалното почистване, а пазарният
обем е над 44 млрд. евро, като темповете на
растеж не се различават от глобалните темпове.
Повече от половината от заетите в сектора
работят в болниците, хранително-вкусовата и
IT индустрията. В момента най-ниските цени в
Европа на кв.м за тези услуги са в България и в
Румъния.
В България секторът се обслужва от около
200 фирми с над 15 хил. души, заети в тях, които са от малки фирми на семейни начала до поголеми компании, като най-често в зависимост
от големината фирмите обслужват различни
пазарни ниши.
Все по-голямото разнообразие при дейностите по почистването в посока интегриране на
услугите и фасилити мениджмънта разширява
все повече понятието професионално почистване, което се свързваше и все още се свързва
предимно с почистването на офиси. 
Ясен ДИМИТРОВ
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Професионално
почистване на офис сгради
С

ТРОИТЕЛСТВОТО НА ОФИС СГРАДИ

и обособени бизнес паркове е бързо
развиващ се сектор. С нарастването
на броя на офис сградите, на тяхната площ
и на броя на служителите естествено
възниква проблемът за ефективната им
поддръжка. Основно перо в цялостната
поддръжка на една сграда е почистването.
Качеството на почистване е решаващ
фактор за осигуряване на дълготрайност на
настилките и всички повърхности, както
и предпоставка за здравословна работна
среда. Изборът на ефективни методи
и схеми на почистване е нелека задача
поради факта, че в строителството се
внедряват непрестанно нови материали и
конструкции, които са предизвикателство
за специалистите в почистващия бранш.
Това е предпоставка за динамичното
развитие на почистващия сектор като
цяло: от производството на продукти,
компетентното им предлагане на пазара,
ефективното им внедряване в практиката
от почистващите компании.
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Професионалното почистване е комплексна
система от:
 Подходящо подбрани за конкретния
обект професионални машини, препарати,
хигиенни аксесоари и инструментариуми
 Прилагане на специализирани технологии,
съобразени с третираната повърхност
 Квалифициран персонал, обучен за работа
с повереното му оборудване и специфика на
обекта
 Ефективна организация на дейността с
цел постигане на максимални резултати за
кратко време.
В развитите държави съществуват
разработени стандарти за почистване
конкретно за всяка сфера на дейност:
здравеопазване, промишленост, учебни
заведения, администрация и др., за
прилагането на които се следи от
съответните ведомства. В България този
процес на нормативна уредба за почистващи
стандарти предстои. С тази отговорна
задача се е заела младата Асоциация на
фирмите за професионално почистване и
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Почистване
техника в България.
В асоциацията членуват 19 водещи
фирми в бранша. Членове са фирми за
професионално почистване, дистрибутори
на почистваща техника, препарати
и принадлежности, както и български
производител на детергенти и биоцидни
препарати. Сдружението развива активна
дейност за повишаване на мотивацията и
самочувствието на работещите в бранша
и доказване на високата значимост на
хигиената за здравето на хората.

Тенденции в професионалното
почистване на офис сгради

Почистващата индустрия се развива
динамично, за да предложи адекватни и
ефикасни решения за поддръжка на новите
материали и конструктивни решения,
съобразени със стандартите за хигиена и
опазване на околната среда.
Акцентите в разработката на нови
продукти са поставени върху почистването
на фасади, което е специализирана дейност,
изискваща прецизност до последния детайл.
Това налага изработка на:
 Специализирани пневматични платформи
с висока степен на безопасност за
почистване на голяма височина и площ
 Патентована система за почистване с
йонизирана вода, която не оставя следи след
измиване, оборудвана с богата гама от уреди
за почистване
 Специфични аксесоари и приспособления
за нестандартни конструкции.

Поддръжка на подови настилки

 Компактни, модулни подопочистващи
автомати с автономно захранване за побързо почистване и улеснено сервизиране
 Екотехнологии - използване на вода с
високо кислородно съдържание, гарантираща
ефективно почистване без препарати
 Ново поколение препарати, щадящи
третираните материали, без да намаляват
почистващото си действие; запечатки с
висок гланц.

чрез възлагане на услугата на външна фирма.
Необходимостта да се извършва ежедневно
и да се упражнява постоянен контрол върху
качеството прави този процес сложен за
организация и управление от мениджърите.
Освен това те самите трябва де вземат
решения за почистваща техника и
оборудване, което невинаги е от тяхната
компетентност. Най-честата практика е
възлагането на тази дейност на фирми за
професионално почистване. Този вариант
има много предимства за възложителя:
 Икономии на средства и
докуменотоборот от собствен почистващ
персонал
 Икономии от поддръжката на ръководен
персонал за организиране на дейността
 Право на контрол и обсъждане на
изпълнението
 Гарантирана спокойна работна
атмосфера (обикновено почистването се
извършва в извънработно време).
Аутсорсингът на почистващата услуга
има обратна връзка. Растящото търсене
на услугата поставя нови отговорности
и изисквания към почистващите фирми,
което от своя страна е предпоставка за
разрастване и повишаване на качеството
и асортимента от предлагани услуги.
Важен елемент в този процес е повишаване
на квалификацията и авторитета на
професията хигиенист и бранша като цяло. 
Людмила ДАНЕВА, член на УС на АФППТБ

Асоциация на фирмите за професионално
почистване и техника в България

Почистване на
санитарни помещения

 Висока степен на дезинфекция се
преследва със специализирани биоцидни
продукти, самопочистващи се тоалетни
седалки
 Диспенсери със сензорно управление.

Почистване на общи площи

 Контейнери за разделно изхвърляне на
отпадъци
 Многофункционални хигиенни колички за
по-ефективна организация на работа
 Механични и различни класове
автоматични метачни машини.

Схеми за почистване

Възможни са два варианта за организация на
почистването - със собствен персонал или

Всички заедно
с професионализъм
за по-чист и здрав свят
www.bg-cleaning.eu
Тел.: 0888 857 690 Даниела Петкова - председател
0888 720 000 Людмила Данева – член на УС
info@bg-cleaning.eu
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Наемане на фирма
за почистване
Как да избегнем обичайните грешки при наемането на доставчик на услугата

К

АТО ЦЯЛО ПРОУЧВАНЕТО НА

потенциалните възможности на
доставчиците на услуги е критичен
момент. Проблемите идват оттам, че в найважния момент, когато тече проверката на
техните референции, компаниите не казват
цялата истина, свързана с професионалните
им възможности. За да се получи успешно
сътрудничество, е важно да се избере
доставчик с подходяща квалификация. Какво
е текучеството на хората в компанията?
Дали се обучават всички работници? Дали
могат да осъществяват процеси, свързани
с групово почистване? Дали знаят как да
организират подходящо работния процес и
да изпълняват предварително създаден план,
така че да обслужват ефективно дадена
сграда.
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Докато правят предварителното
проучване на професионалните възможности
на потенциалните доставчици на услуги и
задавайки правилните въпроси, фасилити
специалистите могат да избегнат
наемането на неподходяща за целта фирма.
Основните грешки, които се допускат при
наемането на специалисти по почистването,
са:
1. Доставчиците на услуги не могат да
изпълнят това, което са обещали
2. Доставчиците на услуги не са
достатъчно квалифицирани
3. Доставчиците не осигуряват
достатъчно персонал, за да успеят да
изпълнят договорените услуги
4. Фасилити мениджърите правят своя
избор, базирайки се само на цената, а не на
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комбинацията цена - качество
5. Фасилити мениджърите не проверяват
референциите на доставчиците
6. Няма комуникация между доставчика на
услуги и фасилити мениджъра
7. Очакванията не са ясно изяснени на
всички работни групи
8. Графиците за специализираните услуги не
са адекватно планирани или разпространени
на всички свързани с работния процес групи
9. Проблемите не се решават
своевременно и ефективно между
наемателите, доставчиците на услуги и
фасилити мениджърите
10. Не са взети под внимание мерки за
осигуряване на безопасност.

Прости решения
за почистващи
материи

Също както и в много други сфери подобрите технологии могат да осигурят
множество инструменти на компаниите
за почистване. Например използването на
микрофибър в продуктите за поддръжка
осигурява огромни възможности на
почистващия персонал да работи по-сухо,
екологично и чисто.
Микрофибърът е плътно изграден
полиестер с полиамидни (найлонови) влакна,
които са с големина приблизително около
1/16 от дебелината на човешката коса.

Използването на микрофибър в продуктите за
поддръжка осигурява
огромни възможности на
почистващия персонал

Плътността на материала му позволява
да задържа в себе си вода около шест пъти
собственото му тегло, което го прави с
много по-големи абсорбиращи възможности
в сравнение с обикновените парцали и
подочистачки.
В допълнение позитивно заредените
микрофибри привличат праха, който
е отрицателно зареден, и малките
влакна са в състояние да достигнат до
микроскопичните пори на всякакъв вид
материал. Тези характеристики правят
микрофибъра универсален материал,
подходящ за всякакъв вид почистване.
Има три основни предимства при
използването на микрофибър в търговските
предприятия:
 Намалява използването на химикали и
излагането на тяхното въздействие. Това
позволява прилагането на по-екологични
методи и в същото време намалява
разходите за почистване
 Намалява времето за почистване.
Най-скъпият компонент от сметката
за почистване е работната ръка. Има
множество проучвания, които доказват
спестяването на време за работа при
използването на микрофибър
 Намаляват се компенсациите на
работниците. Това се отнася най-вече
при системите за почистване на подови
покрития в сравнение с традиционните
£44
четка, кофа и система за изцеждане.

 -  .  
   17,  . 02/ 818 5000,  : 02/ 818 50 23, GSM: 0884 55 33 55, 0878 55 33 55, 0897 55 33 55;
E-mail: vasilka1@abv.bg; ofﬁce@vasilka.com; web: www.vasilka.com;
  -  .   15,  . 056/ 81 01 71;
 -  .   19,  . 032/ 62 77 78;  - 0887 79 39 80;   - 0887 47 77 71
 - 0887 29 9727;   - 0885 90 61 90

СЕПТЕМВРИ 2008 ФАСИЛИТИС 43

CMYK Фасилитис стр. 44

Почистване

Наемане на фирма...
43£
При микрофибърните системи обикновено
се използва плоска четка, без необходимост
от кофа, което намалява повдигането и
изцеждащото движение, което води до
физически вреди на персонала. И в този
случай има множество документирани факти
в подкрепата на това твърдение.

Химикали

Има три основни фактора, с които трябва
да се съобразим, когато имаме работа с
химикали: въздействието им върху околната
среда, безопасността на работниците и
ефективността на продуктите. Няколко
водещи производителя на химикали създават
специални продуктови линии, съобразени с
опазването на околната среда. Целта е да се
предложи вариант, съобразен с глобалното
решение на проблемите, свързани с околната
среда.
Главните отличителни белези, за които
фасилити мениджърът и неговият екип
трябва да внимават, са:
 Да няма активни, натрупващи се в
организма или токсични химикали
 Да няма озоноразрушаващи компоненти
 Никакво или ниско съдържание на летливи
органични съставки
 Да не се получават опасни остатъчни
материали
 Да няма наличие на фосфати или
фосфонати
 Да няма никакви канцерогенни или
предизвикващи мутации елементи.
Фасилити мениджърите са отговорни
да контролират своите изпълнители по
почистването дали използват безопасни
почистващи средства.

За да се получи успешно сътрудничество, е важно да се избере доставчик с
подходяща квалификация

Сградна сигурност

При дадените повишени защитни тенденции
в наши дни аутсорсването на услугите в
сферата на почистването не трябва да
водят до понижаване на нивата на сигурност
на крайния потребител. Избирайки
доставчик на дадените услуги, фасилити
професионалистите трябва да са сигурни,
че следните клаузи са част от договора за
почистване:
 Наличието на проверки
 Наличието на опитен надзорник, който
да бъде на място през цялото време
 Наличието на застраховка с достатъчно
голям лимит
 Заплащане на работниците, покриващо
всички нужди
 Идентификационните карти да се
използват през цялото време
 Униформите да са облечени от всички
през цялото време
 Ограничен достъп с оглед повишаване на
сигурността
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Системите за охрана
са подходящ начин за
проверка на работата,
която е свършена
Много е важно в услугите на почистването
да има строг контрол
над работниците

 Процедурите, свързани с ключовете и
кодовете от алармите, да са съобразени с
политиката на сградния мениджмънт.
Всеки доставчик на услуги трябва да се
съобрази и съгласи с тези клаузи.
За съжаление този сектор е подходящ
за хора от малцинствата, както и за хора
с криминално минало, зависимости и т.н.
Това не е обвинителен акт към фирмите
за почистване, тъй като има множество
други подобни сектори, които предлагат
благоприятни възможности за усърдно
работещите хора да си намерят добра работа.
Следователно е много важно в услугите
на почистването да има строг контрол над
работниците, защото е неизбежен фактът,
че тези хора имат лесен достъп до офисите
и потенциално скъпа информация.
Системите за охрана са подходящ начин
за проверка на работата, която е свършена,
действията на работниците и всички
проблеми, свързани със сигурността. Ключкартите могат да определят времето,
прекарано на дадено работно място, и кой
е присъствал в сградата, ако този въпрос
изникне. Възможно е почистването да се
осъществи по-бързо, ако са осигурени повече
работници. Ако договорът е за пет дни в
седмицата и три часа на нощ, мениджърите
трябва да са сигурни, че получават това, за
което си плащат.
Видеонаблюдението на работните места
е също добър вариант за контролиране на
процесите по почистването. Добре е да не
се разкрива използването на камерите с
тази цел и да не се пренебрегва проверката
на нощни записи, за да се потвърди
спазването на договорните условия. 
Полина ПЕТКОВА
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Дефиниция на
професионализма
Т

ОПЪЛ СЕПТЕМВРИЙСКИ ДЕН.

