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В днешно време всеки иска да вземе кредит, за да построи офис сграда или 
да си закупи нов дом, кола, оборудване или каквото и да било друго. Преди на-
стъпването на голямата финансова криза кредити се раздаваха лесно, бързо и 
при относително ниска лихва. Кредитните институции се надпреварваха да 
намаляват лихвените си проценти или да спестяват на клиентите таксите 
за разглеждане на документи, или да имат минимални такси за обслужване на 
кредита. Затова и толкова много фирми и граждани се възползваха от тези 
„намаления“ и си „напазаруваха“ кредити. 

В последните няколко месеца обаче финансовата криза обхвана постепенно 
и България. Цената на ипотечните заеми се 
е увеличила много през последната 
година - ако през юни миналата 
година годишният процент 
на разходите е бил 7.9% за 
кредитите в евро, годи-
на по-късно процентът 
е 8.49.

В България се на-
блюдава изравнява-
не на темповете 
на растеж на за-
емите в порт-
фейла на дребно 
на банките с ръ-
ста на лошите 
и преструкту-
рираните креди-
ти. Ръстът при 
лошите потреби-
телските заеми е 
44.8% към края на 
юли тази година в 
сравнение с края на 
юли миналата година. 
В същото време ръс-
тът на целия портфейл 
от потребителски креди-
ти е 47% на годишна база. При 
жилищните ипотечни нараства-
нето е съответно с 48.9% на лошите 
заеми и 50% на целия портфейл. Отпускане-
то на повече заеми води до нарастване и на проблемните вземания, като ва-
жното в случая е техният ръст да не изпреварва общия кредитен ръст. 

В условията на валутен борд, в който се намира и България, регулирането на 
минималните задължителни резерви (МЗР) е единственият монетарен инстру-
мент, с който разполага БНБ. В същото време задължителните резерви у нас са 
шест пъти по-високи от тези в еврозоната. Преди година БНБ реши да повиши 

МЗР до 12% от депозитната база с цел намаляване веро-
ятността от прегряване на икономиката. 

Стои все още отворен въпросът доколко българската 
икономика ще издържи на световната финансова криза и 
доколко ще бъдем засегнати от нея. Ясно е, че тя няма 
да ни подмине, но при правилна политика от страна на 
държавата и кредитните институции негативните по-
следици могат да бъдат незначителни. 

Желаем ви приятно четене!
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България

Е-регистър срещу хаоса 
в студентските общежития
Национален електронен регистър на 
студентските общежития и домсъвети 
във всеки блок ще се борят с царящия в 
момента хаос в студентските общежития, 
реши правителството. Регистърът ще 
следи за свободните легла в общежитията, 
за фалшиви или пък неизрядни студенти. 
Системата трябва да заработи в цялата 
страна от януари 2009 г., като в момента е 
внедрена демо версия на програмата в бл. 19 
в Студентски град. Общо 126 общежития 
в цялата страна, разполагащи с 55 хиляди 
легла, ще бъдат снабдени с компютър и със 
специалната програма, която наподобява 
хотелски софтуер. По този начин във всеки 
един момент ще се знае колко свободни 
легла има в общежитията в България. С 
помощта на програмата ще се води и 
счетоводната отчетност на блока - кой 
и какво има за плащане, дали и колко е 
закъснял. Внедряването на системата 
ще стане изцяло за сметка на икономии в 
бюджета на МОН.

„Софийска вода“ търси компа-
ния за ремонт на сградите си
„Софийска вода“ търси компания, която 
да поддържа и ремонтира сградите, 
съоръженията и откритите площи 

на дружеството, показва справка в 
регистъра за обществените поръчки. 
Столичният концесионер не гарантира 
на фирмата изпълнител количество 
и продължителност на дейностите. 
Кандидатите за участие в конкурса могат 
да подават офертите си до 21 октомври. 
Гаранцията за участие в процедурата е 
6000 лв., а срокът, за който ще се сключи 
договорът, е две години. Компанията 
ще плаща на изпълнителя до 30 дни след 
издаване на всяка фактура за свършена 
работа. Кандидатите за изпълнение на 
поръчката трябва да имат доказана 
търговска репутация и професионален 
опит при извършването на строително-
ремонтни дейности.

Ще се строи вторичен 
столичен център на 6-и км
Правителствен комплекс ще се изгражда 
на територията на военните щабове 
и хотел на 6-и км в местността Къро. 
Комплексът ще е върху територия от 600 
дка и ще е правителствено-обществен. 
Кабинетът обяви обществена поръчка за 
устройствена концепция и изработване 
на подробен устройствен план за 
изграждането на „Вторичен столичен 
център“ - многофункционален комплекс, в 
който ще има правителствени сгради, 
бизнес центрове, конгресни зали, хотели, 
спортни и увеселителни заведения.
На финала на конкурса ще бъдат класирани 
максимум 6 проекта. Конкурсът се води 
от строителното министерство и 
строителството може да започне през 
2010 г., а инвестициите - да достигнат 
2 млрд. евро. Всички сегашни сгради в 
района - казарми, учебни сгради и пр., 
ще бъдат съборени. Ще останат само 
басейнът „Червено знаме“ и други спортни 
съоръжения, които ще бъдат обновени.

Закритите училища 
стават пазарна ниша
Рекорден брой училища се закриват през 
тази година, а сградите и терените 
на част от тях вече се продават и се 
преустройват в хотели, старчески домове, 
малки цехове и др. Съдбата на бившите 
училищни имоти, разположени предимно 
в малки населени места, се решава от 
общинските съвети. Повечето все още 
пустеят, някои се преустройват от 
кметствата за други социални дейности, 
а трети се разпродават. Данните за 
сключените досега сделки, публикувани на 
сайтовете на кметствата, показват, че 
имотите се продават на цени от 5 хил. до 
90 хил. лв. Сделките на стойност над 30 
хил. лв. са рядкост, като цената зависи от 
площта на терена, местоположението и 
състоянието на сградите.

Електронният регистър ще се справи с хаоса в общежитията на Студентски град 
© Антон Попов
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България

Стартира строежът на 
свръхмодерен бизнес парк в Русе
Министърът на бедствията и авариите 
Емел Етем направи първа копка на 
новоизгрждащ се Бизнес парк в Русе. 
Строежът на модерния център ще 
протече на два етапа. Първият ще 
приключи през първото тримесечие на 
2010 г. Стойността на инвестицията 
само за него ще бъде около 30 млн. евро. 
Целият проект ще бъде приключен 
няколко месеца по-късно, съобщи главният 
инвеститор Богомил Димитров.

Първи зелен строителен 
проект в България
Уникален жилищен комплекс започва да 
строи във Варна компанията за имоти 
„Уилбрук мениджмънт интернешънъл“, каза 
изпълнителният директор Дайна Войку. 
Проектът Willbrook Diamond Residences 
ще включва 11 жилищни сгради и център 
за отдих и развлечения. Строителството 
на комплекса ще приключи в края на 2009 
г., а инвестицията ще бъде около 40 
млн. евро. По думите й това ще бъде 
първият зелен жилищен комплекс както 
във Варна, така и в страната. В него 
ще се използват енергоспестяващи 

източници на светлина и климатизация. 
Ще се използва само рециклирана хартия, 
а доставчици на материалите ще са 
местни производители на екологично 
чисти продукти. В плановете ни влиза и 
реализацията на проекти в София за общо 
250 млн. евро, каза Войку.

Въвежда се СЕ маркировка 
за прозорците от 2009 г.
От 1 февруари 2009 г. в България 
влиза в сила изискването за СЕ 
маркировка на прозорците и външните 
врати, засягаща производството 
и пускането им на пазара, съобщиха 
от сдружението „Български врати и 
прозорци“. Въвеждането на европейската 
директива ще доведе до прекратяване на 
използването на некачествени материали 
за направата на дограма, посочват 
от сдружението. Едното изискване 
е установяване на съответствие на 
даден продукт със съществените 
изисквания към него. Другото изискване 
е за вътрешнопроизводствен контрол 
на продукцията. Системата за 
производствен контрол може да бъде 
въведена самостоятелно или като част 
от ISO 9001.  �
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Превръщат „Боинг 747“ в хотел
При изваждането им от употреба 
внушителните джъмбо джетове отиват 
за скрап, стават на къщи или биват 
изоставени в пустинята.  В същото 
време пътниците спят по летищата 
при проблеми, възникнали с полетите им. 
При тези обстоятелства да се превърне 
един „Боинг 747“ в хотел може да се 
окаже ефикасна идея. Това ще се случи в 
Стокхолм, където на летище „Арланда“ 
през декември ще заработи един такъв 
хотел, за който ще се използва изведен 
от работа „Боинг 747-200“, построен през 
1976 г. Във всяка стая на необичайния 
хотел ще има по три легла, а на втория 
етаж ще има луксозен апартамент. 
„Сградата“ ще отговаря на общите 
стандарти за енергийна ефективност, 
за което допринася и добрата изолация, с 
която разполагат самолетите.

Заработи зелена 
дискотека в Холандия
В Ротердам беше открит първият 
нощен клуб в света, който ще генерира 
собствена енергия. Освен това той ще 
консумира с 30% по-малко електричество 
и с до 50% по-малко вода. Клуб „Ват“ е 
снабден със специален под с пиезокристали, 
които превръщат енергията от 
танцуващите хора в електричество. 
Стеф ван Донген от организацията 
„Енвиу“, която стои зад идеята за „Ват“, 
коментира, че в момента подът не се 
използва за захранване на заведението, 
но се очаква да бъде включен скоро. 
Съществуват и планове за откриване на 
подобни клубове в Берлин и Лондон.

Португалците 
чакат най-малко 
по опашки
Установено е, че на клиентите в 
германските магазини им се е налагало 
да чакат средно по седем минути на 
опашка. Най-бързо обслужват в Португалия 
(2.49 минути), Ирландия (2.61 минути) 
и Австрия (2.7 минути). Рекордът по 
мудност и чакане на опашки е регистриран 
в гръцките супермаркети: цели 14 минути. 
Това показва изследване, проведено от 
британската консултантска компания 
Grass Roots Performance по поръчка на 
търговската асоциация MSPA, обхващащо 
супермаркети в 24 страни - членки на 
ЕС. Експертите също така са изчислили, 
че времето за чакане невинаги е пряко 
свързано със скоростта на обслужване. 
В естонските магазини например са 
регистрирани малки опашки (средно по 
2.3 души), но в класацията естонските 
магазини не са сред бързо обслужващите.

Австрийската Immoeast 
спира проекти 
за 2 млрд. евро
Австрийската компания за имоти 
Immoeast смята да замрази или да се 
откаже от проекти на стойност 2 млрд. 
евро в стремежа си да подобри ликвидната 
си позиция предвид „изключително 
тежките сътресения на глобалните 
финансови пазари“, съобщават от 
компанията. Тези мерки ще бъдат въведени 
във всички региони и особено в Румъния, 
казват от компанията. У нас тя има 
редица проекти за офиси и ваканционни 

Остарелите „Боинг 747” ще имат “втори живот” като наземни хотели

CMYK  Фасилитис  стр. 10



11ОКТОМВРИ 2008  ФАСИЛИТИС

Европа

имоти. По-рано тази година тя се включи 
в проекта за изграждането на търговския 
център „Черно море парк“ във Варна. Наред 
с това тя продължава програмата си за 
продажба на някои имоти в Централна и 
Източна Европа. До момента компанията 
е сключила споразумения за продажбата на 
активи на стойност 400 млн. евро.
Подобни мерки е взела и компанията майка 
Immofinanz, която също ще преразгледа 
портфолиото си от проекти в развитие, 
като е възможно да се откаже от някои 
от тях и да продаде други.

Биг Бен е една 
от най-неекологичните 
сгради на Великобритания
Признатите за символи на Лондон - 
Банката на Англия (Bank of England) и 
кулата с часовник Биг Бен, засега се явяват 
едни от най-замърсяващите сгради за 
обществено ползване във Великобритания, 
показват резултатите от обследването 
им. Екоинспекторите трябва да проверят 
около 18 хил. обществени сгради, като 
досега са обследвани над 3200 от тях. 
Уестминстърският дворец изхвърля 
в атмосферата около 12 хил. тона 
въглероден двуокис, а Банката на Англия - 
над 9 хил. тона. 
„Резултатите показаха, че най-напред 
трябва да бъдат реконструирани старите 
обществени сгради“, заявява главата 
на британския съвет по екологичното 
състояние на сградите Пол Кинг. 
Британското правителство се е зарекло, 
че в близките 10 години парниковите 
емисии на всички новостроящи се 
обществени сгради ще бъдат близки до 
нула.

Продажбите на жилища 
на Острова достигнаха 
нов минимум
Цените на жилищата във Великобритания 
бележат сериозен спад през трите 
месеца до август. Понижение има и при 
продажбите на недвижими имоти, които 
достигнаха нов рекорден минимум. Според 
изследване на Кралския институт на 
лицензираните оценители пазарът на 
недвижими имоти е все още слаб след 
бума, продължил едно десетилетие. Според 
говорителя на института Джеръми 
Лийф трудностите при отпускането 
на ипотечни кредити възпрепятстват 
възстановяването на пазара. 
Заради силното забавяне на икономическия 
растеж на Великобритания наемането 
на персонал на Острова се понижи до 
15-годишен минимум. Това сочи проучване 
на компанията за изследвания в областта 
на глобалната заетост „Менпауър“. �
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Първи сертифициран 
с платинен LEED 
небостъргач
Четиригодишното строителство на 
предназначения за Банката на Америка 
(Bank of America) небостъргач, намиращ 
се в покрайнините на Манхатън, е вече 
към своя край. Според системата за 
оценяване на сгради LEED това ще е 
най-екологичният небостъргач в света 
и сградата ще получи платинена степен 
по системата. В проектираната от 
компанията Cook+Fox Architects and Gensler 
и построената от The Durst Organization 
сграда е заложен цял набор от екологични 
стратегии за намаляване на негативния 
ефект върху околната среда и разходите 
й за увеличаване на продуктивността 
на служителите в нея. Част от 
тези технологии са възможността 
небостъргачът да събира и използва 
дъждовната вода и разположената под 
пода система за подаване на въздух, 
осигуряваща естествена вентилация. 
Той е построен с материали с минимално 
съдържание летливи съединения, а 
също и от преработени строителни 
консумативи.

Дубай пуска денонощна 
тв за недвижимости
Първият денонощен телевизионен канал 
за недвижими имоти Property TV ще 
функционира от средата на октомври в 
Дубай, съобщава руското специализирано 
списание „Квадрум“. В него ще се пускат 
информации и анализи на пазарите 
в Обединените арабски емирства, 
Близкия изток, Индия и Далечния изток. 
Емисиите за Дубай ще бъдат в удобно 
за местните жители време. Новата 
телевизия е собственост на индийския 
телеканал Nivesh TV, филиал на компанията 
Luminaire Technologies Ltd. Property TV е 
регистрирана като фирма в Сингапур.

Нов препарат против хлъзгави 
подове издържа до 8 години
Компанията NevaSlip обяви, че е 
разработила нова формула за препарат 
против хлъзгави подови настилки. 
NevaSlip предлага такива препарати 
от 19 години и гарантира, че новото 
покритие издържа до 8 години след 
нанасянето му, като гарантира статичен 
коефициент на триене, по-малък от 0.6. 
Препаратът е подходящ за теракота, 
гранит, бетон и други външни и вътрешни 
настилки. Според множество изследвания 
инцидентите с подхлъзване са в челните 
места по смъртност в световен мащаб 
наред с катастрофите и природните 
бедствия.Така ще изглежда най-екологичният небостъргач в света

CMYK  Фасилитис  стр. 12



13ОКТОМВРИ 2008  ФАСИЛИТИС

Светът

Нова клавиатура 
убива микробите
Проучванията са сочат, че клавиатурите 
са главен източник на разпространение 
на бактерии в офисите, което може да 
се промени, ако се използват клавиатури 
като тази, представена наскоро от Seal 
Shield LLC.  Клавиатурата Silver Seal Flex 
може да бъде измита и в миялнята за 
чинии, свети в тъмното и е направена 
от мек силикон за комфорт по време на 
ползване, а специалното антибактериално 
покритие убива бактериите по 
повърхността й. Също така тя е 
пластична и може да се огъва и навива, 
която я прави лесно преносима.

Безплатна вода за сгради, 
използващи VRF системи 
за климатизация
Mitsubishi Electric продължава да напредва 
на пазара за отоплителни инсталации 
с устройство, осигуряващо безплатна 
топла вода с температура до 70°C за 
сгради с VRF системи. Новият нагревател 
на компанията PWFY City Multi използва 
термопомпена технология, за да загрява 
вода с остатъчната топлина от VRF 
системите. Новият продукт на Mitsubishi 
Electric се базира на успешната им 
система PQFY, пусната на пазара преди 
две години. Устройството е с два 
топлообменника и може да осигурява 
приток на топла вода от 0.6 до 2.15 
куб.м на час.

NEC Philips с интегрирано 
решение за бизнес комуникация
Японско-европейската компания NEC Philips 
представи най-новите продукти от 
серията UNIVERGE 360, които предлагат 
интегрирано комуникационно решение 
за бизнеса - връзка между телефон, чат 
(instant messaging), мейл и софтуер, който 
ги обединява. Според ръководството 
на компанията подобни решения ще 
увеличат ефективността на бизнеса 
и постигане на поставените му цели. 
Проучване на NEC показва, че липсата 
на достатъчно комуникационни умения 
у служителите на компаниите е основна 
причина бизнесът да не успява да постига 
напълно поставените цели. Служителите 
комуникират помежду си и със своите 
партньори извън офисите по много 
начини - телефон, мейл, чат, VоIP. Когато 
обаче няма връзка между тези канали, 
комуникацията става неефективна, 
което прави дейността на компаниите 
по-тромава. По тази причина все повече 
компании се насочват към комуникационни 
решения, които елиминират тези 
недостатъци.

Хотел в планината 
в буквален смисъл
Сградата от веригата „Хилтън“ ще е 
„в планината“ в буквалния смисъл на 
израза - тя ще се слее с околния пейзаж, 
което ще намали визуалния ефект от 
присъствието й. Хотелът ще се изгради 
според принципите на устойчивото 
развитие - освен зеления покрив, който 
придава на сградата вид на планина, ще 
се цели и максимална ефективност при 
потреблението на вода и електричество. 
Хотелът ще разполага с най-голямата 
частна пречиствателна станция за 
отпадъчни води в региона. Също така 
сградата ще бъде построена върху 
полувулканични скали, което няма да доведе 
до изсичането на характерни местни 
растителни видове. Хотелът ще разполага 
с 350 стаи и 250 къщи с хотелиерско 
обслужване и ще бъде отворен през 2011 
г., а за построяването му ще са нужни 
инвестиции от 120 млн. долара.

В Шотландия ще бъде построена 
църква от бирени кутии
Жителите на шотландския град Глазгоу 
ще имат уникална възможност да 
направят принос за построяването 
на нова екологична църква. За нейното 
построяване ще бъдат използвани 
алуминиеви бирени кенове, тасове от коли 
и други отпадъци. Свещеникът от квартал 
„Милтън“, преподобният Кристофър 
Роу, е загрижен за замяната на старата 
църква в района с нова, построена от 
преработени материали. По негови думи 
събраните средства при разработването 
на проекта ще отидат изцяло за 
строителство вместо в джобовете на 
големите строителни компании. Подобен 
проект вече е реализиран в Калифорния, 
където при строителството на храм с 
1500 места са използвани преработени 
материали, като например бетон от 
рециклирани промишлени материали.

Откриха четвъртата по 
големина телекомуникационна кула
В Иран откриха четвъртата по големина 
телекомуникационна кула в света в 
столицата Техеран. Кулата се намира на 
северозападен хълм от столицата и носи 
името „Милад“ („Рождество“). Тя е висока 
435 метра. Строената 11 години кула е 
вдъхновена от ислямската архитектура. 
Според създателите на „Милад“ - наречена 
така в чест на рождения ден на 12-ия 
имам Махди, почитан от шиитите, тя е 
четвъртата по височина в света след „Си 
Ен тауър“ в Торонто (553 м), „Останкино“ 
в Москва (540 м) и „Перлата на изтока“ в 
Шанхай (468 м). �
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Събития

Функционален конгресно-
развлекателен център
Новият комплекс разнообразява избора на сгради в този сегмент

ОТ СКОРО В СОФИЯ ЗАРАБОТИ RAINBOW 
Plaza - модерен конгресен и 
развлекателен център, намиращ 

се в непосредствена близост до болница 
„Токуда“ и хотел „Грийн Вил“, подходящ както 
за провеждането на събития с официален 
характер, така и за бляскави партита 
или концерти. Залата беше официално 
открита в края септември с тържествена 
церемония.

Пететажната Rainbow Plaza е с 
разгъната площ  13 000 кв.м и разполага 
с открит паркинг и подземни гаражи 
с общо 150 паркоместа. В нея освен 
голямата централна зала за събития има 
бар и ресторант, както и по-малка зала 
с капацитет 50 места и е подходяща 

за провеждане на семинари, обучения и 
работни срещи. Rainbow Plaza разполага 
със собствен персонал за обслужване на 
провеждащите се мероприятия.

Голямата зала е мултифункционална 
и може да се преобразява по всеки вкус. 
Конферентното подреждане на залата 
може да осигури 100 - 1000 места, а ако 
става дума за парти, могат да бъдат 
аранжирани маси за 100 - 500 места. 
Залата се отличава с модерен интериор, 
функционалност и високи технологии 
при оборудването и отговаря на всички 
изисквания за заснемане на телевизионни 
предавания - има инсталирани статични 
и подвижни камери. Осветлението е 
сценично и може да придава на белите й 
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Събития 

Залата се отли-
чава с модерен 
интериор, функци-
оналност и високи 
технологии при 
оборудването

стени най-различни цветове, както и да 
създава впечатляващи визуални ефекти. 
Озвучаването също като осветлението 
е последна дума на техниката, а стените 
на цялата зала са облицовани с акустични 
пана, които подобряват озвучаването. 
За постигането на добрата акустика 
са използвани и специални методи за 
акустично моделиране, а също така залата 
е изолирана с мембранна вата, която също 
звукоизолира.

В средата на сцената има вградена 
въртяща се потъваща платформа с 
диаметър близо 6 метра, която може 
да накара хора и предмети буквално да 
„изникнат“ от сцената. Тя може да се спуска 
до подземния гараж и безпроблемно да качи 
на сцената дори автомобил. Също така 
залата разполага с един голям сценичен 
екран със задна проекция и размер 5 м на 4 
м, както и два малки екрана с размери 3 м 
на 2.3 м.

Системата за климатизация на 
сградата е от типа WRW и има 
централно управление. Всеки  климатик 
може да се управлява самостоятелно, а 
климатизацията на всеки офис може да 
се контролира централно. Климатична 
система се използва за отопление през 
зимата и за охлаждане през лятото, като 

системата е енергоспестяваща и разходът 
на електроенергия се контролира във всеки 
момент. За енергийната ефективност 
допринасят и стъклопакетите, които 
са слънцезащитни и подобряват 
топлоизолацията. Сградата разполага и със 
системи за аварийно електрозахранване, 
осъществявано от генератори, които 
поемат електрозахранването до два часа 
след аварийно преустановяване на това от 
електрическата мрежа. 

Rainbow Plaza се управлява от Иво Танев, 
който има богат опит като телевизионен 
водещ и организатор на специални 
събития, а в периода от 1995 г. до 2004 
г. година е мениджър промоции и реклама 
за балканския регион на Rainbow-Bulgaria. 
Инвеститор по проекта е „Фърст глобал 
маркетинг“, а сградата е проектирана от 
фирма „Интегра проект“ - екип на проф. 
Стефан Попов.

По думите на Иво Танев цените за 
ползване на това, което предоставя 
конгресно-развлекателният център, са 
наистина атрактивни. Така че, ако ви 
предстои да организирате официално 
мероприятие или увеселително събитие 
и още се чудите къде да го направите, в 
този случай едно добро решение би било 
Rainbow Plaza. � Ясен ДИМИТРОВ
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Природен газ в дома
По-ниски разходи и по-голяма енергийна ефективност на базата на едно по-чисто гориво

ПРИРОДНИЯТ ГАЗ Е ВЕЧЕ ДОБРЕ ПОЗНАТ 
в много домакинства в България 
и в момента от използването му 

в национален мащаб се пестят немалко 
средства. През 2006 г. благодарение на 
това гориво в страната парниковите 
емисии са намалени с 320 800 тона, а 
спестените пари от използването му 
според данни от 2007 г. възлизат на 
над 2 млрд. лв. годишно. За отделния 
потребител използването на природния 
газ за битови нужди може да намали 
разходите за комунални услуги с немалък 
процент, което за една голяма сграда на 
годишна база може да бъде доста крупна 
сума.

В бита природният газ е широко 
приложим и ни е добре познат като 
средство за отопление и готвене, но 
също така може да бъде използван за 
охлаждане на помещения. В последно 
време уредите на природен газ увеличиха 
своята популярност поради по-високата 
им енергийна и ценова ефективност. 
Списъкът с уреди за бита, които 
използват това гориво, е голям и би 

ни било по-лесно да изброим уредите, 
които не могат да работят на газ, като 
например телевизора, компютъра или 
микровълновата печка. Природният газ 
е приложим за уреди, при които може да 
се използва нагревателната способност 
на изгарянето му. Като цяло газовите 
уреди са по-скъпи от събратята 
си, които използват електрическа 
енергия, но са със значително по-ниски 
експлоатационни разходи и имат по-
дълъг живот, като през това време 
изискват сравнително малко поддръжка, 
а инвестицията в тях се възвръща 
не след дълго от спестените разходи. 
Тяхната ефективност при използването 
на газа се е повишила значително 
през последните десетилетия и 
благодарение на това в световен мащаб 
потреблението на природен газ не се 
е повишило със същите пропорции, с 
които е нараснал броят потребители на 
другите горива.

Уредите на природен газ могат да 
бъдат разделени в няколко категории:
� Уреди за отопление
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� Уреди за готвене
� Уреди за нагряване на вода
� Други битови уреди като 

хладилници, климатици, перални, 
сушилни и др., като са възможни и 
различни комбинации между тях. За 
безопасното използване на газовите 
уреди е необходимо надеждно отвеждане 
на продуктите от горенето, което 
зависи от правилното оразмеряване 
и състоянието на димоотводите. 
Неправилното изграждане или лошото 
им поддържане може да доведе до 
запълване на помещенията с вредни 
газове. Използването на природен газ за 
битови нужди трябва да се има предвид 
още при проектирането на сградата, в 
която ще се изградят инсталациите. В 
зависимост от схемата за отвеждане 
на газовете уредите се делят на тип 
A, B и C. Към тип А спадат уредите без 
инсталация за отвеждане на газовете 
и въздухът за горене се осигурява от 
помещението. Към тип B спадат уреди 
с инсталация за отвеждане на газовете, 
засмукващи въздух за горенето от 
работното помещение, а тип C са с 
инсталация за отвеждане, но засмукват 
въздух извън работните помещения.

Газовите уреди за отопление са 
печки, конвектори за отопление на 
жилища с водна инсталация, камини и 
др. Газовите печки спадат към уредите 
за локално отопление и не са свързани 
към газопреносната мрежа, а използват 
газови бутилки, като при изгарянето 
на газа черпят въздух направо от 
помещението, в което се намират, 
затова е добре да се използват в 
помещения с добра вентилация. За 
газовите камини е необходим комин и 
вентилационни отвори за достъп на 
въздух за горене.

Газовите конвектори също са уреди 
за локално отопление, но може да има 
и системи за централно въздушно 
отопление, които също работят на 
принципа на конвективния топлообмен. 
Те могат да бъдат поставени навсякъде, 
но по-често това става на студени 
външни стени или на по-хладните места 
в помещенията. Конвекторите биват 
със затворена или отворена горивна 
камера. Тези със затворена камера 
получават въздух директно отвън и 
димните газове се отвеждат извън 
помещението. При конвекторите с 
отворена горивна камера пак трябва 
да се има предвид вентилацията. 
Недостатъчната вентилация може да 
предизвика и непълно изгаряне на газа. 

От уредите за отопление с водна 
инсталация най-разпространени са 
газовите котли, които биват с един 
топлообменник, загряващ вода само 
за отоплителната инсталация, и 

комбинирани - за подгряване на вода и 
за битови нужди. Също така котлите 
биват кондензационни и конвенционални. 
Предимство на кондензационните 
котли пред конвенционалните е, че те 
използват топлината, образувала се при 
кондензирането на изгорелите газове, 
което води до по-голям коефициент 
на преобразуване на горивото, и по 
този начин тяхното КПД е с около 10% 
по-високо от това на класическите 
водогрейни котли.

За нагряването на вода освен газови 
котли се използват газови бойлери и 
проточни водонагреватели. Проточните 
нагреватели са уреди, които нагряват 
водата в топлообменник директно от 
пламъка на горелка, като мощността 
на пламъка се определя от моментния 
дебит на водата. Това става възможно 
с мембрана във водната част, свързана 
към газовия регулатор. Големите 
проточни нагреватели за баня са 
в състояние да осигурят 15 литра 
гореща вода за минута. Газовите 
бойлери работят по същия начин като 
електрическите, с тази разлика, че 
електрическият нагревател е заменен с 
газова горелка.

Готварските уреди на природен 
газ се характеризират с висока 
енергийна ефективност. Газовите 
печки осигуряват мигновено затопляне, 
което намалява разходите, а готвенето 
с природен газ е независимо от 
електрическата мрежа и е удобно, 
икономично, бързо и по-чисто.

Уредите за охлаждане на природен 
газ като климатиците и хладилниците 
работят на един и същ принцип - 
охлаждане чрез изпаряване. За целта се 
използва смес със съдържание на амоняк, 
която циркулира и се загрява от газова 
горелка, за да се предизвика изпарение 
и да се създаде охлаждащ ефект. При 
охладителния процес не се използва 
компресор като при електрическите 
климатици и хладилници, което означава 
по-безшумна работа. При хладилниците 
на природен газ няма движещи се 
части, които да се износят, така че 
поддръжката им е сведена до минимум.

Синият пламък може да се използва 
и за задвижване на уреди с вътрешно 
горене, като например моторни резачки 
и косачки на трева, като по този начин 
се пестят разходи при оформлението на 
околното пространство около сградите. 

Уредите на природен газ не само 
пестят средства, но и допринасят за 
енергийната ефективност, като по този 
начин намаляват парниковите емисии. 
Възможността за функционирането 
им и с биогаз допълнително увеличава 
потенциала, който имат за устойчивото 
развитие. � Ясен ДИМИТРОВ

Газовите уреди са 
по-скъпи, но са със 
значително по-ни-
ски експлоатацион-
ни разходи

Газовите печки за 
отопление черпят 
въздух направо от 
помещението, за-
това то трябва да 
е проветриво
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Микротурбините
В търсене на по-чисти и по-ефективни енергийни технологии

КАТО ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ 
изисквания за високоефективни 
и екологични решения за 

производството на енергия 
„Енергоконсулт“ АД, част от групата на 
„Овергаз“, започна своето партньорство 
с Capstone Turbine Corporation - лидер в 
производството на микротурбинни 
системи, гарантиращи изключително 
ниско ниво на вредни емисии. Това е 
първата компания, въвела на енергийния 
пазар микротурбина с доказани търговски 
качества.

Резултат от най-съвременно 
проектиране въз основа на доказан дизайн, 
микротурбините представляват вододел 
в решенията за енергиен мениджмънт. 
Коренно променяйки начина, по който 
бизнесът мисли за производството 
на енергия, решенията на Capstone са 
в състояние да намалят разходите за 
енергия, да осигурят самата енергия и да 
помогнат за опазването на околната среда 
със своя почти нулев емисионен профил.

Микротурбината на Capstone е 
компактна система, състояща се от 
газова турбина и електрически генератор, 
която произвежда топлинна и/или 
електрическа енергия на място или близо 
до точката, където е необходимо. Тя е 
подходяща за приложение и за отдалечени 
от енергийни комуникации обекти, като 
произвежда чиста, висококачествена 
електроенергия, използвайки широк 
диапазон от горива, с гарантирана 
сигурност и  изключително ниски емисии. 
От съчетанието на характеристики 
като отсъствието на поддръжка за 
въздушните лагери, най-ниските емисии 
от изгаряне и цифрово управление на 
преобразуването на електроенергия се 
получава оптимален микрогенератор.

Необходимата топлинна и 
електрическа мощност се осигурява чрез 
инсталирането на определен модул, всеки 
от които работи в диапазон 30-200 kW. 
При по-големи мощности турбините 
могат да се комбинират в каскада. 
Въртящите се елементи на турбината 
са монтирани на самостоятелен 
вал, поддържан от въздушни лагери. 
Оборотите са повече от 96 000. 
Системата не използва масла, смазващи, 
охлаждащи или вредни материали. Отпада 
необходимостта от помпи, скоростни 

кутии или други допълнителни механични 
системи. Инсталацията осигурява 
изключително ниски нива на NOx емисии, 
без да се поставя катализатор на 
горивната камера или други очистващи 
устройства за изходящите газове. 
Като основно гориво микротурбините 
използват природен газ, но те могат да 
работят и с други въглеводородни горива 
(биогаз, пропан, сметищен газ, дизелово 
гориво, керосин и др.).

Микротурбините имат най-добри 
екологични показатели в сравнение 
с всички останали технологии за 
комбинирано производство на енергия. 
При тях липсват вибрации, а акустичните 
емисии не надвишават 65 dB.