Лек полъх на свеж южен вятър. Млад
изискан мъж с чаша ароматно кафе в
ръка и деликатен вкус преглежда последните
новости в света на бизнеса и модата.
Удобно кресло, лек ненатрапчив аромат на
свежи цитрусови плодове, искряща чистота
и дискретно звучаща музика допълват
комфорта на сутрешното кафе. Бърз поглед
през просторното фоайе и стилните
идеи от модните списания оживяват
по витрините на луксозните магазини хармония и стил, съчетани с елегантност
и нови тенденции; авангардна архитектура,
централна климатизация и голям паркинг;
Перфектна чистота, дискретна охрана и
добра организация;
Съвременният мол, бизнес център или офис.
В София и големите градове на България.
Перфектна организация и аутсорсинг на
поддръжката в специализирани компании с
утвърдено ноу-хау и доказани организационни
практики.

Сити център София

Просто поддръжка
или нещо повече?

ЗАУБЕР - една модерна компания, избрала
пътя на преструктуриране на дейността
си от типична компания за професионално
почистване до професионалист
във фасилити мениджмънта на
административни и търговски сгради.
Петнадесетгодишният опит и екипът
от над 900 добре обучени специалисти
гарантират индивидуалното отношение и
предоставянето не просто на услуги, а на
специфични решения по мярка, съобразени с
нуждите и конкретните изисквания на всяка
модерна компания.
Модерен машинен парк, съвременен
мениджмънт и респектираща коректност
са част от причините водещите телекоми,
административни сгради, фасилити
мениджмънт компании, банки, търговски
и бизнес центрове и производствени
предприятия да изберат и предпочитат
да доверят поддръжката си на ЗАУБЕР
както на ниво първоначално или периодично
основно почистване, така и абонамент за
поддръжката на цялата сграда или офис. Това
позволява на клиентите да се съсредоточат
върху това, което правят най-добре основния си бизнес.
Функционираща национална мрежа с
покритие в цяла България, изцяло обновен
автомобилен парк, сертификат по ISO
9001:2000 за качество и професионален

office@sauber.bg
www.sauber.bg

Ефективно почистване на един съвременен мол

център за обучение на персонала поставят
ЗАУБЕР на лидерското място в този
бранш без аналог. Специфичното ноухау, най-висок клас професионални вносни
препарати, добре мотивиран и обучен
търговски екип, компетентни мениджъри
по качеството, респектиращ лист с
референти и коректност допълват
в максимална степен очакванията и
удовлетвореността на клиента на всеки
етап във взаимоотношенията със ЗАУБЕР.
Независимо дали касае широкия спектър
услуги в комплексното ежедневно
поддържане като почистване на работни
или производствени помещения, заседателни
зали, сервизни или санитарни помещения,
коридори, стълбища, асансьори, дограма,
стъкла, мебели, офис техника, парапети
или осветителни тела или всички услуги по
основното почистване след строителномонтажни или периодични дейности,
ЗАУБЕР е готов да посрещне всички
Ваши нужди и да предложи адекватно
решение и професионален съвет в кратък
срок съобразно предвидения бюджет и
поставените цели.
„ Мобилтел“, „Глобул“, БТК с развита
инфраструктура в цялата страна, Mall of
Sofia, „Сити център София“ и мол „Булевард“,
„Луфтханза“ и „Оракъл“, „Фолксваген“,
„Нисан“ и „Рено“, ДСК, Е.ОН, Централни хали,
хипермаркети „Хит“ и още над 350 доволни
клиенти са част от по-важните референти
на ЗАУБЕР.
Топъл септемврийски ден… кристално
чиста мисъл с чаша уютно кафе. 
СЕПТЕМВРИ 2008 ФАСИЛИТИС 45

CMYK Фасилитис стр. 46

Почистване

Почистващите компании сами в налагането
на стандарти
Миглена Куртева-Консулова, собственик на почистваща агенция ОПТИМА – гр. Варна, пред „Фасилитис“

К

ак се развива пазарът на услугите
за професионално почистване в
България?
ОПТИМА е на българския пазар от
седемнадесет години. Бих могла да кажа,
че имам добра представа за развитието
на пазара в бранша. Радостното е, че
все повече собственици на компании или
мениджъри стигат до извода, че доверявайки
се на професионалисти в почистването,
си решават един от основните проблеми
в офиса или предприятието - проблема с
чистотата. Далеч в миналото остана идеята
всяка компания да си назначава чистачки, да
им дава по два праха за пране и едно веро и
да се задоволява с ниското качество. Сега
е друго. Всеки мениджър може да прецени
дали има нужда от надежден професионален
партньор в областта на почистването, или
може да се довери на двете лели.
Можете ли да направите паралел между
развитието на този пазар в Европа и у
нас?
В началото на май в Амстердам имаше
световно изложение на модерни машини,
технологии, инструменти и аксесоари
в бранша. На форума направихме доста
контакти, от които стана ясно, че
няма големи различия в технологиите и
машините, които използваме в България, и
тези в Европа, та даже в Австралия и САЩ.
Големите разлики са в стандарта на живот
и отношението на държавата и политиците
към развитието на бранша.
Например в Украйна, Русия, Полша и Унгария
се вслушват в предложенията и исканията на
подобните на нашата Асоциация на фирмите
за професионално почистване и техника,
канят управителните съвети на кръгли маси,
заедно създават закони и наредби, имат
програми за обучение както на почистващия
персонал, така и на потенциалните
клиенти. Почистващите компании тук, в
България, се борят съвсем сами за налагане
на някакви стандарти в почистването, за
разработване на ценови политики, както и
за образоването на нашите клиенти.
ОПТИМА е член на Асоциацията на
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„Почистващите компании в България се борят
съвсем сами за налагане
на някакви стандарти в
почистването, за разработване на ценови
политики, както и за
образоването на нашите
клиенти.“

фирмите за професионално почистване и
техника в България. Доколко едно такова
обединение спомага за развитието на
този пазар в България?
Факт е вече, че на 10 септември 2007 г.
и ние в България учредихме Асоциация на
фирмите за професионално почистване
и техника. Аз като член на управителния
съвет съм много горда от постиженията
ни за една година. Работим активно за
популяризиране на дейността на асоциацията
не само в страната ни, но и в чужбина.
На световното изложение в Амстердам
имаше сериозно присъствие на членове
на асоциацията, бе направена много силна
презентация на България и дейността ни и
предизвикахме интереса на много страни
- членки на Европейския съюз. Асоциацията
е член на Българската стопанска камара и
кандидатстваме за членство в Световната
асоциация на почистващите фирми и техника
ISSA. Големите резултати от създаването на
нашата асоциация ще се видят впоследствие,
но на всички е ясно, че тя ще ни обедини и ще
ни направи по-силни в отстояване на нашите
идеи и постигане на целите в бранша.
Какво отличава вашата компания от
другите компании за почистващи услуги
в България? Все пак конкуренцията в
България не е малка.
ОПТИМА беше първата компания в
Североизточна България, която създадох
през 1991 г. за комплексни услуги в областта

Миглена КуртеваКонсулова

„К.
образование във ВПИ
Завършва висшето си
агенция
е родена през 1960 г. От 1991 г. е управител на почистваща
н.
на
Преславски“, гр. Шуме на управителния съвет на Асоциацията
мейна, с
е
ОПТИМА К ООД. Член лно почистване и техника в България. Се
она
еси
фирмите за проф
двама сина.
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на почистването. Около седем-осем
години утвърждавахме практиката си на
професионални чистачи на домове, офиси,
банки, хотели. ОПТИМА се утвърди като име
във Варна. Започнаха да ни търсят големи
производствени предприятия със значими за
икономиката ни производства като „СолвейСоди“ АД, „Агрополихим“ АД, „Девня цимент“ АД
и др. Заработихме с невероятен ентусиазъм в
промишленото почистване. Оказа се, че там
е силата ни - в комплексното абонаментно
почистване на производствени предприятия.
Сега мога с гордост да кажа, че сме
единствената компания в България, която има
в списъка си от клиенти над 15 големи завода,
като например АЕЦ „Козлодуй“ АД - гр. Козлодуй,
„Загорка“ АД - гр. Ст. Загора, „Холсим“ АД - гр.
Враца, пристанище Изток и пристанище Запад
- гр. Варна, и много други. Да, конкуренцията в
бранша не е малка, още повече е нелоялна, но
точно задачата на новосъздадената асоциация
е да обедини и насърчава най-силните, найдобрите, най-коректните в бранша. Така ще
отпаднат малките некачествени фирмички,
които са си купили една машина на старо и
като почистят витрините на два магазина
и са изпрали 10 кв.м мокет, парадират, че са
почистваща фирма. Авторитет и имидж се
гради много трудно, с постоянно усърдие, с
добър мениджърски екип и отговорност. Мога
да се похваля с всичко това, както и с факта,
че където сме работили преди 17 години, там
работим и сега. Това е атестат за добрата
ни работа.
Разкажете ни повече за услугите, които
предлага ОПТИМА.
Когато създадох ОПТИМА, тя се занимаваше
изключително с битово и офис почистване.
С годините се наложи да разширим
обхвата на услугите, които предлагаме,
и от обикновена почистваща фирма
се превърнахме в компания с по-широк
мениджмънт на услугите. Вече не само
почистваме административните сгради,
а и предлагаме цялостната им поддръжка,
електрическа, ВиК, асансьорна и други дребни
услуги. Прибавихме към листата си на услуги
и поддържане на зелените площи на всички
производствени предприятия. А в почивната
база на РВД в кк Св. св. Константин и Елена
предлагаме цялостен пропърти мениджмънт.
Как според вас ще изглежда пазарът за
професионално почистване след 10 години?
Името на компанията ми е компилация
от оптималност и оптимизъм. Аз като
изключителен оптимист вярвам, че след
10 години България като цяло ще е една
по-чиста страна. Недопустимо е в една
толкова красива и интересна страна да има
мръсни улици, мръсни предприятия, мръсни
човешки взаимоотношения. Аз и ОПТИМА
със сигурност ще продължим да се грижим за
чистотата около нас, но колко хубаво би било
към нас да се присъединят държавата и
нейните ръководители.
А що се отнася до пазара, той неизменно
ще се развива и докато има кой да мърси,
ще трябва да има и такива като нас, които
да чистят. Това е бизнес без минало, но с
настояще и бъдеще! 
Интервюто взе Гергана МАТЕВА
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Почистване на фасади
и въжен достъп
В

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА МОДЕРНО

строителство в България навлизат
все повече т.нар. окачени фасади. Това
налага собствениците и управителите на
такива сгради да мислят за начина, по който
ще извършват поддръжката.
Освен за постигането на ефектен
външен вид почистването на фасадата
се налага и по други причини. Една от тях
е предпазването на конструктивните
елементи от корозия и други негативни
ефекти, причинени от замърсяването.
Почистването трябва да се осъществява
след внимателно планиране и оценка на
замърсеността на фасадата. За постигане
на оптимални резултати оценката за
състоянието на повърхностните материали
(стъкло, еталбонд, керамика и др.) и
почистването трябва да се извърши от
квалифициран персонал.
Методите, които са се наложили
в практиката при почистването на
окачени фасади, са основно ръчното
почистване и хидробластирането или
т.нар. водоструене. При първия метод се
използват ръчни инструменти за нанасяне на
почистващия препарат и подсушаване. При
водоструенето нанасянето на препарата и
изплакването е с машина, а подсушаването
е ръчно.
След избора на метода на почистване
трябва да се вземе и решение за достъпа
до фасадата. Вариантите са няколкопосредством вишка, подвижно скеле, висящо
скеле или въжен достъп, т.е. с алпинисти.
При подвижното скеле и вишката се
ограничава височината, до която може да се
работи. Висящите скелета са икономически
съобразни само при по-голяма площ на
фасадата и се налагат определени изисквания
към конструкцията на сградата. Освен
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МОНТАЖ
София, бул.“К.Величков 57,
тел: 02/ 822 82 87
www.alpmontaj.com

това разходите за използване на такъв тип
техника са доста високи и броят на заетите
е по-малък, а оттам и времето за изпълнение
е повече.
При въжения достъп височината и
конструкцията на сградата играят много помалка роля, няма ограничение за влагането на
човешки ресурс и като цяло почистването
става в много по-кратки срокове. Избягват
се и разходите за наемане на техника.
В нашата практика срещаме и сгради с
доста разчупени фасади, където се налага
комбинация от въжен достъп с някои от
изброените, най-често вишка, и това води
до по-висока цена на поддръжката. Например
разликата в цената за почистването при
единия и другия достъп, на една средно
голяма фасада може да достигне 10 000 лв.
годишно.
Това може да бъде избегнато, ако още
при проектирането на сградата се заложи
въженият достъп, каквато е и практиката в
по-развитите европейски страни.
Въженият достъп е бърз и икономически
изгоден начин за почистване на фасада,
но трябва да се извършва само от
квалифицирани техници. 