Използвайки основните предимства 
на комбинираното производство на 
електрическа и топлинна енергия, а именно 
висока степен на оползотворяване на 
горивото, независимост по отношение 

„Енергоконсулт“ АД 
„Енергоконсулт“ АД е 
дружество от групата 
на „Овергаз холдинг“, 
коeто предлага пълната 
гама услуги в сферата на 
потребление на енергия, 
а именно консултантски 
услуги, енергиен 
мениджмънт, ЕСКО услуги, 
проектиране и изграждане 
на енергийни обекти. 
Компанията осигурява 
оптимални и устойчиви 
решения, предоставя 
услуги с висока степен на 
енергийна ефективност, 
гарантира качество на 
живот и икономически 
комфорт.

Микротурбините представляват вододел в решенията за енергиен 
мениджмънт © „Енергоконсулт“
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на електроснабдяването и рационално 
оползотворяване на паралелно 
генерираните електрическа и топлинна 
енергия, микротурбините превъзхождат 
останалите системи с:
� много ниски емисии
� въздушно охлаждане
� липса на технологични загуби
� бърза и лесна експлоатация
� отсъствие на вредни флуиди или 

материали
� ниски експлоатационни разходи
� многогодишен ресурс
� компактност
� липса на вибрации
� нисък шум
� възможност за модулация.
Основно приложение за обезпечаване на 

постоянно и резервно енергоснабдяване 
микротурбините намират в:
� хотели

� търговкси и бизнес центрове
� болници
� обществени центрове и сгради
� училища
� търговски вериги
� сметища
� преработвателни предприятия
� телекомуникации
� нефтопреработвателната и 

добивната индустрия.
Комбинираното производство на 

енергия на база микротурбини може да 
се реализира като допълнение на индуст-
риални системи за производство на 
топлинна и електрическа енергия. Малката 
единична мощност и възможността за 
ефективна работа в диапазона 0 - 100% 
позволява производство на енергия при 
увеличен срок на експлоатация и икономия 
на гориво. �

Цанко ЦАНОВ, Димитър ГЕОРГИЕВ 

Устройство на микротурбините
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Водогрейните 
котли 
De Dietrich
Ефективност, високо качество и модерен дизайн

РУВЕКС АД
София 1712, 
жк „Младост“ 3, 
бул. Александър Малинов 41
Тел.: 976 15 15
факс 976 15 20
www.ruvex.bg

СЪВРЕМЕННИТЕ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ 
инсталации се изграждат от 
компоненти, които трябва 

да отговарят на изискванията за 
ефективност, модерен дизайн, високо 
качество и същевременно бърз монтаж и 
лесна поддръжка.

Икономичната експлоатация, както и 
топлинният комфорт в отопляваните 
помещения (основна задача на изградената 
отоплителна система) зависят от 
качеството на вложените компоненти, 
управлението, регулирането и добре 
проектираната инсталация.

Основен компонент на отоплителната 
инсталация  е котелът, който може да 
бъде газов, нафтов или на твърдо гориво 
или комбинация от два вида гориво 
в зависимост от възможностите  и 
желанието на инвеститора.

Марката чугунени водогрейни котли De 
Dietrich е наложена на пазара с качеството 
на изработката, която гарантира  
надеждност, икономичност, опазване на 
околната среда и удобство. 

Серията котли GT на De Dietrich включва 
нискотемпературни котли, в които се 
вгражда нафтова или газова горелка и 
удовлетворява разнообразни изисквания. 
Има широк диапазон на мощности между 
54 и 1450 kW, а дори и по-големи при 
каскадно свързване. 

Липсата на ограничения по отношение 
на температурата на връщащата вода е 
възможна благодарение на корозионната 
устойчивост на специалния чугун 
Еutectic, от които са направени, голямо 
предимство е и дава възможност 
за спиране между два отоплителни 
периода. Намалено е замърсяването чрез 
комплектоване на котела с горелка с ниски 
емисии на NOx.

Могат да се свържат към 
съществуващо котелно помещение или 
към нова инсталация. Монтажът е лесен 
и бърз дори и в най-труднодостъпните 
места, тъй като котлите  се доставят и 
на отделни секции.

Имат много висок годишен коефициент 
на полезно действие от 94% при работа 
в нискотемпературен режим, а загубите 
на самия котел се намаляват до минимум 
благодарение на добрата му изолация.

Панелът Diematic със своята 
автоматична система за диагностика 
осигурява ефективно и интелигентно 
управление, удобно за потребителите. 
Програмируемият панел управлява 
горелката в зависимост от външната 
температура. Може да управлява до 
10 котела в каскада и 40 различни 
температурни зони. Потребителският 
интерфейс с диалогов режим и светещ 
дисплей го прави удобен за работа. 
Възможно е предаване на сигнал 
за дистанционно управление чрез 

Серията котли GT на De Dietrich включва нискотемпературни котли, в които се 
вгражда нафтова или газова горелка.  Котлите се доставят на отделни секции, 
което прави монтажа им дори и в най-труднодостъпните места лесен и бърз
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предавател.
Новото поколение промишлени 

кондензни газови котли на De Dietrich 
от серията  C ЕСО с мощност от 9kW 
до 1146kW акцентира върху енергийна 
ефективност, природосъобразност и 
високи технически показатели, съчетани 
с лесен монтаж и поддръжка. Новите 
кондензни котли на De Dietrich се 
отличават с годишна ефективност до 
109%, понижено ниво на шумоотделяне, 
микропроцесорна  система за управление, 
ниско ниво на NOx  емисии и максимална 
компактност.  Те предлагат многобройни 
варианти на настройки и техническите 
им спецификации ги правят приложими 
при всякакви инсталационни 
условия. Могат да бъдат направени 
многоелементни димни системи, 
турбо вариант (при модели до 214kW, 
съобразени с регулацията на ЕС) или с 
комин със стеснен димоотвод.

Възможно е свързване на регулатор за 
първичния кръг на инсталацията, каскадно 
управление. Вторичните кръгове и кръгът  
за подготовка на гореща вода (с вградена 
защита срещу легионерска болест) са 
малка част от достъпните модули към 
управлението.

Кондензната технология позволява 
постигането на значителна 
енергийна икономичност в жилищни, 
административни и индустриални сгради, 
както и голямо намаление на вредните 
емисии. Емисиите от NOx, причинители на 
киселинния дъжд, увреждащ атмосферата, 
са намалени с около 1/3 в сравнение с 
предходните поколения котли.

Благодарение на интелигентния им 
дизайн новите кондензни котли предлагат 
максимално улеснен монтаж и поддръжка. 
Оборудвани с ергономични дръжки и/
или колела, те могат да бъдат местени 
лесно. Доставят се напълно сглобени 
(тяло, метална облицовка, система за 
управление и т.н.), което означава ускорен 
монтаж. Моделите C310 ЕСО и  C610 ЕСО 
са снабдени със система за разтоварване 
от палети.  Горната част на опаковъчния 
материал  играе ролята на рампа по време 
на разопаковъчния процес. Снабдени са 
със система за защита от грешки при 
монтажа на електрическите връзки. 
Доставени предварително фабрично 
настроени и тествани, те могат да 
бъдат въведени в експлоатация бързо и 
лесно. 

„Рувекс“ АД е една от първите 
фирми в България за изграждане на 
локални отоплителни системи и 
има над 1000 завършени обекта. 
Влага висококачествени компоненти 
в изграждането на отоплителни 
инсталации, гарантира наличието на 
резервни части и осигурява сервизно 
обслужване. �

„Сграда 
на година-
та’06“ в 
категория 
„Жилищни 
сгради“
предста-
влява 
луксозна 
жилищно-
админи-
стратив-
на сграда 
в гр.София. 

Състои се от четири жилищни входа, десет магазина, 
офиси и подземен паркинг с обща застроена площ 17 
000 кв.м. Топлозахранването на отделните блокове, 
както и снабдяването с битова гореща вода на цялата 
сграда се извършва от общо котелно. Котелното се 
състои от 2 газови котела De Dietrich GTE 510 с мощ-
ност от 540kW. Жилищната част от сградата е с кон-
вективно радиаторно отопление, вентил-конвекторно 
охлаждане и отопление на офисите, подово-лъчисто 
отопление за магазините с независимо управление за 
всека една част от сградата. 
За изграждането на отоплителната инсталация спе-
циалисти на РУВЕКС АД са внедрили най-съвременни, на-
деждни и високо качествени материали и съоръжения, с 
което се гарантира дълготрайната и надеждна работа 
на инсталацията. 

Жилищно-административна 
сграда „МИШЕЛ“ – гр. София
инвеститор: „Софбилд проджект“
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Системи за аварийно 
електрозахранване 
Те изискват специален режим на работа, но са незаменими при прекъсване на централното захранване

НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО СТАВА ВСЕ 
по-зависимо от системите 
за охлаждане, отопление и 

климатизация, повишеното потребление 
на електроника, изискваща непрекъснато 
захранване, и нарастващата несигурност 
на електрическите мрежи са фактори, 
които допринасят за нарастващия 
интерес към системите за аварийно 
електрозахранване в битовия сектор. 
Освен това пределът на възможностите 
за поемане на нарастващите товари 
намалява значително през последните 
двадесет години, което увеличава 
възможността за откази.

Съществуват няколко вида системи за 
аварийно електрозахранване на битови 
потребители, а именно:
� системи за съхранение на енергията
� преносими генераторни системи
� резервни генератори
� комбинирани системи за отопление и 

електрозахранване.
Тези системи обикновено използват 

батерии, въпреки че съществуват и 

други методи, намиращи се в стадий 
на доразработване, като системите с 
маховици. Те са относително прости 
системи, но имат способността да 
работят за ограничени периоди от 
време без презареждане. Обикновено се 
използват за кратковременно захранване 
на малки критични товари като 
компютри. Съществуват и системи за 
резервиране на електрозахранването 
на цели къщи, но дори и те не могат да 
поемат товари като климатици, системи 
за отопление и готварски печки.

Повечето преносими генератори 
използват газ или дизелово гориво и 
представляват машини с вътрешно 
горене. Те са сравнително евтини, но 
понякога е трудно да бъдат настроени. 
Необходимо е и да се осигури запас от 
гориво и изискват регулярно тестване 
и поддръжка, за да бъдат надеждни и да 
осигуряват захранване само на товари, 
които се включват в тях, освен ако не е 
направена твърда връзка от съответен 

Повечето прено-
сими генератори 
използват газ или 
дизелово гориво и 
представляват ма-
шини с вътрешно 
горене
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специалист. Поради факта, че използват 
течно гориво, тези генератори изискват 
периодично зареждане по време на 
работата си, за да работят нормално, 
което понякога е затруднение, особено 
при дълготрайно прекъсване на основното 
електрозахранване. Въпреки че някои хора 
ги използват за аварийно захранване 
на някои по-значими уреди по време на 
прекъсване на електрозахранването от 
мрежата, те са може би най-подходящи 
за неаварийно независимо от мрежата 
периодично захранване.

Резервните генератори са готови 
за използване захранващи системи, 
които също най-често използват 
машини с вътрешно горене, но това е и 
единствената им прилика с преносимите 
генератори. Те са твърдо монтирани, 
обикновено на открито, и имат по-големи 
размери от преносимите генератори, а 
също и по-голям капацитет. Повечето от 
тях използват природен газ или пропан 
като гориво и се включват автоматично 
при отпадане на електрозахранването 
от мрежата. Освен това те се включват 
автоматично през определени периоди от 
време, за да се обезпечи правилното им 
функциониране.

За разлика от преносимите и резервните 
генератори комбинираните системи 
за отопление и електрозахранване 
осигуряват ежедневно икономия на 
енергия, тъй като улавят отделяната 
от генераторите топлина и я използват 
за отопление или подгряване на вода. 
Освен това те служат и за резервно 
електрозахранване при прекъсване на 
мрежовото.

Опасения при оразмеряването 
на системите
Понастоящем битовите системи за 
аварийно електрозахранване съществуват 
в широка гама от капацитети, от 1 kW 
до 40 kW. Малките акумулаторни системи 
за непрекъснато захранване могат 
да осигурят до 100 W на час, докато 
големите системи от вида осигуряват 
от 3.5 kW до 11 kW и захранват по-
отговорните електрически товари за 
периоди от време, вариращи от няколко 
часа до два дни. Обикновено преносимите 
захранващи системи имат капацитет 
от  5 kW или по-малко, докато на пазара се 
предлагат такива с капацитет до 12 kW. 
Генераторите могат да бъдат свързани 
така, че да покриват само нуждите на 
най-отговорните вериги в домакинството 
или да поемат цялото резервно 
електрозахранване. Производителите 
обикновено дават описание на товарите, 
които могат да бъдат поети от 
генераторите в зависимост от 
капацитета им.

Изследвания показват, че средната 
нужда на едно домакинство не надвишава 
1 kW, което позволява нуждите на 
критичните товари в домакинство да 
бъдат задоволени от генератори със 
съответен капацитет. С използването 
на интелигентна система за енергиен 
мениджмънт и малка система за 
запасяване с енергия е възможно 
да се изгради система за аварийно 
електрозахранване с капацитет, зависещ 
от средната консумация, а не от 
върховата.

По-малките генератори имат някои 
основни предимства, а именно:
� по-малки физически размери
� по-малко шум при работа
� по-ниска цена
� подобрени генериращи функции.

Избор на първичен двигател
Всички дискутирани системи освен 
акумулаторните използват първичен 
двигател, за да преобразуват 
горивото в механична енергия или 
директно в електроенергия. При това 
преобразуване първичният двигател 
изпуска топлина или в околното 
пространство, или към специална 
система за подгряване на вода или 
въздух. Докато повечето съществуващи 
системи използват двигатели с 
вътрешно горене поради тяхното 
пълно развитие, алтернативните 
първични двигатели като горивни 
клетки, термофотоволтаици и 
термоелектрически системи, 
други все още са в период на 
доусъвършенстване. Ниските стойности 
на КПД на термофотоволтаиците 
и термоелектрическите системи 
ограничават практическото 
им приложение за аварийно 
електрозахранване. Теоретично някои 
горивни клетки могат да постигнат 
високи стойности на КПД, но те все още 
имат твърде висока цена.

Потенциал за енергоспестяване
Локалните системи за генериране на 
електрическа енергия, които работят 
само по време на прекъсване на 
захранването от мрежата, обикновено 
увеличават консумацията на енергия, 
тъй като те захранват товари, които 
при отсъствието им биха останали без 
захранване. Разпределените системи за 
генерация на енергия могат да доведат 
до енергоспестяване само ако тяхната 
ефективност е по-голяма от тази за 
доставяне на електричество от мрежата. 
Използването на алтернативни енергийни 
източници за целта е от особено значение 
за надеждността на тези системи и за 
независимостта им. � „Фасилитис“

Ниският КПД на 
термофотоволта-
иците и на термо-
електрическите 
системи огранича-
ва приложението 
им за аварийно 
електрозахранване
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Използване на слънчева 
енергия за аварийно 
електрозахранване
Фотосоларните генератори са независима от гориво алтернатива на стандартните генератори

СОЛАРНИТЕ КЛЕТКИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 
енергия, генерирана от тях, 
понастоящем представляват 

нова концепция за повечето хора. 
Произведената с помощта на слънчевата 
радиация електрическа енергия е чиста 
- не замърсява околната среда, а при 
производството не се генерират 
високи нива на шум. Тя е теоретично 
неизчерпаема и играе и ще играе основна 
роля за живота на съвременното 
енергийно зависимо общество. Освен 
това фотоволтаиците представляват 
доказана технология, която е безопасна и 
надеждна, разгледана на фона на другите 
способи за генериране на енергия. 
Въпреки че на практика соларните 
клетки са в употреба от средата на 

петдесетте години на миналия век, 
изследването на фотоволтаичния ефект 
е започнало още през 1839 г. и за пръв 
път е наблюдаван в твърд материал - 
селен, през 1877 г.  Използваните днес 
силициеви фотоволтаични клетки имат 
КПД над 15%. Освен това съществуват и 
множество технологии за производство 
на соларни клетки както от силиций, 
така и от други материали като кадмиев 
телурид и др.

Най-разпространеният вид соларни 
клетки се базира на фотоволтаичния 
ефект, при който светлината, попадаща 
на двуслойно полупроводниково 
устройство, произвежда фотонапрежение 
или потенциална разлика между слоевете. 
Това напрежение може да провежда ток 

Фотоволтаичните 
клетки, изработени 
от галиев арсенид 
и други подобни 
сплави, имат КПД 
до 30%
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по външна верига и по този начин да 
извършва полезна работа. Най-често 
срещаната конфигурация на това 
устройство, фотоволтаика от първо 
поколение, се състои от еднослоен диод 
с p-n преход и голяма повърхност, който 
може да генерира полезна електрическа 
енергия от светлинни източници със 
светлина, чийто спектър е подобен на 
този на естествената светлина. Тези 
клетки се изработват най-често от 
силиций. В момента се разработват 
технологии, които се очаква да подобрят 
ефективността на фотоволтаичните 
генератори. Второто поколение 
фотоволтаични материали се състои 
от многослойни диоди, като всеки слой 
улавя последователно по-големи дължини 
на вълните на светлината и абсорбира 
по-голяма част от слънчевия спектър, 
като съответно произвежда повече 
електрическа енергия. Третото поколение 
фотоволтаици значително се различава 
от другите две и може да се дефинира 
като полупроводниково устройство, 
което не разчита на традиционните p-n 
преходи, за да разделя фотогенерираните 
носители на заряд. Тези нови устройства 
включват оцветени светочувствителни 
клетки, които представляват органични 
полимерни клетки. Понастоящем единична 
кристална силициева соларна клетка 
може да преобразува само до 24% от 
слънчевата радиация в електрическа 
енергия, тъй като излъчването в 
инфрачервената част от спектъра 
на светлината няма достатъчно 
енергия, за да раздели положителните 
и отрицателните заряди в материала. 
Поликристалните силициеви соларни 
клетки имат КПД 20%, а аморфните 
силициеви - 10%, поради по-големите 
вътрешни загуби на енергия.

Фотоволтаичните клетки, изработени 
от галиев арсенид и други подобни 
сплави, имат КПД до 30%. Други тънки 
филмови клетки освен аморфния силиций 
като кадмиев телурид и медно-иридиев 
диселенид са с ефективност от 16 и 18% 
респективно. 

Съществува мит, че соларните клетки 
никога не могат да произведат повече 
енергия от тази, необходима за направата 
им, от гледна точка на инвестиции. 
Очакваният жизнен цикъл на соларните 
клетки е около 40 години, а изплащането 
им е от 1 до 30 години, в зависимост 
от типа им и мястото на монтаж. 
Това означава, че соларните клетки се 
изплащат и водят до значителни печалби 
по време на жизнения си цикъл. 

Пазарът на фотоволтаични клетки 
нараства с около 30% на година, а цената 
на панелите постоянно намалява, което 
се дължи едновременно на подобряването 
на технологиите и увеличението на 

производството. Масовизирането на 
приложенията на фотосоларната енергия 
и търсенето й също нарастват. Едни от 
основните приложения на тази енергия са:
� за отдалечени от електрическата 

мрежа места и приложения като 
сателити, помпи, комуникационни 
станции и светлинни сигнали, които 
се  нуждаят от дълготрайни енергийни 
източници
� за компютри, часовници, телефони 

и други преносими устройства, 
които изискват малко количество 
електроенергия и гъвкави източници на 
такава
� за системи за аварийно захранване
�  за хладилници за съхранение на кръв, 

ваксини и др. на отдалечени от мрежата 
места.

Тъй като цената на компонентите на 
една цялостна система с фотоволтаици 
не намалява толкова бързо, колкото тази 
на самите панели, се правят множество 
проучвания и опити да се създадат тези 
системи така, че да няма необходимост 
от инвертори и акумулатори за 
запасяване с енергията.

Нуждата от развиване и 
усъвършенстване на фотоволтаичните 
системи е огромна, особено що се 
отнася до аварийното захранване с 
електроенергия. 

В случай на природни бедствия 
обикновено захранването с 
електроенергия бива прекъснато. 
Ефектът от това може да се окаже 
пагубен. Изкуственото осветление 
изгасва, хладилници, печки и други 
електроуреди спират да работят, 
както и електрическите помпи и други 
съоръжения. Без електрическа енергия 
домовете, болниците, складовете за 
храни и други обществено значими сгради 
не могат да служат по предназначение. 

�26
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радиация и използват фотоволтаични 
клетки за производство на електрическа 
енергия. Произведената енергия може 
да се използва директно или да бъде 
съхранена в акумулатор за бъдещи 
нужди. Тези устройства имат много 
преимущества. Те са практически 
безшумни, безопасни, не изпускат 
вредни емисии в атмосферата и 
рядко са пожароопасни. Освен това 
са изключително здрави, тъй като са 
проектирани да издържат на силни 
удари. Тези генератори могат да бъдат 
с различни размери и капацитет. Те 
могат да бъдат малки, преносими 
или големи, монтирани на колела. По-
малките генератори от този тип се 
използват за захранване на осветление 
и комуникационни устройства, докато 
големите могат да осигурят значително 
количество енергия за продължителен 
период от време. Повечето от мощните 
генератори с фотоволтаици включват 
и малки генератори с газов резервоар, 
които да осигурят сигурното действие на 

Използване на...
25�
Освен това отрядите за бързо реагиране 
в случай на бедствия също се нуждаят от 
електрическа енергия, за да се справят с 
кризисните ситуации. Без електричество 
е невъзможно изпомпването на гориво в 
бензиностанциите, както и работата 
на конвенционалните комуникационни 
системи. В исторически план в такива 
случаи хората са използвали резервни 
генератори, работещи с газ или 
бензин, за осигуряване на аварийно 
електрозахранване. Тези генератори 
обаче също имат своите проблеми и 
могат да бъдат опасни в ръцете на 
необучени за работа с тях хора. Те са 
шумни и имат кратък живот. Въпросът 
е съществува ли алтернатива на тези 
устройства. Отговорът е положителен. 
След години изследвания и развитие 
са създадени преносими електрически 
генератори, които или елиминират, или 
намаляват проблемите, съществуващи 
при генераторите, работещи с изкопаеми 
горива. Те се захранват от слънчевата 

Отдалечени от 
електрическата 
мрежа места се 
нуждаят от неза-
висим източник на 
енергия, какъвто е 
слънцето

Преносимите фотоволтаични централи са лесни за употреба и могат да се използват практически навсякъде

Аварийно електрозахранване
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системата при облачно и бурно време за 
повече от няколко дни.

Фотоволтаичните генератори имат 
една сходна характеристика с тези, 
работещи с конвенционални горива, 
а именно, че са мобилни. Малките 
представители могат да бъдат пренасяни 
с автомобил, а по-големите мобилни 
генератори могат да бъдат теглени 
от превозно средство до мястото, 
на което ще бъдат използвани, или да 
бъдат транспортирани със самолет или 
хеликоптер. За разлика от генераторите, 
работещи с конвенционални горива, 
фотоволтаичните такива са независими 
от горивото. Те разчитат на нормално 
количество слънчева енергия, а не на 
странични запаси от гориво. По време 
на земетресението в Нортридж, щата 
Калифорния, през 1992 г. двама мъже 
работят в продължение на шест часа 
на ден, за да поддържат работата на 
генератор на твърдо гориво. Именно 
този случай показва важността на 
независимата от гориво работа на 
фотоволтаичните генератори. Ако в 
онзи момент генераторът е бил от 
фотоволтаичен тип, тези двама души е 
можело да бъдат полезни за други важни 
дейности. � „Фасилитис“

Аварийно електрозахранване
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Метал-хидридни 
горивни клетки
Развиващите се водородни технологии намират все повече приложения

В UPS И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА 
индустрия цари значителна 
неудовлетвореност от работата 

на устройствата за аварийно 
акумулаторно електрозахранване, 
свързана с фактори като надеждност, 
поддръжка, сигурност, цена. Природните 
стихии, непредвидимите терористични 
актове, както и прекъсването на 
електрозахранването поради повреди 
в остаряващата електрическа мрежа 
са част от факторите, налагащи 
нарастващата нужда от надеждно 
резервно електрозахранване. 
Дългите периоди на прекъсване на 
захранването с електроенергия водят 
до необходимостта от продължително 
действие на системите за аварийно 
електрозахранване, особено за 
потребителите от първа категория. 
Удължаването на времето за работа с 
повече от няколко часа е непрактично за 
традиционните акумулаторни системи 
поради увеличаването на размерите им, 
повишаването на цената и намаляването 
на сигурността. Другите решения 
за аварийно електрозахранване като 
използването на генератори също имат 
недостатъци - шумни са и представляват 
източник на вредни газове.

В последно време се разглеждат и 
въвеждат в експлоатация развиващите 
се водородни технологии и горивни 
клетки. Въпреки успеха на технологиите, 
използващи горивни клетки с протонно-
обменна мембрана, високата им цена все 
още представлява пречка за масовото им 
навлизане на пазара. Други недостатъци 
са незадоволителното им действие при 
ниска околна температура и нуждата 
от включване на отделна батерия за 
временни нужди. Съществува обаче 
и нова технологична опция за UPS 
аварийно електрозахранване, нов тип 
горивна клетка, която може да изпълнява 
функцията на батерия, като материалите 
за изработването й имат по-ниска цена, 
отколкото тези за горивни клетки с 
протонно-обменна мембрана, които са най-
разпространените в момента.

Метал-хидридните горивни клетки с внедрена акумулаторна функция осигуряват моментален 
старт от порядъка на микросекунди
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порядъка на микросекунди дори и при ниски 
температури - до -20°C. Тези горивни 
клетки имат способността да осигуряват 
захранване дори когато няма приток на 
водородно гориво към горивната клетка. 
Водородът, запасен в метал-хидридните 
аноди осигурява енергия за минути, дори и 
когато горивната клетка не е снабдена с 
приток на газообразно водородно гориво. 
Капацитетът на запаса от енергия е 
значителен - 10 Wh/kg за прототипите, 
разработени понастоящем, и може да 
бъде увеличен, ако се използват аноди 
с по-високо съдържание на метален 
хидрид. Общата енергийна плътност на 
системата с горивна клетка и източник на 
водородно гориво е обикновено по-голяма от 
плътността на запасената енергия и е от 
порядъка на 200-1000 Wh/kg или дори повече.

При изпитванията на прототипните 
метал-хидридни клетки са установени 
някои важни показатели, а именно върхова 
плътност на тока, надвишаваща 250 
mA/cm2, което е отлично за горивна 
клетка, която не използва благороден 
метал за катализатор, специфична 
мощност от порядъка на 100 W/kg и 
плътност на мощността от около 100 
W/L. Значително предимство на новата 
технология е температурният диапазон 
на действие, който варира от -20°C до 
80°C. Продължителността на живота на 
устройствата с метал-хидридни горивни 
клетки е от 1000 до 5000 ч.

Основно предимство на горивните 
клетки е използването на сравнително 
евтини материали за изработването 
им. Конвенционалните горивни клетки 
като тези с протоннообменна мембрана 
използват за катализатор благороден 
метал и други скъпи компоненти. 
Активните материали при метал-
хидридните горивни клетки са металните 
хидриди, съставени от обикновени 
проводящи метални компоненти и оксиди 
на неблагородни метали. Компонентите 
на другия електрод включват проводим 
графитен прах, политетрафлуоретиленови 
материали и проводими никелов екран 
и връзки. Най-скъпата компонента е 
никеловият екран. Производството 
и обработката на структурата на 
метал-хидридните горивни клетки също 
са по-евтини, отколкото на тези с 
протоннообменна мембрана.

Като заключение може да се обобщи, 
че метал-хидридните горивни клетки са 
подходящи за използване при системи 
за аварийно електрозахранване, тъй 
като осигуряват моментален старт от 
порядъка на микросекунди и имат широк 
температурен диапазон на действие. Те 
се изграждат от евтини материали и 
имат проста структура, което ги прави 
евтини и подходящи за продължително 
действие. � Ива ПЕТРИНСКА

Конвенционалните 
горивни клетки 
изискват сравни-
телно дълго време 
за старта си

Метал-хидридните 
клетки се 
изграждат от 
евтини материа-
ли и имат проста 
структура

Водороден 
електрод

Метал-хидриден 
катализатор

Метал-оксиден 
катализатор

Водород Въздух

електролит

Въздушен 
електрод

Структура 
на метал-хидридните 

клетки

Метал-хидридни 
материали
Технологичната основа на метал-
хидридните горивни клетки са метал-
хидридните материали, които са 
разработени за батерии и акумулатори. 
Новите концепции за композиционно 
и структурно разместване са 
фундаментални за разработването 
на метал-хидридни материали и 
последващата им комерсиализация при 
навлизането на никел метал-хидридните 
батерии и водородосъдържащите 
устройства.

Метал-хидридни горивни клетки
Метал-хидридните горивни клетки се 
изработват по патентована технология, 
като във въглеродния електрод на 
горивната клетка се включват метални 
хидриди и той играе роля както на 
аноден катализатор за оксидационния 
процес, така и на среда за съхранение на 
водорода. Металният хидрид позволява 
съхранението на заряд в електрода на 
горивната клетка, като по този начин 
осигурява съществен капацитет за 
енергийния заряд. Метал-хидридната 
горивна клетка има проста структура 
(Фиг. 1). Анодът й съдържа метален хидрид 
като аноден катализатор, въглеродни и 
политетрафлуоретиленови материали с 
токов колектор и екран от никел. Катодът 
съдържа метален оксид като катоден 
катализатор с въглеродни и графитни 
материали с токов колектор и никелов 
екран. Електролитът се състои от калиев 
хидрооксид с включвания, подобни на тези в 
алкалните зарядни батерии. Сепараторът 
е евтин полипропиленов екран.

Конвенционалните горивни клетки 
изискват сравнително дълго време за 
старта си. Системите, използващи 
високотемпературни горивни клетки, 
обикновено изискват до няколко 
часа, а на тези, работещи при околна 
температура, им е необходим до един час, 
за да постигнат нужните показатели. 
За много UPS и системи за аварийно 
електрозахранване се изисква времето 
им за заработване да бъде от порядъка на 
микросекунди, което не е осъществимо, 
ако се използват конвенционални горивни 
клетки. Решението на този проблем е 
да се използват допълнителни батерии 
или кондензаторни батерии на системно 
ниво. Въпреки че допринасят за незабавен 
старт на системата, батериите водят 
и до нарастване на цената, увеличаване 
на теглото и сложността на системата, 
както и до обичайните проблеми, свързани 
с поддръжката и надеждността. 

Метал-хидридните горивни клетки 
с внедрена акумулаторна функция 
осигуряват моментален старт от 
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Алтернативно захранване 
в център за данни
Голямата енергоемкост на тези сгради изисква адекватни мерки за енергийна ефективност

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ (DATA CENTER) 
са помещения или сгради, в които 
обикновено се намират сървъри, 

телекомуникационна и друга техника. Те 
изискват засилена охрана, защото имат 
стратегическа важност. Освен това 
имат нужда и от надеждна охладителна 
система, защото при работата си 
излъчват голямо количество топлина. 
Всичко това означава повишена 
консумация на електроенергия. Всъщност 
около 1.5% от електроенергията, 
консумирана по света, отива именно 
за центровете за данни и този дял 
продължава да расте. Според експерти в 
областта повишаващата се консумация 
на електроенергия в центровете за данни 
се дължи на постоянно нарастващата 
употреба на сървъри.

Същевременно цената на горивата и 

електроенергията поддържа постоянен 
ръст и компаниите търсят начини да 
намалят консумацията си, за да отговорят 
на изискванията на акционерите.

Много малко компании имат физическа и 
икономическа възможност да осъществят 
собствено производство на екологична 
енергия, затова и купуването на 
електричество от зелени централи е 
най-добрата наложила се алтернатива. 
Основното й предимство е, че при този 
вариант закупената екосертифицирана 
енергия се пренася по съществуващата 
мрежа и не се налага да се изгражда 
специална инфраструктура. Крайният 
потребител обаче не може да избегне 
непредвидени спирани и аварии. При това 
положение сградите със стратегическо 
значение, каквито са и центровете за 
данни, се нуждаят от собствен генератор 

Захранването на такъв голям Data Center е свързано с големи сметки за електроенергия
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(най-често дизелов) независимо от вида 
на електроенергията, която закупуват и 
получават по мрежата.

За зависимите от електрораз-
пределителната мрежа
За мениджърите с възможности и желание 
да разработят собствено производство 
на енергия е възможно значително 
да намалят зависимостта си от 
електроразпределителната мрежата. Най-
често те прибягват до малки генератори 
с фотоволтаични панели или вятърни 
турбини, разположени близо до мястото на 
консумация. В много случаи те се свързват 
с мрежата чрез т.нар. нетно отчитане*. 
Тези генератори спомагат намаляването на 
пиковото потребление и могат да допълват 
или заместват електрозахранването от 
мрежата при аварии.

Използването на местно генерирана 
електроенергия изисква и нейното 
съхранение в часовете, в които тя не се 
оползотворява директно. Вариантите са 
голям кондензатор или преобразуването на 
енергията и съхранението й под формата 
на топлина. Това неминуемо изисква повече 
сервизни помещения. Неоспоримият плюс 
обаче е, че собственото генериране на 
енергия елиминира пълната зависимост от 
централно доставяна енергия.

Подходящи алтернативи
Има много варианти за местно генериране 
на енергия, но някои от тях са по-
приложими за обекти със стратегическо 
значение, каквито са центровете за данни.

Слънчева енергия 
Понастоящем фотосоларните 
панели са най-разпространеният 
локален алтернативен източник 
на електроенергия за сгради. Този 
метод обаче не може да бъде основен 
енергоизточник за един център 
за данни, защото изискват много 
покривно или фасадно пространство, 
а могат да осигурят само малка част 
от енергопотреблението. Повечето 
фотоволтаични системи в центровете 
за данни служат за облекчаване на пиковия 
товар и намаляване на оперативните 
разходи през деня, когато цената 
на електричеството е най-висока. 
Остатъчната енерги може да се продава 
на електроразпределителните дружества.