„АЛПМОНТАЖ“ ООД развива активна дейност от 2004 г. и се специализира
в изпълнението на всякакъв вид височинни монтажи и почиствания от
скеле и по метода на въжения достъп.
В „АЛПМОНТАЖ“ ООД работи опитен управленски състав и са ангажирани
щателно подбрани висококвалифицирани специалисти, техници с доказан
опит в работата по алпийски способ, работещи в съответствие с всички
изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Разполагаме с 15 подбрани специалисти по промишлен алпинизъм,
обучени по международните стандарти за сигурност. Фирмата е член на
Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС).
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„Зеленото” почистване
По-малка вреда върху околната среда и човешкото здраве с по-малко разходи

П

РЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ БИЛ ТОМПСЪН

забелязал, че чистачите понякога
получавали главоболие след
използването на определен продукт. Той
като управник на сградите в гимназията
в градчето Локпорт в щата Илинойс,
САЩ, се заинтересувал от действието на
препаратите за почистване и опитал със
„зелените“ препарати.
Сега Томпсън е доволен, че ги е използвал.
Чистачите не получават главоболие,
служителите не страдат от обриви след
използването на силни препарати, а и
посещението на ученици се е повишило с 2%.
Загрижеността за служителите и
околната среда кара много учреждения да
се обърнат към екологичните методи за
почистване.
Въпреки че е трудно преценяването на
точния брой предприятия, обърнали се към
„зелените“ препарати, няма съмнение, че
те са много. Това се дължи на факта, че
преди 4-5 години само отделни фирми са се
интересували от тези методи.
Причина за това са няколко фактора.
Първият от тях е приемането на идеите
за разумното използване на ресурси и
енергийната ефективност от големи
компании. Също така има и различни
ръководства как да се проведе програма за
„зелено“ почистване. Много организации,
открили от рано този метод, успяват да
генерират и спестявания. Това се дължи на
промяната в почистваща дейност.
Засега няма точно дефиниция на „зелено“
почистване, но то може да се приспадне
към определението: „Зелени продукти са
тези, които имат по-малка вреда върху
околната среда и човешкото здраве в
сравнение с други продукти, служещи за
същата цел.“ Така че може да се каже, че
„зелени“ препарати са тези, които „пазят
здравето на служителите, без да вредят на
околната среда“. Разбира се, има значение не
само продуктът, но и това колко от него се
използва и дали е подходящ за работата.
Във всяка дискусия относно „зелени“
продукти и процедури, извършени с тях, се
пита „защо“. Едната причина е намаляването
на вредата върху служителите и чистачите,
както и върху другите обитатели на
сградите. Особено децата в училищата са
по-уязвими към химикали поради по-малкото
си тегло.
Не е без значение и фактът, че чрез
„зеленото“ почистване може да се постигнат
спестявания. Обикновено стаите на
чистачите се запълват с препарати,
разтворители и други подобни, докато със
„зелените“ методи едно училище може да
бъде почистено само с четири продукта.

Привлекателната опаковка не е гаранция за добро качество и безопасност

В по-голям мащаб всеобщото използване
на екологични средства за почистване може
наистина да е полезно за околната среда.
Само индустрията в САЩ консумира 4 млрд
кг химикали и 2 млрд кг хартиени продукти
за тази цел, а повечето хора бързо се
разраства секторът. Още повече че тези
продукти се оттичат и отиват извън
сградата. Така постепенно и въздухът ще се
смени. Не на последно място използването
на „зелени“ продукти може да повдигне
имиджа на една компания.. „Фасилитис“

office@sauber.bg
www.sauber.bg
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Премини
на зелено
Ключов фактор за успеха на програмата
за зелено почистване е постепенното й въвеждане

Дори ако цялата организация подкрепя процеса, по-доброто решение
е бавното преминаване
към зелено почистване
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Много препарати имат
съставки, причиняващи
кожни или дихателни
проблеми на обитателите на сградата

П

ОЧИСТВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ обекти
претърпява трансформация.
Заинтересуваността за околната
среда кара все повече фасилити
мениджъри да минат към зелени методи.
Почистващата индустрия използва
милиони тонове химикали и хартия
всяка година, което има голям ефект
върху околната среда. Много препарати
имат съставки, причиняващи кожни или
дихателни проблеми на персонала или на
обитателите на сградата. „Зелените“
средства се стараят да използват помалко вредни съставки както за хората,
така и за природата. На почистващите
препарати несъмнено се отделя най-много
внимание, но една програма за зелено
почистване включва и правилното дозиране
на продуктите на точните места.
Тренировката на персонала е важна част,
както и разбирането на ползвателите на
сградата какво е зелено почистване.
Зеленото почистване може да бъде
използвано навсякъде - от училища до
ресторанти и магазини. Тези, които го
използват, виждат, че ползата е не само
в опазването на здравето и околната
среда. Цените не само че не са по-високи,
но периодично понижават общия разход.
Служителите не са изложени на токсични
вещества, а и по-малко от тях са на
склад, което намалява цените за спазване
на нормите по складиране, поддръжка и
изхвърляне.
За щастие не е нужно наведнъж да
се мине към зелено почистване. Много
от програмите могат да се намерят
на страницата на LEED*. ФМ трябва да
помислят за смяна на екипировката и
препаратите. Това може да стане стъпка
по стъпка, като се започне от едни места
и постепенно се разрасне, когато има
средства.
Обикновено първата стъпка е
разглеждането на зелени препарати.
Повече от 100 000 продукта са
регистрирани в EPA, но само малка част от
тях са класифицирани като зелени.
Всеки препарат, който ще се
използва, трябва да има сертификат от
независима програма за тестване като
Green Seal, EcoLogo и други. Едно такова
удостоверение показва, че продуктът
наистина не е вреден за хората и за
околната среда и също така има добри
почистващи свойства. Няма гаранция, че
това ще е така, ако се доверите само на
това, което ви каже производителят.
Минаването към зелено почистване
става, като проверите всички налични
препарати. Ако някои от тях отговарят
на стандартите - запазете ги. След това
вижте кои от другите могат да бъдат
лесно и евтино заменени.
Използването на зелени почистващи
препарати обаче е само начална стъпка.
Персоналът трябва да мине подготовка и
да забрави за това, че повече означава подобре. За да бъде ефективна програмата,
продуктите трябва да се използват в

* Leadership in Energy and Environmental Design

CMYK Фасилитис стр. 51

Почистване
точното количество за дадената задача.
Проверете начина на чистене в момента.
Може да се наложи използването на уреди
за разпределяне на препарата в точно
определени количества. Всички процеси
трябва да целят запазване на здравето и
на околната среда.
Също така трябва да проверите
екипировката, която може да е основна
причина за лоши резултати. Повечето
прахосмукачки например изхвърлят голяма
част от праха във въздуха. За да се
премахне този проблем, те трябва да са
оценени от Хепа. Те трябва да улавят 96%
от частиците в областта на чистене и да
работят не по-шумно от 70 децибела.
Важно е и правилното обучение. Без него
много от персонала могат да пренебрегнат
изискванията на програмата и да намалят
ефективността й. Инструкциите трябва
да са насочени не само към чистачите, но и
към обитателите на сградата. В противен
случай те може да не разберат смисъла
на програмата и да подават оплаквания,
относно чистотата. Например ароматите
на някои традиционни почистващи
продукти може да не са включени в
зелените. И така служителите, не
усещайки миризмата, на която са свикнали,
могат да си помислят, че помещението не
е чистено.
Другото важно е, че хората, отговарящи
за закупуването на екипировка и
продукти, трябва винаги да изискват
сертификати от производителите. В
случай че продуктите нямат съответните
удостоверения, те не бива да се подвеждат
по по-ниските цени.
Дори ако цялата организация подкрепя
процеса, по-доброто решение е бавното
преминаване към зелено почистване. Все
пак трябва да се определят доставчиците,
да се закупи екипировка, да се обучи
персоналът и т.н.
В прегледа на настоящите процеси и
препарати ще се идентифицират нужни
промени. Някои от тях ще изискват малко
средства и могат да се направят веднага,
но други ще имат нужда от сериозна
инвестиция. Започнете с евтините смени.
Така ще покажете на собственика, че
вашата програма има ефект и си струва
да бъде продължена.
Фасилити мениджърите могат да
започнат с някои малки промени като
инсталирането на средства за контрол
в тоалетните, които нямат нужда
от докосване. Така ще се елиминира
възможността от разпространяване
на зараза, ще се понижат цените за
почистване и ще се подобри външният вид.
След като внедрите евтините новости,
разпределете другите и направете
програма. За всяка програма за зелено
почистване е важно всички да са
информирани, защото в началната фаза,
когато служителите усещат промените,
те могат да повдигнат оплакване и така
мениджърите да решат да пренебрегнат
ползата от една такава програма. 
„Фасилитис“

Нашият успех
се измерва с успеха на нашите клиенти

ДЖИЗА БГ –
идеалът на най-взискателните клиенти
при извършване на интегрирани
УСЛУГИ в следните структури:
 Граждански
 Промишлени
 Болнични
 Обществено-административни
 Социални
предлага висококачествени УСЛУГИ в секторите:
 Почистване и хигиена на околната среда
 Управление и поддръжка на имоти
Централен офис:
Оперативен офис:
София, пл. „Народно събрание“ 3
Аерогара София –
тел. 9890600
Терминал 2
факс 9890616
тел. 9373457; 9459262
infogisabg@yahoo.com  office@gisabg.com www.gisabg.com
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Сградна техника

Соларните технологии
и сградите
По пътя към нулева нетна консумация на енергия

Н

АПРЕДЪКЪТ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

за местно производство на енергия
води до раждането на концепцията
за сгради с нулева нетна консумация на
енергия. Множество едноетажни жилищни
и комерсиални сгради имат благоприятно
ориентирани покривни площи, които
благоприятстват реализируемостта на
концепцията за нулева нетна консумация на
енергия, при положение че не съществуват
обструкции и са внедрени необходимите
мерки за осигуряване на енергийна
ефективност при проектирането на
сградата. С увеличаване на ефективността
на фотоволтаичните клетки потенциалът
за получаване на сгради с нулева нетна
консумация на енергия нараства.
Стратегиите за енергийна ефективност
традиционно бяха най-ефективният
метод за намаляване на разходите за
електрическа енергия за нуждите на
сградния сектор. Това обаче наложи и
границите за намаляване на консумираната
от сградите енергия посредством
стратегии за енергийна ефективност.
Поради намаляващата възвращаемост на
определен етап последващата печалба от
мерките за ефективност става по-малка
от еквивалентната печалба при внедряване
на фотоволтаични системи. Най-успешните
мерки за енергийна ефективност могат да
допринесат за постигане на 50-70% помалка консумация на енергия. За постигане
на целта за нулева нетна консумация на
енергия е необходимо да се внедрят и
използват и възобновяеми източници на
енергия.

Естествено осветление

Осветлението се използва навсякъде в
комерсиалните сгради и представлява
24% от общото потребление на първична
енергия. Във връзка с това потенциалът за
енергоспестяване посредством технологии
за използване на естествената светлина
е огромен. Според проведено изследване
близо 80% от общата площ на пода в
обществените сгради има потенциал
да бъдат поне частично осветени от
дневната светлина. За да се използват
предимствата на естественото
осветление, е необходимо изкуствената
светлина да бъде управлявана в зависимост
от наличната дневна такава.
£54
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Най-успешните мерки за енергийна ефективност допринасят за 50-70% помалка консумация на енергия
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Сградна техника

Централни почистващи
системи CycloVac
Или как да повишим качеството на въздуха с едновременно намаляване на разходите

В

СЪВРЕМЕННИТЕ СГРАДИ ВСЕ ПО-СЕРИОЗНО

внимание започва да се обръща
на качеството на въздуха (IAQ) и
вредите, които замърсяването му може да
окажат върху обитателите. Миризмите
от почистващите препарати заедно
с праха и боклуците, с които се борят
професионалните прахосмукачки, са част от
тези замърсители.
Плесените, полените и другите частици,
от които се състои прахът, допринасят за
лошото качество на въздуха и в резултат
могат да доведат до респираторни
проблеми, като например астма. Лошият
въздух може да стимулира алергиите и да
благоприятства за разпространение на
зарази. Несравним помощник в борбата с
лошия въздух са централните почистващи
системи (прахосмукачките за вграждане)
CycloVac.
Централната почистваща система се
състои от следните елементи:
 Централна прахосмукачка, монтирана в
камериерски офис или сервизно помещение
 Вакуумно трасе, вградено в стени,
двоен под, замазка или таван, и стигащо до
определени точки в сградата
 Стенни и/или подови конзоли, в които се
включва маркучът за почистване
 Силиконизиран, устойчив на деформация
и износване маркуч с ергономична ръкохватка
и бутон за стартиране на системата единственото нещо, което се пренася
 Комплект накрайници за почистване.
Предимства:
По-чист и по-здравословен въздух =
по-голяма периодичност на почистване =
намаляване на разходите
Професионалните прахосмукачки въртят
един и същ въздух (рециркулация) и по този
начин най-финият прах и микроорганизмите
остават в помещението. Прахосмукачките
за вграждане CycloVac транспортират
100% от праха и/или го изхвърлят навън.
Това повишава несравнимо качеството на
въздуха.
Много по-мощни = много по-ниски
експлоатационни разходи
CycloVac имат до 5 пъти по-голяма
смукателна сила спрямо преносимите
прахосмукачки при една и съща консумирана
мощност. Това е възможно благодарение
на специално проектирания конусовиден
двигател с многостъпална турбина. Без
значение дали се почиства килим, мокет

Продуктова гама с машини, подходящи за
всякакви приложения

GIEnterprise Ltd
Централен офис:
ул. Битоля No.22
гр. Варна, 9002
Тел./факс: 052 618 035
gsm: 089 790 41 42
e-mail: office@gie-bg.com
Офис София
Младост 4
gsm: 089 786 15 80
e-mail: office@gie-bg.com
web: http://www.gie-bg.com

или гладки подови настилки, разликата е
осезаема.
По-лесни за използване =
икономия на средства
С конзоли, монтирани на удобни места, и
без тежка машина, която да бъде разнасяна,
почистването става много по-бързо и лесно.
Надеждни и без необходимост от
поддръжка = без почти никакви
експлоатационни разходи
Прахосмукачките за вграждане CycloVac са
проектирани, за да осигурят безпроблемна
работа за дълъг период от време.
Без механичен шум = възможност за
почистване по всяко време
Тъй като машината CycloVac обикновено се
монтира в отделно помещение, шумът от
турбината не се чува.
Всичко описано дотук прави CycloVac добра,
икономически обоснована инвестиция, която
се капитализира във времето. 
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Сградна техника

Соларните
технологии...
52£
Подобна стратегия е приложима за всички
климатични условия и почти всички
типове сгради. Компонентите на една
система за дневно осветление могат да
бъдат прозорци, оберлихт, светловоди и
други. Една добре проектирана система
за дневно осветление може да доведе до
значително намаляване на разходите за
електроенергия и да намали товара на
системата за отопление и климатизация.
Проектирането на добра система за
дневно осветление обаче не е тривиално и
е необходимо да се изпълни с внимание от
специалисти, като се спазват изискванията
за площта на осветителните отвори
и интегрирането на системата за
осветление с вътрешната и външната
геометрия на сградата. Оптичните
свойства на остъклението, поставянето,
наличието или отсъствието на щори или
навеси и други фактори могат да имат
драстично влияние върху крайния резултат.
Изкуственото осветление трябва да бъде
автоматично намалявано или изключвано в
зависимост от нивото на естествената
светлина, като това не трябва да става
по начин, смущаващ обитателите. Като
цяло вътрешният дизайн и системата за
изкуствено осветление трябва да допълват
естественото осветление.

Фотоволтаични системи

Съществуват редица фотоволтаични
(PV) продукти, които могат да бъдат
интегрирани в сградната обвивка. PV
панелите съществуват в различни
конфигурации - покривни, прозоречни, навесни
модули, както и като отделни панели.
Те имат дълъг живот и се рушат бавно.
Тези системи служат за превръщане на
слънчевата радиация в електрическа енергия.
PV панелите могат да се използват като
навеси, също така могат да се внедрят
в покривната конструкция, като по този
начин я правят по-устойчива, или могат да
бъдат използвани като част от система
за непрекъснато електрозахранване.
Множество съществуващи сгради са
оборудвани с UPS или резервен генератор.
В някои случаи фотоволтаичната система
може да поеме функциите на тези
устройства.
При внедряването на фотоволтаична
система е необходимо да се съблюдават
някои особености, а именно: При
оразмеряването на системата не трябва
да се преоценяват възможностите й за
54 ФАСИЛИТИС СЕПТЕМВРИ 2008

С увеличаване на ефективността на фотоволтаичните клетки
потенциалът за получаване на сгради с нулева
нетна консумация на
енергия нараства
Проектирането на добра система за дневно
осветление трябва да
се изпълни при спазване на изискванията за
площта на осветителните отвори

генериране на енергия. Добро правило
е, че системата може да произведе
1 kWh енергия годишно за всеки 1 W
постояннотоков инсталиран капацитет.
Освен това не е правилно да се смята, че
фотоволтаичната система може да намали
върховото потребление на дадена сграда,
тъй като често то не съвпада с върховото
производство на системата. Необходимо
е да се вземат мерки, за да се избегнат
паразитни товари - консумация на енергия
от трансформатори или инвертори в
часовете, когато системата не е в режим
на генериране на енергия. Фотоволтаичните
системи, интегрирани в прозоречни отвори,
трябва да се изработят така, че да не
създават допълнителен товар за системите
за охлаждане.
Отделени слънчеви колектори. Тези
устройства са подходящи за сгради, в
които е поставено изискване за затопляне
на въздух за вентилационни цели. При
тези системи въздухът се вкарва отвън
посредством малки отвори във фасадата
на сградата. Топлината се пренася, като
въздухът преминава през отворите.
Входящият вентилатор за свеж въздух
на сградата вкарва тази енергия в
сградата заедно с въздуха. Повече от
60% от попадналата на повърхността на
сградата енергия се пренася навътре. Тази
система е проста и може да се внедри
в традиционните външни климатични
инсталации. Тези инсталации са практични,
но трябва да се има предвид, че тяхната
основна цел е загряването на вентилирания
въздух, а не цялостното отопление на
сградата.
Масивни стени - това са стени с
голяма маса, обикновено изработвани от
масивен бетон и покрити със стъклен
материал. Слънчевата енергия бива
абсорбирана от стената и топлината се
провежда към вътрешността на сградата.
Допълнителното остъкление минимизира
предаването на топлината в обратна
посока - от вътрешността към околната
среда.
Соларни системи за топла вода.
Тези системи събират слънчевата
радиация и я влагат за затоплянето на
течност - обикновено вода или водногликолна смес. Топлата вода може да се
използва за битови нужди, отопление или
охлаждане посредством абсорбционна
или пулверизационна система. Обикновено
подобни системи се монтират на покрив
или на земята с минимална интеграция. При
липса на слънчева радиация и респективно
топлина подгряваният флуид се оттича от
панелите, за да се минимизира рискът от
замръзването им.
През последните няколко години станаха
популярни множество соларни системи,
които се интегрират добре в сградната
обвивка. Разгледаните системи са само
някои от алтернативите за постигане на
сгради с малка или нулева нетна консумация
на енергия. Съществуват и други такива
системи, но общото между всички тях е, че
водят до по-пълно използване на слънчевата
радиация и енергийна ефективност. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Енергийна ефективност

Ще се стремим към обща цел
за енергийна ефективност
Костадин Сирлещов, председател на УС на Камарата на фирмите,
извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради, пред „Фасилитис“

О

т 26 юли.2008 г. вие сте новият
председател на УС на Камарата на
фирмите, извършващи енергийно
обследване и сертифициране на сгради.
Каква трябва да е според вас ролята й
за постигане на нивото на енергийната
ефективност, изисквана от Европейския
съюз?
- Сдружение „Камара на фирмите,
осъществяващи енергийни обследвания
и сертифициране на сгради“ е създадено
през 2005 г. след приемането на Закона
за енергийната ефективност като
отговор на естествената нужда на
фирмите, осъществяващи такава
дейност, за обединение и сътрудничество.
Понастоящем камарата обединява
внушителен брой от сертифицираните за
енергийни обследвания фирми и защитава
основните им общи виждания и права.
Ролята на камарата се променя в
процеса на вътрешното й укрепване.
Първите три години от дейността на
организацията бяха естественото и
трудно начало. Сега познаваме в по-голяма
степен възможностите на отделните ни
членове и считаме, че те трябва да бъдат
използвани за постигане на целите на
£56
камарата.
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Енергийна ефективност

Ще се стремим...
55£
Имаме амбициозна двегодишна програма и
детайлен средносрочен дневен ред, които
вече изпълняваме.
Ако мога да обобщя - ролята на камарата
беше и ще бъде да си сътрудничи с
държавните институции и най-вече с
Агенцията за енергийна ефективност,
Министерството на икономиката
и енергетиката, Министерството
на регионалното развитие и
благоустройството, Комисията по
енергетика в Народното събрание и други
за постигане на нивото на енергийната
ефективност, изисквана от Европейския
съюз чрез ефективни законосъобразни
мерки. Вътрешната цел на организацията
е както да бъде припозната и да обедини
повече от фирмите, осъществяващи
такава дейност, така и да бъде
институционализиран инструмент за
въздействие от страна на тази оформяща
се като доста внушителна гилдия от
фирми, специалисти, както и някои общини
и професионални сдружения.

Одобреният от кабинета проектозакон
за енергийна ефективност у нас налага
задължително управление на енергийната
ефективност в сертифицираните сгради.
Според вас кой трябва да управлява този
процес?
- Нека да кажем, че новият проект на закон
за енергийната ефективност е продължение
на дейностите, които започнаха с
приемането на Енергийната стратегия
на страната през 2002 г., първия Закон
за енергийната ефективност през 2004
г. и публикуването на Концепцията за
енергийна стратегия на България до 2020
г. Междувременно Агенцията по енергийна
ефективност разработи наредбите
по закона и Първия национален план по
енергийна ефективност 2008-2010 г.
В този контекст считаме, че
окончателното приемане на Закона за
енергийната ефективност от Народното
събрание следва да бъде направено след
завършването на Концепцията за новата
енергийна стратегия на България до 2020
г., а в идеалния случай - след приемането
на новата енергийна стратегия на
страната. Това е естественият процес на
създаването на концептуален документ,
следван от съответния отраслов закон
и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
Конкретно по новия проект на закон
камарата подготвя детайлно становище,
което ще представим в Народното
събрание.
В чл.34 от проекта на Закона за
енергийната ефективност се предвижда
определяне на най-малко един служител от
собствениците на сгради със застроена
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площ от над 1000 кв.м и от собствениците
на промишлени системи, в чиято
длъжностна характеристика да се включва
изпълнение на задълженията за ежегодно
изготвяне на планове и програми за
повишаване на енергийната ефективност,
осъществяване на мерките, предвидени
в плановете и програмите по енергийна
ефективност, и представяне в Агенцията
по енергийна ефективност на информация
за ефекта от изпълнените мерки и за
очаквания ефект от изпълнението на
предвидените в плановете и програмите.
Основният въпрос в тази връзка е: кой ще
обучава тези служители и ще осъществява
превантивен контрол на дейността им.
Именно тук виждаме възможността за
сътрудничество на камарата с Агенцията
по енергийна ефективност. Иначе казано,
управлението ще се извършва от специални
служители, назначени от собствениците,
но основното е това да не е формално
задължение и затова е необходимо да
има както подходящо обучение, така и
възможност за превантивен и последващ
контрол.
Европейската комисия планира
директивата за енергийната
ефективност на сградите да бъде
приложена изцяло до края на 2008 г.
Готови ли сме ние за това?
- Директивата за енергийната
ефективност в сградите (2002/91) беше
приета след доста оживени дискусии сред
страните - членки на ЕС, на 16 декември
2002 г. и е в сила от 4 януари 2003 г.
Приемането на директивата е
значителна стъпка напред за постигането
на целите от Киото и в изпълнение на
мерките по Зелената книга на ЕС за
енергийната сигурност. Европейският „План
за действие по енергийна ефективност“
от октомври 2006 г. поставя енергийната
ефективност на сградите като
изключителен приоритет. Възможностите
за намаляване на използваната енергия в
областта на сградите е около 28%, което
е 11% от общото количество енергия,
което се използва в ЕС. 4 януари 2006 беше
крайният срок за въвеждане на директива
2002/91 в националните законодателства,
като за България този срок беше 1 януари
2007 г.
Само по отношение на сертифицирането
по директивата има възможност
(поради липса на достатъчно обучени и
акредитирани експерти) да се изисква
допълнителен период от 3 години, тоест
пълното прилагане да започне от 4 януари
2009 г.
С приемането на новия Закон за
енергийната ефективност и при
достатъчна мобилизация не следва да
имаме съществени проблеми с въвеждането