Горивни клетки 
Те не се смятат за особено ефективни, 
тъй като извличането на водород от 
природен газ е по-малко ефикасно от 
централизираното производство на 
енергия. Горивните клетки не биха могли 

да покрият самостоятелно резервното 
захранване на сграда с големи колебания в 
товара. За сметка на това те намират 
приложение във високи сгради, където 
поради съображения за качеството на 
въздуха, шумовия фон и ограниченото 
пространство дизеловите генератори 
и акумулаторите не са приложими или 
не се допускат. Горивните клетки обаче 
са три пъти по-скъпи от обикновените 
акумулатори. Животът им е около 15 
години и изискват малко поддръжка, 
понеже нямат подвижни части.

Газови турбини 
Изключително ценово и енергийно 
ефективно решение, особено когато 
се използват в когенерационна схема. 
Въпреки че един самостоятелен център 
за данни обикновено не се нуждае от 
допълнително отопление, когенерацията 
може да е изключително полезна за 
сгради, които се нуждаят от отопление 
и топла вода, като например болници и 
офиси. Газовите турбини обаче работят 
с големи количества природен газ под 
високо налягане, а ефективността на 
отоплението спада правопропорционално 
на височината на сградата.

Вятърни генератори 
Въпреки че вятърът не е напълно надежден 
източник за основното енергийно 
потребление, вятърните турбини могат 
да намалят значително разходите за 
електричество като допълнителен 
източник. Перка с диаметър 53 метра 
произвежда до 1 MW и заема значително 
по-малка площ от фотоволтаична 
система, но в някои региони има 
забрани за монтиране на турбини. 
Ветрогенераторите не елиминират 
нуждата от основно и резервно захранване.

Няма универсално решение, което 
едновременно оптимално да захранва 
центровете за информация и в същото 
време да щади максимално природата. 
Местното генериране на енергия си 
остава най-лесният начин да се намали 
негативният ефект върху природата. 
То обаче не може да навакса за загуби, 
причинени от неефективно оборудване 
и системи. Едва след оптимизирането 
на оборудването бизнесът следва да 
се насочи към още по-екологично чисти 
технологии. � Людмила ЗЛАТЕВА

*Нетно отчитането е енергийна политика 
в САЩ, отнасяща се до потребителите, 
които притежават малки собствени 
екологични мощности. Така тези 
потребители заплащат само  разликата 
след приспадането на  произведената от 
тях енергия

Скорошни проучвания 
на тенденциите при 
зелените центрове 
за данни показват, че 
липсата на стандарти 
забавя развитието 
на нови технологии. В 
анкетите са участвали 
висши ръководни кадри, 
отговорни за тези обекти. 
Според тях липсата на 
стандарт е довела до 4% 
спад на зелените обекти, 
които за 2007 г. са 51%. 
Анкетираните посочват 
енергийната ефективност 
и охлаждането като най-
наболели проблеми за IT 
сградите.

Вятърните турби-
ни намаляват зна-
чително разходите 
за електричество 
като допълнителен 
източник
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ИТ увеличават услугите, 
които предлага ФМ
Боян Бойчев, председател на управителния съвет на БАИТ, пред „Фасилитис“

БАИТ експо“ се провежда за тринайсета 
поредна година. Разкажете ни повече 
за фокуса на тазгодишното изложение 

- зелената вълна? 
Мотото на тазгодишното изложение е 
„БАИТ експо 2008 - Технологията следва 
природата - да поемем заедно по правилния 
път“. Изборът е продиктуван от факта, 
че именно това е направлението, към 
което съвременната наука и технологии, 
независимо от коя област e, все по-
активно се насочват, за да бъде опазена 
природата от човешката дейност. „БАИТ 
експо“ не е само обикновено търговско 
изложение. То е витрина, на която 
водещите производители на техника, 
софтуер и комуникационни решения 
представят най-доброто, което се 
предлага за момента не само в България, 
но и в световен мащаб. Освен това „БАИТ 
експо“ е най-голямата ИКТ проява през 
годината и организаторите се стремят 
да фокусират вниманието на обществото 
и управляващите върху най-актуалните за 
момента проблеми. 
Такава именно е темата за екологията 
в ИКТ и тя намира редица решения и 
прояви в новите разработки на всички 
водещи фирми в света. Независимо че 
ИКТ производството и експлоатацията 
на тази техника е едно от най-чистите 
видове дейности, и тук също се търсят 
и намират редица ефективни решения. 
Някои от тях са: новата операционна 
система Microsoft Windows Vista, която 
притежава редица функции за намаляване 
на потреблението на електроенергия 
от компютъра, когато с него не се 
работи интензивно, многобройни 
решения при печатащите устройства за 
намаляване разхода на енергия, на тонер 
и отделянето на увреждащи здравето 
газообразни емисии, за удължаване живота 
на печатащия барабан, за използване на 
разпределени мрежи с множество по-
малки сървъри вместо с няколко огромни, 
използването на терминали тип „тънък 
клиент“, при което настолният компютър 
се свежда до терминал за сметка на 
натоварването на сървъра, съвременните 

решения за видеоконферентни системи, 
които превръщат целия свят в една 
заседателна зала, без да е необходимо 
хората да се събират на едно място 
от всички краища на света, и ред други 
решения. Не бива да се подминава и 
системата за събиране и оползотворяване 
чрез рециклиране на станалата вече 
ненужна компютърна техника. В това 
направление има готовност от страна на 
производителите, а за България проблемът 
все още не е решен окончателно на 
организационно ниво. Може да се каже, 
че една преобладаваща част от новата 
техника и комуникационни решения, 
които ще бъдат демонстрирани на „БАИТ 
експо 2008“, отговарят на съвременните 
изисквания за екологична целесъобразност.

Все по-често говорим за интелигентни 
технологии в управлението и 
поддръжката на сгради и съоръжения. 
Защо според вас в последните години 
сме свидетели на бум на ИТ за фасилити 
мениджмънт?
Използването на информационни 
технологии за фасилити мениджмънт 
увеличава броя на услугите, които могат 
да се предлагат на клиентите, и повишава 
ефективността при управлението им. 
Съществува и сегмент от клиенти, на 
които може да предлага имплементация 
и поддръжка на техните ИТ ресурси като 
част от общите фасилити услуги.

ИТ е най-динамично развиващият 
се сектор в цял свят. Вследствие 
покачващите се цени на ютилити 
услугите, в частност енергетиката, 
можем ли да очакваме засилено 
предлагане на ИТ за ютилити 
секторите?
Използването на информационни 
технологии в ютилити секторите 
увеличава ефективността на ютилити 
бизнеса. Конкуренцията между компаниите, 
предлагащи ютилити услуги, ги кара 
да залагат на своята иновативност, 
неразделна част от които са ИТ. �

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ

Организаторите се стре-
мят да фокусират внима-
нието на обществото
и управляващите върху 
най-актуалните проблеми

Преобладаваща част от 
новата техника и комуни-
кационни решения отго-
варят на съвременните 
изисквания за екологична 
целесъобразност

CMYK  Фасилитис  стр. 32



33ОКТОМВРИ 2008  ФАСИЛИТИС

Боян Бойчев 

е управител на Би Ем Джи, водещия дистрибутор на софтуер за България, и представя на българския пазар най-

големите софтуерни компании като Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft, Symantec и др. Той е и председател на УС на 

Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). БАИТ е  най-голямата, най-представителната и влиятелна 

браншова организация в сферата на IT и комуникационни технологии. Има магистърска степен от ТУ, София. 

Зелени технологии

© Надежда Чипева
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Зелената вълна

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО 
информационни технологии (БАИТ) е 
най-голямата, най-представителната 

и влиятелна браншова организация 
в сферата на информационните и 
комуникационни технологии в България. 
Създадена през 1995 г., към момента в 
нея пряко членуват 168 фирми. Заедно 
с колективните си членове БАИТ 
представлява интересите на повече 
от 220 фирми от всички сектори на 
информационните и комуникационни 
технологии - хардуер, софтуер, системна 
интеграция, мрежи, телекомуникации, 
доставчици на интернет услуги и др. Голяма 
част от тях предлагат собствени решения, 
продукти и услуги. В асоциацията членуват 
и представителства в България на 
повечето водещи световни производители.

Фирмите, членуващи в БАИТ, 
формират близо 70 на сто от пазара на 
информационни технологии в България. 
Преобладаващата част от всички по-
значими проекти по обществени поръчки 
в сферата на ИКТ се печелят от фирми - 
членове на асоциацията.

Мисията на БАИТ е да защитава 
общите интереси на своите членове, 
като активно работи за изграждането на 
информационното общество в държавата, 
за развитието на българската ИКТ 

13-ото издание на „БАИТ експо“ е с фокус зелени ИТ

индустрия и на ИКТ пазара като цяло. За 
постигане на своите цели БАИТ активно 
работи с органите на държавното 
управление и преди всичко с Държавната 
агенция за информационни технологии и 
съобщения, с парламентарните комисии 
на Народното събрание, стреми се да 
ги подпомага с експертно мнение при 
формирането на държавната политика 
в областта на информационните и 
комуникационни технологии. Асоциацията 
провежда последователна политика за 
създаване на нормална пазарна среда в 
България в областта на информационните 
технологии, на прозрачност и 
равнопоставеност между фирмите на 
пазара, категорично се противопоставя на 
корупционни практики.

Асоциацията има дългосрочна 
програма, по която си сътрудничи с 
Министерството на образованието и 
науката при усъвършенстване и издигане 
нивото на образованието чрез внедряване 
на информационните технологии в 
образователния процес. Сътрудничи и 
с други неправителствени браншови и 
работодателски организации в страната, 
които споделят идеите и целите на 
организацията.

БАИТ се стреми да развива активни 
контакти със сродни организации от 
региона. Член е на Световния алианс 
за информационни технологии и услуги 
(WITSA) и е единственият член от страна 
на България в Европейската асоциация 
за информационни технологии (EICTA). 
Асоциацията е била партньор в проекта 
на Европейския съюз по програма за 
насърчаване на бизнеса (BSP), участвала 
е в проекта „Инициатива информационно 
общество за Югоизточна Европа“ (ISIS) и 
други.

БАИТ е организатор на най-
голямото специализирано изложение 
по информационни и комуникационни 
технологии в България „БАИТ експо“, което 
през 2008 г. ще се проведе за тринайсети 
път. Зелената вълна в ИТ технологиите ще 
бъде един от акцентите в тазгодишното 
изложение.Стремежът на организаторите 
е тази година изложението да популяризира 
продуктите на информационните 
технологии, водещи до ограничаване 
влиянието на човешката дейност върху 
околната среда с цел нейното опазване. �

Мотото на „БАИТ 
експо 2008“ е „Тех-
нологията следва 
природата - да 
поемем заедно по 
правилния път“
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Купете всяка събота в периода 13 септември - 15 ноември с вестник „Капитал“ том от 
луксозната поредица енциклопедии „История на изкуството“. Цена на енциклопедията: 10 лв.

Единствена енциклопедия за изкуство, преведена на български език, представя всички епохи 
от скалните рисунки до архитектурата и инсталациите в края на 20-ти век.
Продадена в над 4 милиона копия в цял свят.

Уникална поредица в 10 тома.
Колекция, която всеки трябва да притежава.

*    Търсете на всички места за продажба на вестник „Капитал“.
 Всяка книга е 120 страници, с меки корици.
 Повече подробности на www.capital.bg/art
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Зелени технологии

Перспективи 
за зелените 
технологии

Големите компании все по-често се обръщат 
за помощ към екологичните нововъведения

ИМА МНОГО РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ 
в строителната и фасилити 
индустрията в днешно време, 

тъй като собствениците изискват 
повече прозрачност на изразходваните 
средства, подобрен риск мениджмънт 
и увеличено използване на технологии, 
които ще водят до по-малко 
отпадъци, по-ефективна консумация 
на електрическа енергия и като цяло - 
по-ниски разходи през жизнения цикъл 
на сградата. От технологична гледна 
точка, BIM - Информационен модел на 
сградата (Building Information Modeling), 
е значителен пазарен механизъм, който 
влияе върху тези промени. 

Паралелно на тези промени чистите 
технологии, зелените технологии 
и устойчивостта представляват 
една широка мрежа от технологии 
и методологии, които изникват в 
различна степен и за различни проблеми 
в различните индустрии. Фасилити 
мениджмънтът е възприел част от 
тези нововъведения като анализа на 
енергийната ефективност и отделянето 

Използването на 
зелени технологии 
води до значително 
намаляване на раз-
ходите, свързани с 
жизнения цикъл на 
една сграда

на вредните парникови емисии. 
Важно е за зелените технологични 

компании да разберат тенденциите на 
BIM и да ги включат в техните пазарни 
стратегии. Нейните технологични 
приложения позволяват значително 
разменяне на данни и информация от 
всички заинтересувани от жизнения 
цикъл на сградата страни - собственици, 
архитекти, инженери, подизпълнители и 
изпълнители. Механизмите, свързани с 
възприемането на зелените технологии, 
включват ефикасност на използваната 
енергия, обръщане на по-голямо 
внимание върху въздействието върху 
околната среда, както и мотивацията 
за генериране на по-малко отпадъци. 
Приемането и активното използване 
на „модела“ подсигурява всички 
заинтересувани страни с обща рамка за 
съвместна работа.

Трендове в строителния и 
фасилити мениджмънт сектори
BIM не е единствената пазарна сила 
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Важно е за зелени-
те технологични 
компании да раз-
берат тенденции-
те на BIM и да ги 
включат в техните 
пазарни стратегии

в индустрията днес. Ето някои от 
другите основни фактори, влияещи на 
растежа:
� Консолидацията на строителната 

индустрия 
� Стандартизация на проектирането 

и съпътстващите процеси
� Здравето, безопасността и 

комфортът на служителите 
� Зелени сгради и по-строги изисквания
� Нулево енергийни сгради (Zero Energy 

Buildings - ZEB) 
� Появяването на ЕСКО компаниите 
� Контрол върху изхвърлянето на 

вредни за атмосферата газове.
Много от тези фактори се фокусират 

върху устойчивостта (контрола 
върху вредните газове, зелените и 
нулево енергийните сгради) и изискват 
използването на зелени IT базирани 
технологии, които са в пряка зависимост 
от BIМ. 

Имайки предвид стадия на развитие 
на възприемането на BIM и на зелените 
технологии, има няколко различни бизнес 
и организационни модела и технологии, 

които могат да допринесат за по-
бързото им разпространение. 

BIM не представлява само възприемане 
на нови зелени технологии, но също 
така и съчетава нови връзки в работния 
процес. 

Ударението се поставя повече върху 
съвместната работа по проектирането 
и планирането в ранните стадии на 
проекта, така че разходите и рискът 
в по-късните етапи като самото 
изграждане и работата да бъдат сведени 
до минимум. Зелените технологии могат 
да се използват повече в тези ранни 
етапи, за да могат да се оценят по-лесно 
спестяванията и подобренията върху 
околната среда. Също така те могат 
да допринесат чрез оптимизация на 
процесите, което води от своя страна 
до по-малки разходи. 

Отвъд зелените 
към устойчивите
технологии  
Увеличената енергийна ефективност 
чрез моделиране и анализиране се смята 
за първата чиста технология или зелено 
приложение, повлияно от BIM. Има три 
основни причини за това: развитие по 
прилагането на стандартите на дър-
жавните агенции по енергийна ефектив-
ност в частния сектор, намаляване на 
енергийното потребление в държавния 
сграден сектор и фактът, че енергийна-
та ефективност е може би „най-ниско 
растящият плод“, т.е. най-лесно пости-
жимата зелена цел. 

Има достатъчно възможности 
да преминеш отвъд енергийната 
ефективност в намаляване на емисиите 
на парникови газове и др. Например 
оценката на въздействието върху 
околната среда на сградите показва, че 
само в САЩ те консумират повече от 
45% от питейната вода.

Докато повечето индустрии се 
фокусират върху намаляване на 
енергийната консумация на сградите 
като първа стъпка в постигане на 
устойчивост, ясно е, че летвата за 
запазването на водните ресурси е 
вдигната много високо и че трябва да 
има повече пазарни механизми, които 
да спомагат за по-широкото използване 
на технологии за по-доброто запазване 
и ефективно използване на водата в 
сградите. 

Използването на по-мощни компютри 
и дейта центрове, които харчат по-
малко енергия, за проектирането и 
конструирането на нулево енергийни 
сгради, отделящи по-малко вредни емисии 
и генериращи по-малко отпадъци - това е 
бъдещето на зелените технологии. �

Петър ТАШЕВ
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Как да изберем своя 
кредитен консултант
Лихвата е само един от факторите, които трябва да бъдат разгледани

KРЕДИТНОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ 
се развива изключително динамично 
през последните три години 

в България. При сегашната пазарна 
ситуация на поскъпване на кредитите и 
по-внимателната преценка на риска при 
отпускането им от страна на банките 
те стават още по-важни и полезни 
за клиентите. Не всички кредитни 
консултанти са еднакви и затова 
ето нашите съвети как да откриете 
правилния консултант за вас. Важните за 
клиента неща са:

1.Колко независим е кредитният 
консултант?