Енергийният паспорт на
инвестиционния проект
се съставя и подписва
от главния проектант на
сградата

Възможностите за намаляване на използваната
енергия в областта на
сградите е около 28%,
което е 11% от общото
количество енергия, което се използва в ЕС
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на директивата по отношение на
сертифицирането. Специалистите и
членовете на камарата са подготвени за
това предизвикателство.
Каква е разликата между енергийния
паспорт на една сграда и сертификата за
енергийните характеристики на сграда?
Кой документ трябва получим първо?
- С Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба №5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите (Обн. - ДВ,
бр. 38 от 11.04.2008 г.) се предвиди,
че енергийният паспорт на сграда се
съставя с цел оценяване и установяване
на съответствието на енергийните
характеристики на сградите с
нормативните изисквания за енергийна
ефективност и на актуалното състояние
на енергопотреблението на сградите по
време на техния икономически обоснован
експлоатационен срок. Енергийният
паспорт на нова сграда се съставя преди
въвеждането й в експлоатация.
Енергийните паспорти са: 1. на
инвестиционен проект; 2. на нова сграда;
3. на съществуваща сграда. Енергийният
паспорт на инвестиционния проект се
съставя и подписва от главния проектант
на сградата или от проектанта по част
„Енергийна ефективност“. По задание на
възложителя енергийният паспорт може да
се съставя в част „Енергийна ефективност“
на инвестиционния проект, въз основа на
който се издава разрешение за строеж,
при продажба и отдаване на сградите под
наем, както и след изпълнението на мерки за
повишаване на енергийната ефективност.
Енергийният паспорт на съществуваща
сграда се съставя от лицата,
правоспособни да извършват обследване
по Закона за енергийна ефективност въз
основа на данните от доклада (резюмето)
за проведено обследване на сградата.
Сертификат за енергийна ефективност
на сграда се издава от лицата,
правоспособни да извършват обследване
по Закона за енергийна ефективност
след реализиране на енергоспестяващи
мерки за подобряване на енергийните
характеристики на сградите и след
постигане на определените нива на разход
на енергия от скалата на класовете
на енергопотребление при спазване на
изискванията на Наредба № РД-16-295 от
01.04.2008 г. за сертифициране на сгради за
енергийна ефективност (Обн. - ДВ, бр. 38 от
11.04.2008 г., в сила от 11.04.2008 г.).
От горното следва да заключим, че за
новите сгради определено енергийният
паспорт е първият документ, който ще
имаме още на ниво инвестиционен проект.
За съществуващи сгради сертификактът
за енергийна ефективност се издава при
реализацията на нови енергоспестяващи

мерки и предхожда издаването на енергиен
паспорт за съществуваща сграда, ако такъв
е липсвал досега.
Една от проблемните области в тази
връзка за нас е, че енергиен паспорт като
част от техническия се съставя от
лицето, упражняващо строителен надзор,
или от техническия ръководител - за
строежите от пета категория (Наредба
№5, чл.19б, ал.1), което води до практика,
несъответстваща на законодателството.
Камарата счита, че мястото ни е да
сътрудничим на съответните държавни
органи при отстраняването на подобни
несъответствия.
Как трябва да бъде стимулирано
обществото, за да предприема енергийно
ефективни мерки?
- По отношение на енергийната
ефективност мисля, че българското
общество вече няма нужда да бъде
стимулирано. Според мен през последните
5-6 години се наблюдава едно променено,
изключително положително отношение
към енергийната ефективност както от
отделните хора, така и от фирмите.
Мисля, че институциите, които са пряко
отговорни за държавната политика в
сектора, трябва още по-енергично да
подпомагат и насочват обществото
към постигането на мерки по енергийна
ефективност. Ако вземем за пример
Концепцията за енергийна стратегия на
страната до 2020 г., нашата забележка би
била да се подминават статистическите
елементи и да се говори по-ясно за
практическите измерения на ролята на
държавата и институциите в процеса.
И един негативен пример: настояваме
(а и сезирахме омбудсмана на Република
България г-н Гиньо Ганев с молба да
образува дело пред Конституционния съд)
данъчните облекчения, които възникнаха
за собствениците на сгради, които,
макар и влезли в експлоатация след
1.1.2005 г., получиха данъчни облекчения
преди промените в Закона за местните
данъци и такси от лятото на 2007
г., да продължат да се ползват. Тези
данъчни облекчения им бяха отнети с
обратна сила. Как на повече от 2000
собственици на сгради да обясним
противоконституционното отнемане
на вече възникнали данъчни облекчения за
период от 10 години? Едно разрешение в
този смисъл би имало огромно значение за
стимулирането на обществото. А това
разрешение изисква само една преходна
и заключителна разпоредба в Закона за
местните данъци и такси, което (убедени
сме) законодателят е недогледал. 
Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА

Би трябвало да се говори
повече за практическите
измерения на ролята на
държавата в енергийната
стратегия на България

Как на повече от 2000
собственици на сгради да
обясним противоконституционното отнемане на
вече възникнали данъчни
облекчения за период от
10 години?
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Аспекти на добрата
хидроизолаця
На какво трябва да се обръне внимание при изпълнението на хидроизолационни системи

П

ОВИШЕНАТА ВЛАЖНОСТ В ПОМЕЩЕНИЯТА

е водеща тема, която все по-често
ангажира вниманието на органите на
здравеопазването в европейските страни.
Увеличаването на относителната влажност
през последните десетилетия до известна
степен се дължи и на преоразмеряване на
изолационните елементи - директната
изолация на конструкциите и изолиращите
прозорци. Изпълнението на хидроизолация
не е лесно, а като се има предвид и че след
това се заравя, много често се икономисва
и се преминава направо към изпълнение на
влагоизолация. Но влагоизолацията само
ще забави образуването на влага, тя не
може да спре прекия воден напор, действащ
върху фундамента. Което означава, че ще
има проблеми. Затова е най-добре да се
запознаете с видовете продукти на пазара,
както и с тяхната приложимост във вашия
случай, след което да пристъпите към
внимателно подбиране.
Високата влажност е предпоставка
за поява на мухъл и разпространение на
колонии гъбични плесени. Освен неприятната
миризма плесените в помещенията имат
още редица неблагоприятни въздействия
върху човешкия организъм. Особено опасни
са милионите спори, които се развиват и
размножават във въздуха. Те са невидими
с просто око, но с лекота проникват
в дихателните пътища, а оттам - в
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дихателната система и кръвообращението.
Това може да доведе до сериозни последствия
за здравето, особено при деца, възрастни
хора и такива с отслабена имунна система и
предразположение към развиване на алергии.
Водата е способна да причини непоправими
вреди и в носещата конструкция.
Агресивното въздействие на водата
върху бетонните и тухлените елементи
е добре известен факт. Водата, която
прониква в конструкциите от намиращата
се под тях почва, е наситена с различни
соли - хлориди, сулфати и хидрокарбонати.
При проникването си в конструктивния
елемент те са разтворени, но в порите на
конструкцията могат да кристализират.
Това често е свързано с драстично
нарастване на обема им, което води до
разрушаване на материала на носещия
елемент, което крие редица рискове за
сигурността на обитателите. Освен
механичното деструктивно действие други
неприятни последици от проникването на
влага са отделяне на мазилките, олющване
на фасадните бои, увреждане на финишните
покрития и отлепване на тапетите.
Подпочвените води, проникващи
по капилярен път в стените, мога да
разтворят и отмият водоразтворимите
компоненти на строителните материали,
например фасадната мазилка или тухлената
маса, които са богати на хлориди и сулфати
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в суров вид.
Бързането, недоглеждането, стремежът за
икономия, а понякога и слабата квалификация
на изпълнителите водят до множество
потенциални рискове за експлоатацията на
сградата. Често непрофесионалният избор
на материали и технологии е причина за
поява на висока влажност в помещенията,
представляваща директна заплаха за
здравето на обитателите и здравината на
конструкцията.
Не бива да се забравя и механическото
разрушение при процесите на замразяване
и размразяване на водата. Като
резултат силно нараства количеството
на микропукнатините и гъстотата
на капилярната мрежа и опасностите
за сигурността на конструкцията се
увеличават значително.
При всички случаи изпълнението на
хидроизолацията трябва да започне с
внимателно прочитане на документацията
от производителя, евентуално телефонно
обаждане до представител на техническата
поддръжка и дори посещение на
упълномощено фирмено лице.

Хидроизолация на основите

Както вече стана ясно, основният
проблем на повечето сгради и съоръжения
е подземната част. Разбира се, степента
на опасност зависи от нивото на
подпочвените води и вида им. По правило
напорните води са много по-неблагоприятни
от безнапорните, защото упражняват и
хидростатичен натиск върху конструкцията.
Три са основните начини за борба с
подпочвените води. Достъпът на вода до
конструкцията може да бъде ограничен чрез
използване на отводнителна система, чрез
осигуряване на водоплътност на бетона или
чрез полагане на надеждна хидроизолация на
фундаментите и подземните стени.
Водоплътност на бетона се постига чрез
добавки. Добавките подобряват значително
пластичността, водоплътността,
намаляват количеството на направната
вода до 10%, което води до повишена
мразоустойчивост. Най-често се използват
такива с въздуховъвличащ ефект. Те се
прибавят към бетонната смес при много
точно дозиране и спомагат за образуването
на затворени пори в готовия бетон, които
предотвратяват навлизането на почвени
води по капилярен път. Допълнителен
благоприятен ефект от използването
на такива добавки е намаляването на
топлопроводността на бетона и съответно
понижаването на топлинните загуби
през основите. Други възможни начини за
подобряване на водонепропускливостта
на бетона са използването на водоплътен
цимент, уплътняващи добавки или дисперсно
армиране с полипропиленови влакна.
Циментовите продукти са възможно
най-лесно използваемите хидроизолации.
Основното им предимство е изключително
ниската цена, при положение че са добре
изпълнени. Недостатъкът на този продукт
е, че няма да понесе почти никакво движение
на повърхността и ще се напука. За
подобряване на еластичността могат да се

използват добавки.
Полагането на хидроизолационни
материали е задължително, ако искаме
нивата на влажност в приземните
помещения да са в разумни граници. Но това
невинаги е толкова е лесно. Идеалният
вариант е изолиране на фундаментите и
подземните стени от външната страна
при изпълняване на нулевия цикъл, но това
често не се прави. Разбира се, изолация
може да бъде положена и впоследствие, от
вътрешната страна, по стените и пода, но
тогава се подобрява само микроклиматът
в помещенията, без конструкцията да е
защитена.
Външната изолация най-често е от рулонни
битумни (или полимерни материали, които
се полагат поне в два слоя, защото, както
можем да се досетим, подмяна е невъзможна).
Върху изолационните слоеве е добре да
има и допълнителен, който предпазва от
механично нараняване на изолацията при
обратния насип и от корени на растения.
Такава предпазна функция обикновено
изпълняват дренажните мембрани от HDPE.
Не пренебрегвайте подготовката
на повърхността. Обърнете специално
внимание на основата. Доста често
локви циментово мляко се образуват
по подложения бетон, когато се излива
стената. Този материал няма пълната сила
на бетона и не е свързан с основата, така че
се отстранява лесно. Хидроизолационните
материали няма да се задържат върху
мръсна повърхност. Направете колкото
може повече предварително: веднъж
започне ли се с хидроизолацията, бързината
е решаващ фактор, а със сигурност
никой не иска да спира за остъргване на
бетон и подравняване. Една от главните
причини за неспазване на гаранцията
на хидроизолацията от страна на
производителите е именно некачественото
почистване на повърхността.
Хидроизолационните материали не са
проектирани да покриват големи кухини
или пори. Ще трябва да ги запълните, за
предпочитане с несвиващ се, вароциментов
разтвор или добър цимент. По-малките
кухини може да запълните с кит или смола.
Проверете инструкциите на производителя,
за да сте сигурни, че материалът, който
използвате за запълване, е съвместим с
хидроизолационния продукт.

Бързането, недоглеждането, стремежът
за икономия или
слабата квалификация
на изпълнителите
водят до множество
потенциални рискове

Често непрофесионалният избор на материали и технологии
е причина за поява
на висока влажност
в помещенията

Хидроизолационните
материали няма
да се задържат върху
мръсна повърхност

Хидроизолация на стени

Стените представляват най-голямата
контактна площ на сградата с околната
среда и по време на валежи работят при
най-тежки условия. При стените защитата
от водата е особен проблем, защото
проникването на влага отвън трябва да се
спре, но излизането на водните пари навън
трябва да е свободно и неограничено. Това е
необходимо, за да се освобождава влагата,
отделяна при обикновените ежедневни
дейности на хората. Сериозен проблем на
сградите е предпазването на фасадите от
атмосферните води и това важи с особена
сила за керамичните фасади. 
(Продължава в следващия брой)
Лили ГРУЕВА
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Мрежови системи за
сградна автоматизация
Сигурността на мрежовите системи за сградна автоматизация
е необходимо условие за доброто функциониране на сградата

С

ИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

са предназначени за подобряване на
мониторинга, контрола и управлението
на технически сградни подсистеми, както и
взаимовръзка между техните устройства.
В системите за сградна автоматизация
най-често се включват осветлението,
отоплението и вентилацията, както и други.
Необходима е интеграция на отделните
сградни инсталации и поради тази
причина е необходимо непрекъснато
да се усъвършенстват системите
за автоматизация, за да се постигне
подобряване на управлението и контрола
и намаляване на разходите. Освен това
управлението и конфигурацията на
интегрираните системи за сградна
автоматизация става по-лесно, тъй като
различните управленски решения могат да
бъдат заменени с единно средство.
Нуждата от все по-всеобхватни системи
за сградна автоматизация, контролиращи
различни подсистеми, нараства. Това се
отнася най-вече за интегриране на контрола
на достъп и охранителните системи. Те
разчитат основната контролна система
да бъде надеждна и устойчива срещу
манипулации, за да могат да изпълняват
целите си.
За основните области на приложение
на системите за сградна автоматизация
не са поставени ясно изискванията за
защита и сигурност, но въпреки това
те са необходими. Например нападение
на управлението на осветителната
система на една фирма би имало негативно
икономическо влияние, което може да се
сравни с това, което би се получило при
атака срещу мрежовия сървър на фирмата.
С по-нататъшната стандартизация и
увеличеното използване на системи за
сградна автоматизация се увеличават и
нападенията срещу незащитени системи за
контрол. Затова е логично и необходимо да
се изградят схеми за защита на системите
за сградна автоматизация, които да бъдат
толкова добри, колкото тези, които вече
са изградени в домейна IT (информационна
технология).
В мрежовите системи за сградна
автоматизация контролният мрежови
протокол има решаваща роля за осигуряване
на необходимата защита. Той осигурява
интеграцията на подсистеми със специални
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Трябва да се подсигури канал за разпространение на информацията между
оторизирани участници, за да се избегне нежелателно вмешателство

За да се избегне неоторизиран достъп, е
особено важно тези
интерфейси да бъдат
предпазвани срещу злоупотреба

Има нужда от
по-добри системи
за ССА, особено що
се отнася за интегриране на контрола на
достъп
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Сградна автоматизация
изисквания за сигурност на контролната
мрежа, разширявайки по този начин
областта на приложение.

В допълнение трябва да се внедрят
мерки за установяване и предпазване
от неоторизиран физически достъп до
различните устройства.

Заплахи на сигурността в системите за сградна автоматизация Изисквания за сигурност
при системите за сградна
Комуникационните мрежи в системите
за сградна автоматизация са изградени
автоматизация
обикновено по двуреден йерархичен
модел. Контролното ниво се състои от
интелигентни сензори и изпълнители,
взаимодействащи с околната среда и
извършващи контролни функции. Те са
взаимосвързани посредством здрава
нискочестотна и ефективна контролна
мрежа.
Основното ниво свързва множеството
контролни подмрежи. То също така осигурява
вътрешните връзки с външни мрежи като
интернет. Мениджърските възли, изискващи
глобален изглед на цялата система за сградна
автоматизация, също са разположени на
това ниво. Това може да включва основни
и второстепенни сървъри, които събират
и активират статистическа информация.
Мрежата на основното ниво работи с
висока честота. За нуждите на икономия
и съвместимост се използва широко IT
технологията.
В зависимост от вида на изпращаната
информация съществуват два различни
типа комуникация. Обменът на текуща
информация за обработка като стойности
от сензори се разглежда като комуникация за
обработка на информация, докато данните,
предавани за конфигурация и поддръжка, се
наричат комуникация за управление.
За защита на системите за сградна
автоматизация са развити различни
похвати. От особено значение е да се
защитава системата против атаки и в
основното, и в контролното ниво. Атаките
от обществени мрежи (заплаха отвън) не
трябва да получават неоторизиран достъп
до системата. Аналогично вътрешните
мрежи трябва да бъдат предпазвани от
локални атаки (заплаха отвътре).
И в двата случая са възможни следните
сценарии. Първият е, когато някой се опитва
да манипулира (прекъсва, модифицира или
подправя) нормалния трафик на информация
в контролната или основната мрежа атакува мрежата. В случая за защита на
информационния трафик на основното ниво
могат да се приложат схеми, използвани
при IT. Тези изпитани механизми за защита
обаче не могат да бъдат приложени
на контролното ниво поради ресурсни
ограничения (мрежова честота, памет).
Вторият сценарий е, когато се атакува
директно устройството за връзка, т.нар.
гейтуей или полево устройство, като
се използва неговата мрежа или локален
комуникационен интерфейс - атака на
устройство. Мрежовият интерфейс
осигурява достъп до общата среда, докато
локалният интерфейс се използва за
директна „точка до точка“ (peer-to-peer)
комуникация. За да се избегне неоторизиран
достъп, е особено важно тези интерфейси
да бъдат предпазвани срещу злоупотреба.

Създаването на сигурна среда включва
в себе си определяне на политика,
съдържаща специфичните изисквания
за сигурност. За да бъдат изпълнени
тези изисквания, могат да се внедрят
различни механизми. Необходимо е да се
защитава обменяната информация, както
и да се предотврати неоторизираното
използване на управленските функции. Два
са основните елементи, които осигуряват
сигурна комуникация. От една страна, е
необходим механизъм за автентичност,
който да установява идентичността
на участващите в комуникацията.
Идентичността на всички участници
трябва да бъде проверена. Например при
разпространение на данни за подновяване на
информацията е от изключителна важност
тя да идва от оторизиран изпращач, както и
да е сигурно, че информацията е достигнала
до всички получатели. Тези идентичности
трябва да бъдат управлявани сигурно, за да
се предотвратят кражби и фалшификации.
От друга страна, е необходим сигурен
канал за разпространение на информацията
между оторизирани участници, за да се
избегне нежелателно вмешателство.
Основните цели на този осигурен канал за
разпространение са:
 Поверителност на информацията:
разкриването на поверителна информация
трябва да бъде избегнато. Трябва да има
гаранция, че само обекти с привилегии имат
достъп до поверителната информация
(например секретни ключове).
 Цялост на информацията:
модифицирането на информацията от
неоторизирани обекти трябва да бъде
забранено. Ако такава модификация не може
да се избегне, тя трябва да може да се засича
от съответни участници в комуникацията.
Така поне използването на подправена
информация може да бъде предотвратено.
 Актуалност на информацията:
Трябва да има гаранция, че предаваната
информация от даден обект е валидна в
дадена точка в същия момент. Трябва да се
предотврати внедряването на съобщения
или препредаването им от неоторизирани
обекти.
Сигурният канал за разпространение на
информацията може да бъде изпълнен с
криптографски алгоритми и използване на
секретни ключове. За да се предотврати
нежелателно разкриване на тези ключове,
е необходимо да има сложна система за
управление на тези ключове. За допълнителна
сигурност животът на тези ключове
трябва да бъде ограничен и контролиран
от механизъм за отмяна. Освен това
механизмът за управление на ключовете
трябва да може да поддържа комуникация
„точка до много точки“.  Ива ПЕТРИНСКА
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Обърнете повече
внимание на сигурността
Сигурността е жизненоважен фактор за всеки бизнес, а добрата
охранителна система е тази, която се подкрепя от всички служители

Х

ОРАТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ВИ РАЗБИРАТ ЛИ

какво е сигурността? Успешно ли я
изпълнявате? Персоналът ви помага
ли на охранителните системи? Изтича ли
информация всяка нощ? Има ли опасност от
насилие на работното място? Случвало ли ви
се е да губите важни компютърни архиви?
Уязвими ли сте за кражба или саботаж?
Не са много организациите, които могат
да кажат, че са безупречни по всички
горепосочени въпроси. Ако липсва внимание
при сигурността, няма да се получи добра
интегрирана охранителна система. Тя е
отговорност на всички в компанията, които
трябва да разберат защо я има и какво ще
се случи, ако я нямаше. Ако служителите
спазват някои основни принципи на
сигурността, значително ще я повишат.

Сигурност на информацията

Този вид сигурност обикновено се свързва с
IT, но той може да включва и другите видове
информация - хартиени документи, рисунки,
прототипи, устна информация и памет.
Голяма част от обменяната информация в
една компания не е от голямо значение, но има
и неща, които могат да са опасни за бизнеса.
Затова организациите трябва да сортират
и класифицират информацията така, че само
подбрани хора да имат достъп до по-важното.

Компютърна сигурност

Голямата част от служителите вече
работят с компютри и съвременният офис
е немислим без тях. Често забравяме колко
сме зависими от технологиите и колко
неприятности може да донесе загубата
на някоя система. Има доста начини за
повишаване на сигурността на машините
- заключване, когато не се използват,
по-строги пароли, които не са написани
на листче, залепено за монитора, и други.
Политиката, процедурите и наблюдението
могат да предотвратят използването на
чужди компютри, вирусите или кражбите на
преносими предмети като лаптоп.

Саботаж, изтичане
на информация и насилие

Внимание трябва да се обърне и на
борбата със саботажа или изтичането на
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Системите за сигурност трябва да събират данни извън организацията

информация, както и в предотвратяването
на насилието на работното място. Ако има
добро ниво на сигурност в една компания,
служителите е по-вероятно да забележат
подозрително поведение на колегите си и да
докладват за него.