Един независим консултант може 
да ви предложи достъп до всички или 
поне до повечето кредитори на пазара. 

Често обаче у нас се срещат кредитни 
консултанти, които работят за една или 
няколко кредитни институции и това 
доста ограничава избора на клиентите. 
Ние смятаме, че за да получи една 
наистина добра консултация, клиентът 
трябва да работи с кредитен консултант, 
представляващ поне десет банки или 
кредитни институции. Колкото по-голям 
е броят на представляваните кредитори, 
толкова по-богат избор от продукти 
ще има клиентът, нормално е при десет 
кредитора клиентът да може да избере 
между 60-70 различни кредитни продукта.

2.Какъв е обхватът на услугата, която 
предлага кредитният консултант?

Преди да се ангажирате с един 
кредитен консултант, накарайте го да 

Често у нас се 
срещат кредитни 
консултанти, които 
работят за една 
или няколко кредит-
ни институции
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ви разкаже за целия процес на работа с 
вас от началото до края. Има кредитни 
консултанти, които само ви посочват кой 
кредит е за вас, но тази услуга не е пълна. 
Кредитният консултант трябва да бъде 
с вас през целия процес - от работата 
по избора на най-изгодния за вас кредит, 
през подготовката и събирането на 
документите, подаването им в банката, 
контрола на движението на документите 
след това до получаване на положителния 
отговор и подписване на договора за 
усвояване на кредита. Клиентът може да 
разчита на кредитния си консултант и 
след време, ако иска да рефинансира или 
промени условията си по кредита.

3.Как работи кредитният консултант?
Кредитните консултанти работят по 
телефона и чрез лични срещи. И двата 
варианта работят добре, така че в края 
на краищата вашият избор ще зависи от 
личните ви предпочитания. Най-важното 
е, че с тях е лесно да се свържете и да се 
възползвате от услугите им.

4.Какво ще ви струва кредитната 
консултация?
Повечето кредитни консултанти 
в България работят безплатно. Те 
получават комисиона от кредитните 
институции и с него покриват разходите 
си по работата с клиентите. Някои от 
ипотечните консултанти имат такса 
за своите услуги - обикновено около 1-3% 
от сумата, която ще получите. Добре 
е да попитате кредитния консултант 
какво ще му дължите за услугата. За нас 
в „КредитЦентър“ е нормално услугата 
да бъде безплатна за клиента. Това, 
че кредитният консултант получава 
комисиона от банката, в никакъв случай 
не променя или оскъпява услугата на 
банката към вас. Напротив, в някои 
случаи кредитният консултант може да 
ви договори и преференциални условия 
за кредитиране от избраната от вас 
кредитна институция. 

5.Какви други услуги можете да ви 
предложи кредитният консултант?
Един добър кредитен консултант ще ви 
предложи и застраховки, като застраховка 
живот или имуществена застраховка, 
допълнителни финансови консултации 
в областта на банковите депозити, 
кредитни карти или инвестиционни 
възможности.

6.Какво може да ви предложи един 
кредитен консултант, което една 
банка не може? Този въпрос може да 
затрудни някои кредитни брокери, но в 
края на краищата има ясни предимства 
да се използва кредитен брокер, вместо 
да се отиде директно при кредитора. Те 
включват безпристрастен съвет, достъп 
до най-подходящите и конкурентни сделки 
на пазара и помощ по време на процеса по 
кандидатстването и след това. �40

www.ForeignPolicy.bg
ПОРТАЛ ЗА ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ИДЕИ

®

Българското издание на списание “Foreign Policy““Foreign Policy“ 
се разпространява с абонамент и в избрани 
павилиони за преса.
Абонамент: тел.: 02/93 76 349,
e-mail: abonament@economedia.bg, www.economedia.bg
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Дали нововъзникващото индийско чудо ще 
опровергае представата, че демокрацията е вредна 

за икономическото развитие

слаббббите страни в света се
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39�
Ако все пак искате сами да изтеглите 
ипотечен кредит, „КредитЦентър“ ви 
съветва как да направите това най-добре

Избирането на ипотечен кредит може 
да бъде най-важното финансово решение, 
което ще направите в живота си. Най-
вероятно ще плащате този дълг с години 
и в края на краищата една малка разлика 
в лихвата може да има голямо значение за 
цялостната цена на кредита ви. Надяваме 
се, че следващото ще ви помогне да 
намерите най-изгодната сделка за вас:

При търсенето на ипотечен кредит се 
препоръчва да се запознаете с движенията 
на лихвените равнища на пазара в 
момента. Разберете какви са настоящите 
ипотечни лихви и дали се повишават 
или понижават. Ипотечните лихви 
често варират и много рядко остават 
постоянни за дълъг период от време. 
Има много фактори, които влияят върху 
лихвите, и е трудно лихвените проценти 
да се предскажат, но познаването на 
ключовите икономически индикатори 

Как да изберем...
може да даде знак за бъдещото движение 
на лихвените проценти. Държейки под око 
финансовия пазар и ипотечните пазарни 
тенденции, един кредитоискател има по-
добър шанс да направи по-изгодна сделка. 

Преди да потърсите жилищен 
кредит, трябва да решите кой вид 
ипотечен кредит е най-добър за 
вас. Това е голяма покупка, затова е 
важно да знаете, че избирате най- 
правилния вариант. Днешният пазар 
предлага на кредитоискателите голям 
избор от кредитни продукти и нови 
възможности, затова си заслужава първо 
да се запознаете с различните типове 
ипотечни кредити.

Избирането на правилния жилищен 
кредит изисква да прегледате 
финансовото си състояние и да си 
зададете множество въпроси като:
� колко дълго планирате да плащате 

този кредит
� какъв размер на месечно плащане 

можете да си позволите
� с колко средства разполагате в 

©
 Ц

ветелина А
нгелова
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момента
� важно ли е за вас по-ранното 

изплащане на ипотеката
� имате ли намерение да направите 

допълнителни основни плащания
� планира ли се доходът ви да остане 

стабилен или да се повиши.
След като веднъж сте определили 

параметрите на кредита, който искате, 
и сте разбрали какви са настоящите 
лихвени проценти, можете да започнете 
да проучвате условията  на банковите 
институции. За да откриете изгоден 
кредит, трябва да направите някои 
проучвания и да сравните кредитите, 
предлагани от повече финансови 
институции, преди да сключите сделката. 
Невинаги е лесно да се сравняват 
кредити, защото лихвата е само една 
част от ипотечния ви кредит. Трябва да 
се сравняват също и другите условия и 
такси. Има голям брой различни такси, 
включени в  процеса по получаването на 
жилищен кредит, които могат да добавят 
хиляди левове към цената на вашия 
кредит, и различните банки имат различни 
наименования за тях. Един кредитор може 
да предложи да се откаже от една такса 
и тогава да добави друга. Сравняването 
на  таксите на различните финансови 
институции често е най-трудната част 
от процеса по взимане на кредит.

Преди да решите кой ипотечен кредит 
да изберете, разгледайте целия продукт. 
Обърнете внимание на условията на 
кредита, наличието на наказателни такси, 
наличието на гратисен период или по-ниска 
лихва през първата година, изискванията 
за застраховка на имота и много други 
характеристики. Изберете кредита с 
лихвата и условията, които отговарят най-
добре на вашите възможности. Например 
таксата за предсрочно погасяване може 
да бъде много важна, ако очаквате да 
изплатите по-рано кредита си.

След като веднъж сте избрали 
определена банка или кредитна компания, 
помолете я да уточни документите, 
които ще трябва да предоставите 
за процеса по одобряване на кредита. 
Разберете също какви са таксите за 
разглеждане на документите и таксите за 
усвояване на кредита.

Когато сте си изяснили всичко по 
кредита, който сте избрали, и сте 
преценили, че той отговаря на условията ви 
и финансовите ви възможности, можете да 
пристъпите към сключване на сделката.

Надяваме се да сме ви били полезни 
с тази информация и все пак ние 
ви съветваме да се обърнете към 
професионален кредитен консултант, 
който да ви помогне да направите най-
добрия избор. �

Тихомир ТОШЕВ, изпълнителен 
директор  КредитЦентър
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Обзор на пазара 
на кредити в България
Поскъпване и леко забавяне в темповете на растеж на заемите

ОТ НАЧАЛОТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА 
криза кредитните условия в 
Европа се влошават, а оценката 

на „Муудис“ стана негативна от средата 
на 2007 г. Все още обаче качеството 
на отпуснатите средства е по-добро 
в сравнение с последното влошаване 
през 2002 г., но е възможно в бъдеще 
да се достигне същото ниво, казват 
от агенцията. Финансовата криза на 
световните пазари ще отекне и на 
българския, доколкото поскъпването на 
ресурса там ще се пренесе върху крайната 
цена на кредитите у нас. 

Цената на ипотечните заеми напоследък 
се увеличава: ако през юни миналата 
година годишният процент на разходите 
е бил 7.9% за кредитите в евро, то година 
по-късно процентът е 8.49. 

При потребителските кредити в левове 
този показател сега е 11.96%, като за 
година се е увеличил с над 1 процентен 
пункт.

Натискът върху ликвидността, върху 
цената на кредитите и депозитите 
ще продължи. Това са прогнозите на 
банкери, като те се застраховат, че в 
подобни условия такива трудно може 
да се направят на фона на динамичните 
събития. Изпълнителният директор 
на Пощенска банка Асен Ягодин очаква 
цената на кредита да се повиши 
допълнително с 0.5 до 1%. Други банкери 
също прогнозират, че продължаващото 
поскъпване на парите на пазарите ще се 
пренесе и върху цената на кредитите. 

На пазара в България се наблюдава 
изравняване на темповете на растеж 
на заемите в портфейла на дребно 
на банките с ръста на лошите и 
преструктурирани кредити. При 
потребителските ръстът на лошите 
заеми е 44.8% към края на юли тази година 
в сравнение с края на юли миналата 
година. В същото време ръстът на целия 
портфейл от потребителски кредити 
е 47% на годишна база. При жилищните 
ипотечни нарастването е съответно 
с 48.9% на лошите заеми и 50% на целия 
портфейл. Отпускането на повече заеми 
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води до нарастване и на проблемните 
вземания, като  важното в случая е 
техният ръст да не изпреварва общия 
кредитен ръст.

Делът на жилищния кредит в 
задълженията на домакинствата към 
банковата система се разширява до 
42% към юли (в еврозоната е около 
72%). От друга страна, през 1999 г. 
едва 9% от фирмените кредити са 
по-дългосрочни (с матуритет над 5 
години) - т.е. кредитирането тогава 
е било по-скоро с цел осигуряване на 
ликвидност, отколкото провеждането 
на някаква инвестиционна политика. 
Развитието на корпоративния сектор е 
видимо и чрез промяната в кредитната 
структура. Към юли 2008 г. дългосрочният 
бизнес кредит представлява над 44% 
от общия корпоративен кредит. От 
корпоративните кредити до края на юни 
тези над 1 млн. лв. представляват 4% от 
корпоративните кредити като бройка, 
но като общ обем те са 69% от всички 
кредити в корпоративния сектор.

Според данните на БНБ към края на 
юли 2008 г. фирмите са изтеглили заеми 
за 28.5 млрд. лв., а домакинствата и 
гражданите - 16.9 млрд. лв. Най-много 
бизнес кредити са отпуснати за 
снабдяване с електрическа, топлинна 
енергия и строителство (26%), 
преработваща промишленост (20%) 
и търговия, ремонт и обслужване на 
автомобили, на лични вещи и на стоки 
за домакинството (16%). Това показват 
данните на специализираното дружество 
за бизнес ипотечно кредитиране 
„Кредитекс“ към края на юни 2008 г. 

Близо 75% от заемите на дружеството 
са отпуснати на малки и средни фирми от 
сферата на услугите, търговията, леката 
промишленост, недвижимите имоти и др.

Фирмите използват полученото 
финансиране предимно за разширяване 
на своята дейност, инвестиции (покупка 
на имоти, машини и съоръжения), 
строителство, оборотни средства, 
рефинансиране и окрупняване на всякакви 
стари кредити. Ипотечните заеми с 
цел инвестиция заемат най-голям дял в 
портфейла на „Кредитекс“ (49%), следвани 
от тези за оборотни средства (30%), за 
рефинансиране (7%) и покупка на имот (2%). 
Най-малкият отпуснат ипотечен заем от 
дружеството е в размер на 10 000 евро, а 
най-големият - 1.5 милиона евро.

Ръст в отпуснатите корпоративни 
кредити сочат и данните на БНБ към края 
на юни 2008 г., когато средно една фирма 
дължи на кредиторите по 236.6 хил. лв., 
а три месеца по-рано, към края на март 
тази година, средният размер на един 
фирмен заем е бил 228 хил. лв. В сравнение 
с миналата година обаче се наблюдава 
намаление на ръста на кредитите.  �44

Успехът и бъде-
щето на една ком-
пания могат до 
голяма степен да 
зависят от подхо-
дящия кредит

Развитието на 
корпоративния 
сектор е видимо и 
чрез промяната в 
кредитната струк-
тура
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43�
Това е валидно както в банкирането 
на дребно, така и в корпоративното 
кредитиране от 63.7% в края на миналата 
година до 52.8 на сто към края на юли тази 
година.

От началото на годината кредитите 
на населението, по които има някакви 
проблеми в обслужването им като 
забавяне на вноски, са над 468 млн. лв. 
- потребителски, жилищни ипотечни и 
други кредити. Проблемните кредити в 
корпоративния сегмент са повече от 493 
млн. лв. Според БНБ в края на юни 2008 г. 
се запазва тенденцията финансирането 
за корпоративния сектор да е по-
предпочитано за кредиторите от това за 
домакинствата. 

Очертават се и три основни тенденции 
при бизнес ипотечни кредити в периода 
януари - юни 2008 г., смятат от 
„Кредитекс“. Първата е, че до неотдавна 
някои предприемачи са поставяли 
равенство между ипотечен кредит за 
покупка на жилище и бизнес ипотечен 
кредит в очакванията си. Сега вече 
много по-професионално се осъзнават 
разликите между видовете заеми и подходи 
в кредитирането. Все по-голям процент 
предприемачи търсят добре структуриран 
кредит, който да отговаря на нуждите и 
особеностите на техния бизнес, обясниха 
от дружеството. Втората важна 
тенденция е търсенето от бизнеса на по-
дългосрочни кредити. Третата тенденция 
е свързана с все по-широко участие на 
професионални кредитни консултанти 
при кандидатстването и получаването на 
бизнес кредит.

В момента редица банки предлагат 
специализирани кредити за енергийна 
ефективност по програма на 
Европейския съюз, Европейската банка 
за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Агенцията за енергийна ефективност.

Заемите по тази програма се отпускат 
за финансиране на няколко вида подобрения. 
Сред тях са покупката и монтажът на 
дограма, газови котли, отоплителни 
уреди, печки и котли на дърва или друга 
биомаса, слънчеви колектори за топла 
вода, определени системи за отопление 
и климатизация. Заемите могат да се 
използват също за изолация на стени, 
покриви, подове. Конкретните условия 
по кредита зависят от банката, 
от която той бъде изтеглен, като 
кредитополучателят може да тегли 

само един кредит и само за едно жилище, 
за което не се изисква да е негова 
собственост. 

Като тяхно главно предимство в 
сравнение със стандартните банкови 
кредити се посочва това, че може да се 
ползва безвъзмездна финансова помощ. За 
всеки вид извършени подобрения в дома 
клиентът може да си върне процент (до 
30%) от похарчените за тях средства 
от кредита, но не повече от определена 
максимална сума. Тази сума е различна в 
зависимост от вида на подобрението. 
Например за Пощенска банка максималният 
размер на субсидията за изолация на 
стени е 450 евро, а за по-скъпи системи 
като термопомпени инсталации - 600 
евро, като сумарно за всички инсталации 
по ремонта максималният размер на 
субсидията е 2000 евро. Средствата от 
помощта могат да отидат за намаляване 
на оставащата главница по кредита, 
на срока му или да бъдат преведени по 
сметка на клиента. 

Като други предимства на кредитите за 
енергийна ефективност от Райфайзенбанк 
посочват, че те са с по-изгодни лихвени 
условия от стандартните потребителски 
кредити и с по-улеснена процедура в 
сравнение с ипотечните кредити за 
ремонт и подобрения. „Тези кредити се 
отпускат без поръчители в по-голямата 
си част и не е нужно клиентите да се 
обвързват с ипотека“, отбелязват от 
Пощенска банка. От Банка ДСК допълват 
възможността за по-голям гратисен 
период и по-малката такса за разглеждане 
на документите спрямо стандартния 
потребителски кредит и кредитна карта.