Разузнаване

Системите за сигурност трябва да събират
данни извън организацията. Те обикновено
се наблюдават от мениджъра, фасилити
мениджъра или началника на охраната.
Информацията в тях идва от полицията,
интернет, правителствени органи и
партниращи организации. Чрез събирането й
могат да се предотвратят някои проблеми
в зародиш, както и да се набавят данни за
престъпления като плагиатство, нападения
срещу отделни лица, разпространени вируси,
хакери, тероризъм и други. 
„Фасилитис“
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Управление на недвижима
собственост и активи
В

СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ НА ДИНАМИЧЕН

растеж и развитие управлението на
недвижима собственост се превръща
от поддържаща сградите дейност в бързо
развиващ се бизнес. Това развитие налага
внедряването на съвременни специализирани
софтуерни продукти.
Модерните системи за управление на
недвижима собственост покриват все
по-голяма бизнес функционалност и се
превръщат в специализирани за тази
дейност ERP системи - LIM (Lifecycle
Infrastructure Management) системи.
Ако инвестицията в построяването
на обекта е първата стъпка, то 75% от
разходите са във втората - управлението
на сградата. В последните години фокус
на предприемачите бе построяването и
продажбата на обекта. С насищането на
пазара все по-важно става управлението на
сградите. При добро управление разходите
по поддръжката на собствеността на
компаниите в Европа падат с 15-20%.
FM Center, или защо да внедрим система за
управление на недвижимата собственост
и активи
FM Center е система за управление
на недвижима собственост и активи,
която надхвърля традиционната
функционалност на този тип продукти,
предоставяйки инструменти за управление
и контрол на взаимоотношенията
и договорните споразумения между
собственици, наематели, управители
на сгради, доставчици и т.н. Богатата
функционалност на системата дава
възможност да се изготвят точни анализи
и прогнози не само за въпросите, свързани
с недвижимата собственост, но също
така и за финансовата стабилност, бизнес
моделите и очакваната възвращаемост на
вложените в собствеността инвестиции. В
допълнение управителите, собствениците
и наемателите имат пълна информация за
всички разходи, свързани с тяхната дейност,
което им позволява да взимат адекватни
и бързи решения за тяхното редуциране.
FM Center е софтуер, изграден на модулен
принцип, който може да се адаптира към
различни бизнес модели и стратегии.
Системата FM Center е разработена
на база на най-новите технологии в
областта на приложния софтуер. В процеса
на създаване на системата е използван
дългогодишният международен опит на
специалистите от „Немечек България”.
FM Center предоставя на потребителите
удобен потребителски интерфейс и
висока степен на сигурност. Въвеждането

В момента FM Center управлява над 500 000 кв.м. застроена площ, над 70 сгради

„Немечек“ OOД
1202 София,
ул. „Индустриална“ №11
тел.: +359 2 9178 690
е-mail: office@nemetschek.bg

и редактирането на данни, както и
извличането на разнообразна информация
от системата са максимално опростени и
автоматизирани. Вътрешните проверки
са гаранция за коректността на данните,
изчисленията и справките.
Модули на FM Center
 Модул „Структура на собствеността“
 Модул „Договори“
 Модул „Разходни центрове“
 Модул „Оборудване и инвентаризация“
 Модул „Системи“
 Модул „Справки“
Всеки модул може да работи независимо
и в същото време да взаимодейства с
останалите, ако те са инсталирани. FM
Center е приложима при управление на
бизнес комплекси, сгради под наем, хотели,
инвентаризация и амортизация; контрол
на договорните отношения, управление на
продажбите, контрол и управление на активи
в организации с много филиали и отдалечени
офиси.
В момента FM Center управлява над 500
000 кв.м застроена площ, над 70 сгради.
В зависимост от обема на управляемата
площ внедряването на продукта отнема
между 2 и 12 седмици. Нормалният срок за
възвращаемост на инвестицията е от 6 до
15 месеца след инсталация. 
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„Логистичен парк Варна”
Гъвкавост и ефективност при управлението на стоки

Л

ОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА“ Е ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ

във Варна, който ще бъде изграден
според най-високите международни
стандарти в сектора и ще бъде найголямата логистична база в България. Той
предоставя складови площи, готови за
експлоатация, които са лесно достъпни, и е
подходящо място за съхранение на всякакъв
вид стоки.
През август, месец след официалното
откриване на първата сграда А1 на
„Логистичен парк Варна“, бе получено и
разрешение и за строеж на сграда А6, която
се очаква да бъде напълно завършена през
първата половина на 2009 г. Сградата е
със складово предназначение и ще бъде
допълнена с офис площи, като се очаква
след завършването й тя да осигури над 200
работни места.
Разгънатата застроена площ на А6 ще
е 11 595 кв.м, от които 10 200 кв.м ще са
складови помещения, а на останалата площ
ще бъдат разположени над 1200 кв.м офиси.
Сградата ще бъде разположена в южната
част на логистичния парк, а конструкцията
й като тази на първата сграда А1 ще бъде
от сглобяем стоманобетон. Постройката
ще бъде едноетажна с частично второ ниво,
без сутерен и съгласно чл. 137 от Закона за
устройство на територията ще бъде сграда
от втора категория.
Общата застроена площ на логистичната
база ще бъде над 120 000 кв.м. От
логистичния парк има бърз и лесен достъп
до околовръстния път на града и бул.
„Владислав Варненчик”, част от пътния
коридор, свързващ морския бряг със София
и основните европейски транспортни
коридори. Всички сгради са професионално
планирани и предлагат максимална гъвкавост
и възможности за разширение. Освен
стандартни пространства за складиране на
средно- и бързооборотни стоки „Логистичен
парк Варна“ осигурява и възможности за
наемане на специализирани площи, предлагащи
контрол на температурата и cross-docking
системи. Cross-docking в най-чистата си
форма е процес на товарене и разтоварване,
който позволява товарите, които се
разтоварват, да се сортират по даден
признак и да се натоварват веднага на други
превозни средства без нужда за междинен
престой. Cross-docking сортирането
намалява броя на операциите по обслужване и
инвентаризация на товарите, което води до
значително по-малко разходи.
„Логистичен парк Варна“ изгражда удобна
и модерна инфраструктура. Придвижването
до основната част на територията на
логистичния парк се осъществява през 3
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Общата застроена площ на логистичната база ще бъде над 120 000 кв.м
© Логистичен Парк Варна

Всички сгради са професионално планирани и
предлагат максимална
гъвкавост и опции за
разширение

входа с възможност за контрол на достъпа.
Двата основни входа са от северната
част на парка от ул. ”Перла”, а третият от югозападната част и ул. „Ал. Москов”.
Предвидени са около 1000 паркоместа
за посетители и служители. Паркингите
за посетители са със свободен достъп и
са разположени в максимална близост до
входовете на сградите с търговски и офис
функции. За безопасност на работещите и
посетителите на „Логистичен парк Варна“
е предвидено специално обозначаване на
местата за преминаване на пешеходци в
зоната на складовете. Разработената пътна
мрежа на „Логистичен парк Варна“ е изцяло
частна и се осъществява от инвеститора.
Първата сграда от комплекса - А1,
открита в началото на юли, е предназначена
за отдаване под наем на складови,
дистрибуторски и офисни площи. А1 e
едноетажна с височина 10.45 м и е с
частичен втори етаж. Вертикалната
комуникация между нивата се осъществява
от две стълбищни клетки, разположени при
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Cross-docking сортирането намалява броя на операциите по
© Логистичен Парк Варна
обслужване

северната и южната фасада, и един товаропътнически асансьор. Товаро-разтоварните
работи при складовете се осъществяват
по два начина - на ниво терен и на рампа, на
която са монтирани изравнители на нивата.
На първия етаж са разположени 10 склада, а
на частичния втори етаж са разположени
шест офиса и един склад. За обслужване
на наемателите в сградата са предвидени
технически помещения, телекомуникационно
помещение и охранителен център.
Първият етаж на сградата се състои
от складови площи, като към всеки от
тях е организиран и офис. Максималната
височина на стелажиране е 7.80 м. Едно от
помещенията е предназначено за спедиция,
като към него са организирани спомагателни
модули, чиято функция е съобразена според
изисквания на клиента. На частичния втори
етаж са разположени офисни помещения,
един склад, както и технически помещения.
Разпределението на всеки офис е съобразено
с функционалните изисквания на съответния
наемател. На втория етаж е разположено и

Сграда А6 се очаква
да бъде напълно
завършена през
първата половина на
2009 г.

телекомуникационното помещение, както и
охранителният център.
Покривът на сградата е плосък, изпълнен
от профилирана ламарина със слоеве паро-,
топло- и хидроизолация над нея, а таванът
на складовите пространства е от видима LT
ламарина. Настилката във всички складове е
шлайфан бетон. Външните ограждащи стени
са от термопанели, а преградните стени
са от гипсокартон. Всички товарни врати
към складовете са секционни. Изпълнението
на дограмата на прозорците, видът на
остъкляването и начинът на отваряне
отговарят на функционалните изисквания,
степента на сигурност за този тип сгради и
противопожарните норми.
Сграда А1 е с 3-а степен на
пожароустойчивост. Евакуацията от
складовете е осигурена чрез метални врати,
които директно водят навън. Термопанелите
на външната фасадна стена са огнеупорни,
а от вътрешната страна на фасадния
панел в офисите допълнително е поставена
стена от гипсокартон на собствена
конструкция. По пътищата за евакуация
се предвижда евакуационно осветление за
маркиране на пътя и изходите и за създаване
на необходимата видимост за безопасно
напускане на сградата при пожар. Сградите
в „Логистичен парк Варна“ са проектирани да
осигуряват възможност за улеснен достъп
от лица в неравностойно положение.
Застроената площ е 5114 кв.м, РЗП - 6405
кв.м, от които 5060 кв.м са складовете, 385
кв.м ще бъдат търговски обекти и 960 кв.м
ще са офис площите. Зданието се намира в
югоизточната страна на логистичния парк.
Инвеститор на „Логистичен парк Варна“
е водещата строителна и инвестиционна
компания „Феърплей къмършъл“ ЕАД.
Допълнителното финансиране на проекта
се осъществява от Булбанк, партньор на
„Феърплей къмършъл“ ЕАД. Общият обем
на инвестицията е 57 млн. евро, като до
момента са инвестирани близо 18 млн. евро.
Изключителен консултант по проекта е
международната консултантска компания
Colliers International - лидер на пазара на услуги
в областта на недвижимите имоти.
Сред първите наематели на парка са
български и международни компании,
опериращи в различни браншове - фармация,
спедиция, дистрибуция на храни. „Щастливи
сме от факта, че всички площи на първата
сграда на „Логистичен парк Варна“ са вече
напълно отдадени. Едни от основните ни
наематели са: DHL, Speedy, „Хигия”, Inter Foods
и „Интерснак”, заяви Галина Димитрова,
директор „Индустриални и логистични
площи“ в Colliers International - България,
при откриването на първата сграда на
логистичния парк. Тя допълни, че наемните
цени на офис площите в „Логистичен парк
Варна“ са 7.50 евро за кв.м, а на складовите
площи - 5 евро за кв.м.
„Логистичен парк Варна“ е един от наймодерните проекти в България и е първият
във Варна, който реализира съвременна
концепция, отговаряща на изискванията
на наемателите за складови съоръжения,
ефективно управление на стоки и
едновременно с това приятна работна
Ясен ДИМИТРОВ
среда. 
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Локация,
локация,
локация
Или как да разберем
къде да позиционираме
логистичните си центрове

К

АКТО Е ИЗВЕСТНО НА ВСИЧКИ В БРАНША

на недвижимите имоти, трите найважни характеристики на всеки имот
са: локацията, локацията и... пак локацията.
Тази колкото изтъркана, толкова и вярна
сентенция е в изключителна степен валидна
за сегмента на логистичните имоти. И ако
при офисите или търговските центрове
например местонахождението в престижен
район е най-важно, при логистичните имоти
идеалното местонахождение се определя
от конкретната верига за доставки (Supply
Chain) на всяка компания.
Изборът на оптималната локация на
дистрибуционен център е сложен процес,
който предполага детайлен анализ,
планиране и моделиране на веригата за
доставки на конкретната компания.
Анализът на функционирането на
веригата за доставки е първата стъпка
към оптимизацията. Основен момент при
анализа е изчисляването на променливите
(variable) и фиксираните (fixed) логистични
разходи като част от общите оперативни
и капиталови разходи на компанията. Освен
финансовите параметри анализът взима
предвид и желаните нива на обслужване като
време за доставка (lead time) на клиентите,
както и гъвкавостта на веригата при
настъпване на кризисни моменти. Анализът
отчита настоящите логистични центрове
на компанията и в частност техния
капацитет, функционалност и разходите,
свързани с тях. Анализът позволява т.нар.
декомпозиране на веригата за доставки на
отделни елементи, които от своя страна
се превръщат в базисни пунктове за
последващото планиране и моделиране.

Стратегическо планиране
на веригата за доставки

Втората стъпка след анализа е
стратегическото планиране на веригата за
доставки. Планирането е от съществено
значение за постигане на оптимално
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Локацията на един логистичен парк е от основно значение при

състояние на веригата при ниски разходи и
високи нива на обслужване. Оптималното
функциониране на веригата зависи от
намиране на правилния баланс между
отделните компоненти от анализа.
Балансът на отделните елементи на
веригата за доставки е изключително
важен. Винаги от едната страна на везната
стоят транспортните разходи, а от
другата - тези за складиране (а в някои
случаи и производство) на инвентар (фиг.
2). Предвид необходимостта за бързо и
качествено обслужване на крайните клиенти
задачата за балансирано структуриране на
веригата за доставки става доста сложна,
особено ако стратегическото планиране
е непрофесионално направено или въобще
неосъществено.
Стратегическото планиране на веригата
за доставки се прави за средно дълъг и
дългосрочен период, обикновено от 3-5
години. Повечето от елементите, които
се планират на това ниво, са свързани с
по-дългосрочни финансови и инвестиционни
процеси, които не подлежат на ежедневно
планиране и изменение. Такива елементи
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Фиг. 1. Схема на верига за доставки
Производител/
доставчик

Логистичен
център

Търговска
мрежа

Фиг. 2. Баланс на веригата за доставки
Транспортни
разходи

Разходи за
складиране

Верига за доставки

неговото изграждане

са както закупуването на оборудване и
машини и изборът на подходящи доставчици
и партньори, така и въпросите, свързани с
недвижимото имущество.
Стратегическото планиране
задължително трябва да се прави при
настъпване на значими промени в бизнеса
на една компания. Такива промени могат
да бъдат навлизане на нови пазари,
преструктуриране на клиентската база,
както и резки ръстове или спадове на
стоковите обеми. Значими промени в
бизнес климата като повишението на
цените на горивата също предполагат
стратегическо ревизиране на веригата
за доставки. Последната тенденция сред
големите мултинационални компании
е увеличаване броя на логистичните
центрове с цел съкращаване на
транспортните разходи.
Правилното планиране при настъпване на
подобни ключови моменти може да осигури
успеха на компанията. И обратно, един
пропуск при стратегическото планиране
може да попречи на компанията да си
осигури добър пазарен дял и марж на печалба.

Тя e в основата на всяка икономическа система.
Нейната същност се състои в свързване на различните
производствени и логистични процеси, завършващи с
момента на реализиране на краен продукт на пазара (фиг.
1). Веригата за доставки на всеки продукт включва поне
няколко компании, които координирано участват в целия
му „житейски” цикъл от създаването до употребата, а в
някои случаи дори рециклирането. Веригите за доставки
могат да варират в своята комплексност и времетраене.
Пример за кратка верига за доставки е производството
и дистрибуцията на нетрайни млечни продукти.
Веригата за доставки при автомобилостроенето има
сложна структура, като всеки краен продукт се състои
от хиляди елементи, често произвеждани и доставяни на
далечно разстояние.

Планирането на физическата верига за
доставки включва избора на доставчици,
таргетирането на групите крайни клиенти
и позиционирането на дистрибуционните или
производствените центрове. Оптималната
конфигурация от тези три категории
предоставя значителни конкурентни
предимства на всяка компания, разчитаща на
надеждна и икономична верига за доставки.
От гледна точка на недвижимото
имущество от съществено значение
е правилното позициониране на
логистичните хъбове. Местоположението
на дистрибуционните центрове е
изключително важно за бързината на
доставката до всяка точка по веригата и
цената, за която се извършва тя. Например
изборът между централизирана и регионална
дистрибуционна стратегия може да бъде
решаващ за запазването на добри нива на
клиентско обслужване и поддържане на ниски
оперативни разходи. 
(Продължава в следващия брой)
Владимир ТОДОРАКОВ
консултант логистика
и индустрия Colliers International
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Осветление

Осветлението
и човешкият живот
Параметрите на светлината, влияещи върху човешките възприятия

Какво е светлината

Светлината представлява електромагнитно
излъчване с дължина на вълната от 380 до
770 нанометра и може да бъде възприето
от нормално невъоръжено човешко око. Във
фотометрията, която представлява наука
за измерване на светлината, за нейното
влияние върху зрителния анализатор се
използват различни физични параметри,
като най-основни са светлинна енергия,
светлинен поток, интензитет на
светлината, осветеност, светимост и
светлинен добив.
От гледна точка на проектирането на
осветителните системи осветеността е
най-важната от гореизброените параметри,
тъй като тя измерва осъществяването на
дадена нужда. От енергийна гледна точка
светлинният добив има особено значение,
тъй като той показва с какво количество
енергия се изпълнява тази нужда.
От гледна точка проектиране на една
сграда е важен светлинният поток, тъй
като той дефинира светлинните изисквания
и броя лампи, които трябва да бъдат
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инсталирани.
Тези единици са необходими, за да се
определи количеството излъчена или получена
светлина. Също така съществуват и други
параметри, когато те обясняват определено
качество на светлината. Възприятието
за светлина зависи и от качеството
на светлината, което се дефинира от
индекса на цветопредаване и цветната
температура на един източник.
Индексът на цветопредаване показва
способността на светлинните източници
да предават правилно цветовете и се
измерва по скала от 0 до 100. Цветната
температура дефинира тона на светлинния
източник - по-топъл или по-студен, и се
измерва в келвини.

Зрение

Основната функция на светлината и
осветлението е да осигурят човешкото
зрение. Знае се много по въпроса за физическия
процес на зрението (пътя на светлината през
човешкото око), но знанията по отношение на
чувството и възприятието на светлината са
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оскъдни. Някои от елементите на зрението,
свързани с проектирането на осветителни
уредби, са следните:

Обхват на осветлението

Окото може да се приспособи да вижда
предмети при широк диапазон на
осветеност - грубо казано, между 1 лукс до
над 100 000 лукса. Това, образно казано, е
светлинният диапазон между ясна безлунна
нощ и ясен слънчев ден. Въпреки това в даден
момент човешкото око може да обработва
информация в обхвата на три порядъка (1 1000 лукса, 100 - 100 000 лукса). Ето защо е
разпространено разглеждането на зрителния
анализатор като логаритмичен сензор,
непригоден за оценка на абсолютни нива на
осветеност. Освен това характеристиките
на окото и зрението се променят по време
на живота на хората.
Забавяне на функцията на разпознаване,
втвърдяване на лещите, загуба на
остротата на зрението и контрастната
чувствителност са причините, поради
които по-старите хора се нуждаят от
повече светлина, за да извършват дадени
дейности.

Цвят

Възможността за правилно възпроизвеждане
на цветовете е от особено значение в
някои ситуации като посещения в музеи и
галерии, учреждения за здравеопазване или
в модната индустрия. Чувствителността
на човешкото око не покрива целия
спектър на светлината и има максимална
чувствителност при 550 нанометра (зеленожълта част). Възприятието на цветовете
зависи от интерпретацията на мозъка,
която представлява сложен процес от
сравнения и връзки. В допълнение на това
цветовете в заобикалящата даден обект
среда могат да повлияят възприемането на
неговия цвят посредством модифициране
на отразената светлина. Това е и
причината, поради която цветовете
стават по-интензивни с увеличаване на
площта на предметите. Спектърът на
естествената светлина силно варира по
време на деня и това също оказва влияние
върху възприятието на цветовете.
Проектантите на осветителни уредби е
необходимо да имат предвид анатомията и
процеса на зрението, за да изберат коректни
светлинни източници за дадено приложение.
Качеството на цветопредаването
обикновено се изразява с два параметъра хроматичност и индекс на цветопредаване.
Те респективно представляват цветовия
изглед на източника на светлина и цветовия
изглед на предметите, които биват
осветявани от него. И двете величини
се определят според изискванията на
Международната комисия по осветление и се
прилагат от производителите на светлинни
източници по цял свят. Тези два индекса
играят важна роля и за начина, по който
се чувстват и възприемат цветовете от
хората, както и за топлинния им комфорт.
Това също така има отношение и към
енергийния мениджмънт.

Фотопично и
скотопично виждане

Хората имат две различни зрителни
системи, които функционират различно,
но работят заедно, за да осигурят
зрението: пръчковидни и конусообразни
зрителни клетки. Пръчковидните клетки
са разположени сравнително равномерно по
ретината. Те способстват за периферното
зрение и са особено ефективни при малка
осветеност. Те са най-чувствителни
към нюансите на сивия цвят и сенките.
Конусообразните клетки са най-силно
концентрирани в централната част на
ретината и способстват за виждането на
цветовете.
Тези зрителни системи работят заедно
по три различни начина. Фотопичното
зрение функционира при сравнително високи
светлинни нива и конусообразните клетки
са активни. Това представлява дневното
виждане на хората.
Скотопичното зрение се появява под
нивото на осветеност, при което са
активни конусообразните клетки. Това е
нощното виждане, което се характеризира
с лошо възприятие на цветове и централно
зрение.
Мезопичното зрение се проявява между
другите два вида. То представлява зрение
при полумрак със смяна на спектралната
чувствителност от жълтозелената към
синьо-зелената част.
Познаването на обхвата на видовете
зрение е важно за подобряването на
ефективността на осветлението. Един
от изводите, който може да се направи
за човешкото зрение, е, че то е много
добре адаптирано към промените в
естествената светлина. За да изпълни
една задача, зрителният анализатор се
нуждае от по-малко количество естествена
светлина, отколкото за изпълнение на
същата задача при изкуствено осветление.
Например при четене е необходима с 35%
по-малко естествена светлина, отколкото
изкуствена.

Установено е, че излагането на дневна светлина силно влияе върху
продуктивността
Проектантите на
осветителни уредби
е необходимо да имат
предвид анатомията и
процеса на зрението
Въпреки новите технологии и огромните
постижения в областта на изкуственото
осветление естествената светлина остава
незаменима

Продуктивност

Зависимостта между осветлението
и продуктивността на работниците е
обект на интензивни изследвания през
последните години.
Установено е, че излагането на
дневна светлина силно влияе върху
продуктивността. Влиянието на
естественото осветление в офиси,
търговски сгради и училища е силно
положително и води до по-голям процент
продажби, подобряване на възприятията
на децата и по-бързо усвояване на учебния
материал, повишено внимание и бързина
на действията на работниците в
производството.
Като цяло естествената светлина има
огромно значение за човешкия живот и
въпреки новите технологии и огромните
постижения в областта на изкуственото
осветление тя остава незаменима. 
Ива ПЕТРИНСКА,
Полина ПЕТКОВА
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LEED 3.0
Новата версия на системата за оценяване на сгради – в сила от 1 януари 2009 г.

В

СЪЗВУЧИЕ С ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФМ

индустрията от гледна точка на
техническите нововъведения и
увеличаващия се практически опит от
Американския съвет за зелени сгради
(USGBC) в момента обмислят промените в
системата за оценяване LEED. Това е дълъг и
многофазов процес на преосмисляне, имащ за
цел да актуализира предишната версия, да я
направи по-ясна и лесна за използване, както
и по-ефективна за постигането на измерими
резултати.
Зад новата версия LEED 3.0 (LEED 2009),
която ще влезе в сила от 1 януари 2009
г., стои стремежът за баланс между
растежа на пазара и техническия напредък.
Създателите на системата са направили
структурата на новата LEED подобна на
сега съществуващата, като повечето
технически и структурни промени в LEED
3.0 могат да бъдат част от цикъл на
постоянни подобрения. Това се прави с
цел да се капитализират големите усилия,
инвестирани досега в LEED.
Най-голямата промяна в системата
ще бъде преоценяване на тежестта на
отделните критерии за оценяване и на
начина, по който се разпределят точките
между критериите. Процесът на оценяване
на негативите или ползите за човека и
околната среда е сложен и е повлиян от
най-новите достъпни научни достижения.
В настоящата версия LEED 2.2 всички
критерии са оценявани еднакво, освен
ако заради по-добро представяне не са
им били добавяни повече точки. В новата
версия тежестта на всеки критерий ще
бъде определяна от уравнение, което ще
обвързва въздействието на сградата,
нейните функции и различните критерии.
За осъществяването на този подход ще
се използва LEED 3.0 Credit Weighting Tool,
софтуер, който се базира на Microsoft
Excel. Също така се променя и броят на
максималните точки, които една сграда
може да получи - те ще са 110 вместо
предишните 100 точки.
За USGBC в тежестта на всяко изискване
е заложена и мисията на изискването за
трансформиране на пазара и определяне
на насоката, в която той трябва да
се развива, за да намали вредното
въздействие на сградите. В LEED 2.2,
която е в сила от 1 януари 2006 г.,
тежестта на изискванията, включени във
всеки критерий, се е подразбирала от
предвидения за тях брой точки. В LEED
3.0 за тежестта на всяко изискване ще
има ясно формулирани съображения, които
да пояснят приноса на това изискване за
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Системата бързо се превърна в интернационален стандарт

В момента LEED е
най-всеобхватната
система за оценяване
на въздействието на
сградите върху околната среда

цялостното въздействие на сградата. По
този начин се очаква LEED 3.0 да засили
въздействието си като инструмент за
трансформиране на пазара.
Друга новост в LEED 3.0 ще е добавянето
към съществуващите шест критерия на
критерий Regional Bonus Credits, който ще
дава допълнителни точки в зависимост от
това дали сградата носи ползи на региона, в
който се намира, на базата на постигнати
точки в изискванията, включени в другите
критерии. В сегашната си форма LEED се
прилага по един и същ начин навсякъде и
на стойностите, получени за отделните
критерии, се гледа като на еднакво лесни за
постигане независимо от региона. Това ще
бъде променено с цел по-голяма гъвкавост
на системата и по-добрата й регионална
адаптивност. По този начин се цели да бъде
увеличен стремежът за постигане на точки
в категории, които в по-голяма степен
касаят проблемите на околната среда,
специфични за даден регион.
Вече е приключила първата фаза на
събиране на обществени коментари и
предложения, на базата на които бяха
направени някои промени и в момента тече
втора фаза за коментари. След втората
коментарна фаза вече ще бъде гласувана
финалната версия. 
„Фасилитис“
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