Клиентите, които искат да направят 
подобрения, могат да изтеглят и 
стандартен потребителски или ипотечен 
кредит или да ползват кредитна карта. 
Според банкери ипотечният заем за 
ремонт и подобрения например може да се 
окаже по-изгоден като лихва в сравнение 
с този за енергийна ефективност, а и с 
него не е нужно да се купуват материали и 
оборудване, които покриват задължителни 
изисквания.

Участниците в кредитните отношения 
са всички, тръгвайки от държавата и 
завършвайки с гражданите, а кредитът 
е един от най-големите помощници на 
бизнеса. Понякога успехът и бъдещето на 
една компания до голяма степен да зависят 
от подходящия кредит. �

„Фасилитис“

Обзор на пазара...
Максималният раз-
мер на субсидията 
за кредит енергий-
на ефективност за 
дома е 2000 евро

Продължаващото 
поскъпване на па-
рите вероятно ще 
се пренесе и върху 
пазара на кредити
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По-евтина 
електроенергия
Какви са възможностите за намаляване 
на енергийните разходи чрез либерализирания пазар

В НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА, КОГАТО 
предусещаме покачващите се цени, 
отново енергийното ни потребление 

става важна тема. Най-правилният 
подход е да се започне от енергийно 
ефективните мерки, но същевременно 
има и друга, допълваща опция - сключване 
на договор с търговец на електроенергия 
и излизане на свободния пазар. Както в 
повечето развити страни, и в България 
либерализираната търговия по двустранно 
договорени цени става все по-достъпна и 
използвана възможност за намаляване на 
енергийните разходи.

Кой може да спечели 
от пазара
Електроенергийната консумация на голям 
мол може да достигне няколко мегавата. 
По-малките са с потребление 250 - 500 
kW, като голямо значение има наличието 
или отсъствието на хранителни магазини 
и хладилници. Офис центрове, болници, 
училища, частни и обществени сгради, 
както и комбинации от различни сгради 
на един собственик може да участват 
на пазара. Техният значителен енергиен 
товар е съпоставим с някои малки и 
средни индустриални инсталации и не е 
безразличен на енергийните търговци. 
От 1 януари 2007 г. всички небитови 
потребители могат да излязат на 
свободния електроенергиен пазар, като 
по-интересни за електроснабдителите 
са клиенти с предвидима, постоянна 
консумация и по-голям от средния товар. 
След като по-голямата част от големите 
индустриални предприятия вече купуват 
електроенергия от търговци, ред е и на 
големите търговски обекти да излязат 
решително на пазара.

Същевременно правилата на пазара 
позволяват и безопасно връщане на 
регулирания пазар във всеки момент - 
удобна опция за тези потребители, които 
не са сигурни в първите си „свободни” 
стъпки и биха желали да опитат, преди да 
разчитат изцяло на тази възможност.
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Търговците
В България лицензи за търговия с 
електроенергия от Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране вече 
имат 50 компании. Теоретично пазарът 
трябваше да се е раздвижил, но за 
съжаление това не е така. Лицензи за 
търговия с електроенергия са придобили 
както вече познати на българския пазар 
дружества, така и местни клонове на 
западноевропейски енергийни компании.

Търговците имат различен профил. Част 
от тях ще се съсредоточат върху големи 
индустриални енергийни консуматори, 
други - върху битовите потребители. Ще 
има и такива, които обслужват клиенти с 
най-различно потребление. Всичко зависи 
от стратегията, която съответната 
компания е избрала за българския пазар.

Клиентите
Големите търговски и обществени 
сгради са едни от най-предпочитаните 
клиенти за енергийните търговци. 
Молове, офис сгради, болници, училища 
и други обикновено имат предвидима 
по време и количество консумация на 
електроенергия - работното време е 
известно, както и кривата на потребление 
през денонощието. Това е важно, тъй като 
на свободния пазар на електроенергия в 
момента участниците трябва да заявяват 
потребяваните количества по дни и часове 
за седмица напред. Затова все по-важна 
става ролята и на енергийния мениджмънт 
в търговските и обществените сгради. 
Енергийният мениджър ще отговаря както 
за точното прогнозиране на товарите, 
така и за тяхното изпълнение, а оттам - и 
за финансовия резултат от участието на 
либерализирания пазар.

Как работи системата
Когато търговец на електроенергия 
сключи договор с потребители, той 
изгражда портфолио от клиенти - всеки с 
характерно потребление.  �48

И в България ли-
берализираната 
търговия по дву-
странно договоре-
ни цени става все 
по-достъпна 
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По-евтина...

47�
По-големият брой потребители означава 
по-плавни флуктуации на цялото портфолио, 
тъй като всеки небаланс на отделен 
потребител в даден момент ще е малка 
част от общото портфолио. Търговецът 
заявява съответните количества 
пред централите или други търговци 
на свободния пазар, като отговаря от 
името на своите клиенти за спазването 
на прогнозното потребление. Всяко 
отклонение от заявеното потребление 
означава или продажба на излишни 
количества, или закупуване на допълнителна 
енергия от балансиращия пазар, което 
води до парични загуби. Продажбата на 

излишните количества (т.нар. излишъци) е 
на цена под пазарната, определена на пазара 
на балансираща енергия за съответния 
период. Покупката на допълнителна 
енергия (при т.нар. недостиг) е на цени, 
доста по-високи от договорените, 
отново формирани на балансиращия 
пазар. По този начин търговците имат 
стимул да търсят клиенти с предвидимо 
потребление и възможност за изготвяне 
на почасов график за седмица напред. 
Такива в момента са големите търговски и 
обществени сгради.

Печалбата?
Участието на свободния пазар на 
електроенергия все още не носи 
достатъчно ползи, но и това скоро ще 
се промени. За по-малките потребители 
рискът от небаланси е голям и може 
да доведе до повече загуби, отколкото 
са печалбите от по-ниската цена. 
За момента регулираните цени на 
електроенергия, които потребителите 
плащат, без да излизат на свободния 
пазар, са все още ниски и не отговарят на 
реалната стойност на електроенергията. 
С постепенното повишаване на 
регулираните цени алтернативното 
участие на свободния пазар ще става все 
по-изгодно. Освен това търговците на 
електроенергия ще се конкурират не само 
по предлаганата цена, но и по качеството 
на обслужването и допълнителните 
услуги. Значение ще имат телефонните 
центрове, фактурирането, условията 
за плащане и други услуги, на които 
потребителите на електроенергия не са 
свикнали да обръщат специално внимание.

Бъдещето на пазара
Теоретично от 1 юли 2007 г. пазарът 
на електроенергия е либерализиран и за 
всички битови потребители. При тях 
обаче търговията с електроенергия 
може да се случи само ако се дефинират 
нормативно т.нар. балансиращи групи 
- обединение на потреблението на 
множество малки потребители, което се 
заявява от търговец на електроенергия. 
Друга промяна, която се очаква отдавна 
на пазара, е търговия „ден напред” - 
прогноза за следващите 24, вместо 
за 168 часа. Това спестява време на 
потребителите и намалява риска от 
непредвидени промени в потреблението, 
които биха се отразили негативно на 
финансовия резултат. Отдавна се очаква 
и създаването на организиран борсов 
пазар за електроенергия в България, 
който би дефинирал всекидневно (и дори 
всеки час) точната пазарна цена на 
електроенергията. �

Атанас ГЕОРГИЕВ
сп. „Ютилитис”

Линкове: 

Списък на всички 
търговци на 
електроенергия, 
лицензирани 
от ДКЕВР: dker.bg/
licenses.htm
Правила за търговия с 
електрическа енергия: 
dker.bg/rules/
rule_el_17.pdf
Регулирани цени на 
електроенергията: 
dker.bg/prices_el.htm

Големите търговски и обществени сгради са едни от най-предпочитаните 
клиенти за енергийните търговци
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Да работиш по-ефективно
Електромоторите достигат един висок, често неизползван, енергиен потенциал

В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОК В РЕДИЦА 
браншове се крие един често 
неоползотворен потенциал. 

Става въпрос за неефективните 
електромотори. Едно изследване на 
немското Сдружение за електротехника, 
електроника и информационни технологии 
(VDE) им отрежда важна роля за това, 
че електромоторите използват около 
половината от произведената енергия 
в Германия. Само 30 млн. отоплителни 
помпи използват толкова енергия, 
колкото и всички железници и градският 
транспорт. Новите електронно 
управлявани отоплителни помпи 
използват до 50% по-малко енергия, 
отколкото модерните стандартни помпи 
с асинхронни мотори, и с около 70% по-
малко от нерегулираните помпи, които все 
още се срещат в сградите. 

Общ поглед 
Редица помпи се оказват унищожители на 
енергия, посочва EnergieAgentur.NRW. При 
това обаче потенциалът за спестяване 
от 80% е особено висок. Експертите 
съветват помпените съоръжения в 
многофамилните къщи да са регулирани. 
Именно регулирането позволява един висок 
енергиен потенциал за спестяване.

Основно се препоръчва да се съблюдава 
цялостната система. Важен пункт 
е например точното хидравлично 
изравняване. По този начин се осигурява 
изискваното проникване в основните тела  
и оптималното разпределение на топла 
вода в цялата сграда. Ако основните 
тела се отстранят от отоплението или 
по-горните помещения не се отопляват 
правилно, по правило предхождащата 
температура се покачва или се повишава 
обемът на помпата. Хидравличното 
изравняване се грижи за това в 
отоплителните тела да няма повече или 
по-малко обезпечаване на топлина. Това 
става възможно чрез изграждане на слоеве 
и здрави регулиращи вентили.

Потенциалите за спестяване на 
електрическите помпи са независими 
от бранша. Така кампанията „Енергийно 
ефективни системи в индустрията“ 
на германската енергийна агенция  и 
обединението „Помпи и системи“ показва, 
че увеличаването на енергийната 

Пивоварната “Хенингер” е типичен пример за оптимизирано използване на 
енергийния потенциал на електропомпите
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анализът на отоплителните помпи на 
Foseco в град Боркен. 

Резултатите показали, че чрез 
замяна на въздушните филтри на 
температурното регулиране  може 
да се въздейства на променливия 
обем чрез системата от помпи. 
Чрез оптимизиране на системата 
се препоръчва смяната на 
съществуващите помпи с регулирани 
високоефективни помпи, внедряването 
на температурни регулатори за 
въздушните филтри и хидравлично 
изравняване. Мероприятията за 
енергийна ефективност с напасване 
на постиженията и по-оптимизирано 
производство водят до намаляване на 
използвания ток с до 40%. 

Във фокуса на консултирането на място 
за пивоварната „Хенингер“ във Франкфурт 
стои оптимизирането на помпена 
система с топла вода за обезпечаване на 
топлинния процес при производството 
на бира, за отопление на почистващите 
съоръжения, както и за отопление 
на помещения. Замяната на двете 
съществуващи помпи с високоефективни 
мотори, хидравличното изравняване на 
мрежата за топла вода, температурно 
независимото регулиране ще спестят на 
завода значително количество термична 
енергия.

Енергийният анализ на централното 
парно в Улм показва помпи, които 
служат за осигуряване на парното в 
индустриалната област Улм-Донаутал. 
Анализът показва, че всички помпи 
работят постоянно с високи постижения. 
Чрез инсталацията на две по-малки 
помпи помпената система трябва да 
бъде енергийно по-ефективна - с намалена 
употреба на ток с до 65%.

„Ройтер Ферпакунг“ произвежда в 
Нойвийд опаковки за хранителната 
промишленост. Тук при консултирането 
на място са разглеждани помпи на 
процесното и сградното отопление, 
както и на системи за студена вода. 
И тук е установено, че много помпи 
работят на пълен ход, въпреки че и 
едно непълно натоварване би било 
достатъчно. Като цяло би трябвало 
потреблението на ток да бъде намалено с 
около половината. �

Соня ГЕОРГИЕВА

За да се направи 
оценка на инвести-
циите, трябва да се 
наблюдават разходи-
те на помпите през 
жизнения им цикъл

Мерките за енергий-
ната ефективност 
се изплащат иконо-
мически независимо 
от принадлежността 
към даден бранш

ефективност се изплаща икономически 
независимо от принадлежността си към 
даден бранш. Така редица компании от 
химическата, хартиената, електрическата, 
хранителната и металообработващата 
индустрия, както и водните компании 
идентифицират високи потенциали 
за намаляване на разходите. Високите 
потенциали за спестяване са налице и при 
малките и средните предприятия, както и 
при големите. 

Средното ниво на потенциала за 
намаляване на разходите е около 30%. В 
някои случаи максималното спестяване 
е над 90%. Дори икономичността на 
мерките за енергийна ефективност не е 
кратка. Чрез намаляване на енергийните 
разходи инвестициите се амортизират по 
правило за две до три години. Межди 2500 
до 50 хил. евро годишно могат да спестят 
консултираните предприятия просто чрез 
оптимизиране на енергията на техните 
помпени системи.

Съблюдаване на разходите 
за жизнен цикъл
За да може да се оцени точно 
икономичността на планирана инвестиция 
за увеличаване на енергийната 
ефективност, трябва да се съблюдават 
различните разходи на системите от 
помпи през целия им жизнен цикъл. Това 
наблюдение показва, че енергийните 
разходи представляват от 40 до над 
80% от дела на разходите, много често 
следвани от разходите за амортизация. 
Тези разходни релации представляват 
резонността на енергийните разходи 
като решаващ параметър при избора на 
система: по-малките производствени 
разходи и щадящите предприятието 
съоръжения чрез оптимизиране на цялата 
система се грижат не само за едно бързо 
възвръщане на инвестициите, но и за 
непрекъснати спестявания през целия 
жизнен цикъл на съоръжението. Едва при 
време на употреба на помпените системи 
от порядъка на 10 години капиталното 
олихвяване се равнява на между 30 до 50%.

Практически примери 
В рамките на кампанията са проведени 
над 70 консултации, между които 
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Тенденции към интегрирани 
решения за сигурност
Дейвид Янг, ръководител международна продуктова дистрибуция G4S,  пред списание „Фасилитис“

има дълга и отличителна история в охранителния бизнес, особено с G4Tec. Той е направил редица постижения 

както академични, така и професионални, включително учебна степен по право в университета в Бристол, 

и е бивш председател на Британската асоциация по сигурността. Дейвид Янг в момента заема длъжността 

ръководител международна продуктова дистрибуция в G4S и работи с компанията вече 28 години.

Дейвид Янг

© Асен Тонев
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до сградите и активите. G4S има 
продуктите и опита да предостави 
качествени услуги и идеи в рамките на 
различни по размер бюджети.
Световните тенденции са насочени 
към интегрирани решения за сигурност, 
предоставящи контрол на достъпа, 
видеонаблюдение и други приложения 
събрани в една платформа. Още повече че 
интеграция означава клиентът да работи 
с нас, за да се осигури съпътстваща 
стратегия за сигурността не само в една 
сграда, а за цялата компания. 

Какви са основните характеристики 
на пазара на услуги за сигурност в 
България?  
 - В България секторът е доминиран от 
търговски и индустриални нужди и в 
по-малка степен от правителството. 
Напоследък летищата и пристанищата се 
открояват като нова потребителска сила 
в индустрията.
Може да има няколко ключови причини за 
този растеж в България в момента. Един 
от най-важните фактори е стабилният 
ръст в строителната индустрия, основно 
строителство на съоръжения за бизнеса. 
Страхът от криминална активност 
винаги е бил причина за инвестиции в 
сигурността и това може да се отрази 
в нарастващата нужда на индустрията 
в България да се пази. С нарастването на 
чуждестранните инвестиции в България 
станахме свидетели на увеличаване 
в търсенето на по-усъвършенствано 
охранително оборудване. 
В България също така има очаквания за 
увеличаване в търсенето на мрежови 
решения - нещо, което се вижда по цяла 
Европа. Това предизвиква растеж на пазара 
за решения за периферията на мрежата, 
премахващи проблемите, които могат 
да възникнат от централизирането на 
електронната сигурност, като мрежови 
ограничения например. Нашата периферия 
от мрежови видеосървъри (ENVS) са 
пример за този подход към решенията за 
сигурност.
Сега, когато страната е част от ЕС, 
както и от НАТО, на някои индустрии им 
се налага да направят инфраструктурата 
си, както и сигурността, съвместими 
с новите стандарти, поставени от 
европейската общност.

Какви са вашите бъдещи планове за 
развитието на G4S в България?
 - България е определена като ключов 
пазар за растеж през следващите пет 
години. Ударението на цялата област по 
сигурността, в частност електронните 
продукти, ще нараства с развитието на 
икономиката. G4S иска да е достъпна за 
фасилити мениджърите в България. �

Интервюто взе Гергана МАТЕВА

G4T 
Group 4 Technology 
(G4Tec) са световни 
лидери на пазара на 
цялостни интегрирани 
решения за сигурността, 
осигуряващи охрана 
както на малки 
отдалечени съоръжения, 
така и на големи 
многонационални 
организации, нуждаещи 
се от високо ниво на 
сигурност. Компанията 
пази клиентите си 
повече от 30 години, 
доставяйки 25 000 
системи в 80 страни. 
G4Tec принадлежи на 
световноизвестната 
охранителна компания 
G4S.

Г-н Янг, какво е мнението ви за пазара 
на услуги за сигурността в България?
Българският пазар представлява 

интересна възможност, която G4S 
възнамерява да изследва. Очакваме пазарът 
на услуги по сигурността в България да 
израсне над средното световно ниво, в 
областите на електронната сигурност и 
контрола на достъп.

Охраната е една от най-аутсорсваните 
услуги в днешно време в България. Така 
ли стоят нещата и в Европа?
- Това е така по цяла Европа. Според нас 
причините за това са няколко. Първо, 
предоставянето на качествени услуги по 
сигурността изисква опит и специални 
умения. Освен това аутсорсингът е 
свързан с по-малко разходи, отколкото 
наемането и обучаването на собствен 
персонал. Така се поддържа и ниво на 
разделение между охранителния персонал 
и персонала на компанията, което 
минимализира риска от измами и други 
нелегални действия. С аутсорсването 
на сигурността на ниво персонал и 
електронни системи компанията, 
доставчик на услугата, трябва да е 
надеждна и добре обучена. G4S има доказана 
репутация в по-голямата част от Европа.

Как виждате развитието на вашата 
компания като доставчик на специфични 
услуги за ФМ отделите в България?
 - Като най-голямата компания в Европа 
ние имаме история в разработването на 
услуги, които да посрещнат характерните 
пазарни особености в различните страни. 
Във всяка страна, в която оперираме, 
всяка компания или клиент, с които 
работим, изискват различен набор от 
услуги. Ние се вслушваме в техните нужди, 
консултираме се с тях и се опитваме 
да увеличим тяхната сигурност с по-
малко разходи. Например в някои страни 
ние осигуряваме персонал, работещ на 
рецепции, пощенски гишета, паркинги, 
както и в почистването.
ФМ отделите са винаги отговорни за 
сигурността на персонала и достъпа 

Един от най-важните 
фактори е стабилният 
ръст в строителната 
индустрия, основно строи-
телство на съоръжения 
за бизнеса 
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Документооброт

Процесно ориентирана 
документация
Качеството на документацията и достъпът до информация 
са решаващ фактор за успеха на фасилити мениджмънта

КАКВО ЗНАЧИ КАЧЕСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
за строителния предприемач или 
инвеститор? А за строителната 

фирма, на която е възложено 
изпълнението? Какво значи качествен 
и бърз достъп до коректната и 
релевантна информация на участниците в 
строително-инвестиционния процес? 

Зададете ли тези въпроси към 
строителна фирма, инвеститор, 
архитект или проектант, в най-
добрия случай ще получите отговор 
във формата на безкрайни списъци с 
педантично подредени и описани йерархии 
на най-различни документи, писма, 
доклади, договори, протоколи и т.н. Под 

Под качествена до-
кументация почти 
всички в строител-
ния бизнес разби-
рат подредбата 
на документите в 
различни класьори

Информация Извор Въпрос или цел

ГАРАНЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Фирма доставчик или подизпълнител Договор за доставка или монтаж Извличане на данни за контакт

Гаранционни срокове на инсталацията/уреда Договор за доставка или монтаж Предявяване на гаранционни претенции

Удължаване 
и/или прекъсване на гаранционни срокове

Протоколи от прегледи 
или инспекции, 
кореспонденция и др.

Съществуват ли претенции към други 
изпълнители? Има ли удължаване на 
гаранционния срок?

ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Подизпълнител, изпълняващ периодична поддръжка Договор за поддръжка Извличане на данни за контакт

Последно известно 
състояние и минали проблеми

Протоколи, кореспонденция
Установяване на възможни пропуски 
в собствената организация 

Съществуващи заявки, възлагания и др. относно 
инсталацията/уреда

Записки, протоколи, възлагания, кореспонденция
Установяване на възможни съществуващи 
ангажименти относно проблема

Засегнати части 
и площи

Техническа документация, чертежи
Установяване на възможните последици 
и/или резултати от проблема

CRM - НАЕМАТЕЛИ 

Наемни площи Договори за наем, чертежи Кои наематели са засегнати от проблема?

Наемател Договор за наем, списъци Извличане на данни за контакт

Каква е дейността на наемателя? Договор за наем
Има ли преки последствия от 
проблема върху дейността му?

Ангажименти на наемателя Договор за наем, кореспонденция, протоколи
Има ли ангажименти на наемателя 
към инсталацията, уреда?

CRM - Собственици 

Собственик ФМ договор, списъци Извличане на данни за контакт

Задължения по договор ФМ договор, протоколи, кореспонденция
Съществуват ли задължения за определени 
действия, бюджетни ограничения и т.н.?

Списък на видовете информация по ФМ функции

качествена документация почти всички в 
строителния бизнес разбират подредбата 
на документите в различни класьори по 
подизпълнители, наематели, държавни 
институции, инвеститор (и т.н.) и 
оттам разпределението им по договори, 
кореспонденция, протоколи, фактури и 
какво ли още не. Това е така, тъй като 
всички участници, които споменахме 
досега, се стремят единствено към 
набавянето на пълната информация 
относно изпълнението на тяхното 
възлагане. С предаването й те приключват 
своята работа и предават щафетата 
към следващия в процеса. Интеграцията 
на документацията не е в тяхното 
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Документооброт

Приходи
Гаранционен
мениджмънт

Въвеждане в 
изправност

Техническа 
поддръжка

Застраховки

Отдаване 
под наем

Доставки

Контакти

Срокове

Условия

Параметри

Разходи

Кореспонденция
Договори, 

споразумения, 
фактури 

Протоколи, записки, 
доклади

Техническа
документация

FM

Фиг. 1 Различни източници на информация, 
релевантна за различни ФМ процеси

Фиг. 2 и Фиг. 3 Процесна организация на документацията 
във фирма Ten Brinke Asset Management BV

полезрение.
С други думи, работата им със 

съответните документи и информацията, 
която те съдържат, се ограничава от 
времето, в което се завършва проектът, 
ресурсите, определени за него, и не на 
последно място от личностите, които са 
обвързани с него.

Не е учудващо, че документацията и 
документооборотът са организирани 
и съобразени с моментната проектова 
организация, която налага своята чисто 
функционална структура и пренебрегва 
нуждата от процесна интеграция 
на информацията. Още повече че 
приоритетните за участниците в 
изграждането на дадена сграда процеси 
не се препокриват с тези на нейните 
ползватели или мениджъри.

Обобщено, това значи, че в повечето 
случаи е наложена линейна йерархична 
ориентация на документацията, 
определена от чисто функционалната, 
проектова организация на строителя и/
или инвеститора.

Това, че този подход е неправилен 
и в крайна сметка води до понижена 
стойност на проекта, се приема почти 
навсякъде с равнодушие. Прекалено 
голям е натискът на време, човешки и 
финансови ресурси за строителните 
фирми, за да обърнат те повече 
внимание на тази проблематика. Не на 
последно място липсва и мотивация за 
това, тъй като подобни „детайли“ рядко 
са част от договори за строителство, а 
и това специфично know-how е рядкост в 
бранша.

Независимо от това фасилити 
мениджърът като участник в целия 
жизнен цикъл на сградата трябва 
непременно да има друго отношение 
към документацията. В противен случай 
качеството на неговата дейност е 
поставено под въпрос.

Тук няма да се спираме детайлно на 
въпроса защо една ФМ организация трябва 
да е процесно ориентирана. Това е тема 
на друга публикация. Нека само споменем 
факта, че отделните дейности в едно 
предприятие следват определен процес, а 
не обратното.

За повече нагледност нека да разгледаме 
един типичен пример от ежедневието на 
фасилити мениджъра.

Ще разгледаме началото на процеса 
„Отстраняване на дефекти“, като се 
фокусираме на различната информация, 
която му е нужна в случая.

При възникването на проблем, свързан 
с дефект на технически уред, фасилити 
мениджърът се нуждае от информация, 
свързана с различни негови функции. В 
таблицата може да видите един малък 
списък на различни видове информация, 
подредена по функции на ФМ.  �56

CMYK  Фасилитис  стр. 55



56 ФАСИЛИТИС  ОКТОМВРИ 2008

Процесно 
ориентирана...

с нея се използват документации като 
различни договори (наем, строителство, 
подизпълнители, доставчици и т.н.), 
протоколи и записки и не на последно 
място кореспонденция. Организацията на 
тези източници на информация е рядко 
сходна и по тази причина обработката 
на данните изисква значително повече 
ресурси (например време). Фиг. 1 

Но не само ресурсът е проблем тук. На 
практика организацията няма никакви 
гаранции, че извлича цялата релевантна 
информация от източниците си относно 
даден проблем (например дефект на 
инсталация). Както видяхме, значима 
информация може да се крие върху различни 
носители, под формата на различни видове 
документи (договори, писма, протоколи), 
които от своя страна са от различни 
източници (строители, проектанти, 
наематели и т.н.). Този факт определя 
сложността на задачата да се извлекат 
и обработят всички актуални данни и 
факти относно проблема.

Малак пример: Наемател съобщава за 
дефект на уред в неговата наемна площ. 
Въз основа на техническата документация 
ФМ служител установява, че гаранцията на 
уреда е изтекла, и възлага на компетентна 
фирма поправката. Впоследствие се 
оказва обаче, че този уред е бил заменен 
от наемателя с нов, което е и договорено 
с наемодателя писмено. Следователно 
за отстраняването на дефекта е бил 
отговорен всъщност наемателят и 
фирмата, наета от него.  Очевидно е, че 
за да се гарантира бързият достъпът до 
цялата актуална и релевантна информация 
в стъпките на процеса, е нужна и процесна 
организация на документацията.

Тази организация може да се реализира 
с различни IT инструменти. На фиг 2 и 3 
е показана организацията при Ten Brinke 
Asset Management BV. За пример отново 
ни служи процесът на отстраняване 
на дефекти. На фиг. 2 са изобразени 
различните дефекти и/или възлагания, 
които принадлежат към обекта, маркиран 
в малкия прозорец долу вляво. Той е част 
от документацията, подредена по обекти 
в йерархията на портфейла на фирмата. 
Под фиг. 3 може да се види прозорецът, 
който показва всички документи, 
имащи отношение към този проблем 
(или дефект). Тези от своя страна са 
част от различни документации, които 
имат различни линейни йерархични 
организации. По този начин е гарантиран 
достъпът и взимането под внимание на 
всеки документ със значение за процеса. 
Зависимостта на процеса от познанията 
на отделни личности относно събития в 
миналото и организацията на различните 
документации са елиминирани. �

Антон ГИНЧЕВ, фасилити мениджър 
на Ten Brinke Asset Management 

Документооброт

55�
Виждаме, че информацията, която му 
е нужна, е достъпна в различни извори. 
Качеството на голяма част от нея, като 
например техническата документация, 
предадена от строителя, не зависи 
от фасилити мениджъра и нейната 
организация не е съобразена с неговите 
потребности. Последното важи за 
почти всяка документация, която не е 
изработена от собствената организация. 
За оптимално протичане на процеса 
обаче тази документация (информация) 
от външни източници е нужна. Наред 

Процесно ориентираната документация спомага за намаляването на хаоса
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Eлектронно 
архивиране 

Ролята на ИТ в управлението на жизнения цикъл на информацията придобива все по-големи мащаби

СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ ОКОЛО 70% 
от услугите, предоставяни 
от държавните ведомства, са 

свързани с процедури по обработка на 
различни заявления и с предоставяне на 
информация. Съществено увеличение на 
документооборота и необходимост от 
инструменти за обработка на документни 
процеси се наблюдава  и в частния бизнес. 

Ето защо въпросът за ефективната 
организация на документооборота и 
взаимоотношенията между различните 
структури е от първостепенно 
значение - не само заради подобряване 
на вътрешнофирмените процеси, но и 
поради потребността от усвояване на 
скъпоструващо офис пространство. Едно 
от международно признатите решения 
от висок клас намираме в портфолиото на 
„Немечек България“:

DocuWare е интегрирана система за 
електронно архивиране и управление на 
документи, с помощта на която може 
да се съхраняват в електронен вид 
всякакъв тип документи - счетоводни, 
офис кореспонденция, електронна поща, 
технически чертежи и много други.

Документите се сканират или 
импортират в електронен вид в така 
наречените контейнери. DocuWare предлага 
широки възможности за  създаване на 
индексни полета (текстови, цифрови, 
полета от тип дата, ключови думи). След 
процеса на индексиране документите са 
готови за обработка в структурирани бази 
от данни, наречени документни масиви.

Веднага след архивирането всеки документ 
става достъпен до всички потребители 

в локалната мрежа съобразно зададените 
нива на достъп. Към всеки документ 
могат да бъдат добавяни обяснителни 
бележки, електронни печати, електронни 
подписи, като самият документ остава 
непроменен, което прави DocuWare 
идеалната система за съхранение и 
обработка на документи, за които е важно 
да се гарантира невъзможността за 
тяхната нерегламентирана модификация. 
Намирането и извличането на документи 
в системата може да бъде извършено по 
различни критерии или комбинация от 
критерии като дата, ключови думи или 
дори пълно текстово търсене по която и 
да било дума, присъстваща в документите.  
Множество потребители имат възможност 
да разглеждат един и същ документ 
едновременно. Също така е невъзможно 
документ да бъде загубен или грешно 
сортиран. Вграденият инструмент за 
визуализация на DocuWare позволява прегледа 
както на цветни и черно-бели документи, 
така и на повечето видове файлове, 
записани в стандартни графични формати 
(включително и векторни чертежи) както в 
локалната мрежа, така и през интернет, с 
помощта на стандартен браузър .

DocuWare предоставя възможност 
за работа изцяло през интернет, като 
достъпът до системата се осъществява 
през стандартен браузър, без да е 
необходимо от инсталация на допълнителни 
приложения. Така потребителите на 
DocuWare имат достъп и възможност за 
обработка на своите документи от всяка 
точка на света, все едно не са напускали 
офиса си.  �

Документооброт

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

© Shutterstock
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Пазари

Пазарът на офис 
площи в Белград
Рязко увеличаване на офис площите през 2007 г. и търсене, все още изпреварващо предлагането

БИЗНЕСЪТ В СЪРБИЯ СЕ РАЗВИВА БУРНО, 
като за 2007 г. брутният вътрешен 
продукт се е увеличил с рекордните 

7.5%. Това силно повиши нуждата от 
качествени офис площи, необходими за 
дейността на развиващия се бизнес. 
Според доклад на „Колиърс“ (Colliers 
International) през 2007 г. в Белград са 
изградени нови 105 500 кв.м офис площи, 
но това не успя да задоволи търсенето 
на висок клас офис площи, което се запази 
много силно.

Изградените според доклада през 
миналата година офис площи са с 31% 
повече в сравнение с тези, изградени през 
2006 г., като докъм края на миналата 
година в Белград те са достигнали обща 
квадратура от почти 450 000 кв.м от 
клас А и клас Б офиси. От построените 
през 2007 г. офис площи 86 300 кв.м са 
били клас А, а малко под 20 000 кв.м са 
били клас Б. Най-силен е бил прирастът 
през втората половина на годината, 
като за него основно е допринесло 
завършването на два големи проекта - 
втората фаза на бизнес комплекса Airport 
City Belgrade и бизнес сградата на GRAWE. 

Около 83% от общите А и Б офис площи 
се намират в централния бизнес район на 
града, 12% - в околностите на центъра, 
и около 5% - в околностите на града. В 
средата на 2007 общите свободни площи 
от тези класове са били 8.5%, което е 
по-малко с цели 2% в сравнение с края 
на 2006 г., като към края на 2007 г. е 
отчетено увеличение до 10% благодарение 
на завършването на няколкото големи 
проекта. Ако разглеждаме поотделно клас 
А и Б площите, може да се каже, че клас А 
са сред предпочитаните, без да гледаме 
данните, свързани с търсенето. Освен 
че клас А площите съставляват много 
по-голям процент от новопостроените 
офис площи, при тях процентът незаети 
площи през 2007 г. е спаднал до малко под 
7%, докато при клас Б площите същият 
процент е скочил на 13.9%. 

Поради недостига на свободни офис 
площи по-голямата част от новите площи 
са били наети с предварителни съглашения 

още преди завършването на проектите. 
Най-търсени сред наемателите са по-
малки офис помещения с площ от 100 до 
500 кв.м, но въпреки това е отчетено 
пропорционално повишаване в търсенето 
на големи офис пространства. Поради 
това, че значително по-малка част от 
новите офис площи са от клас Б, 70% от 
търсенето са били насочени към клас А, 
но наличието на 30% търсене на клас Б 
площи е насърчило по-големи инвестиции 
в изграждането им. Най-голям процент 
от търсенето, почти 1/3, идва от 
търговията, като след това се нареждат 
архитектурни и строителни компании, 

Освен че клас А площите са с по-голям дял при новопостроените офиси, през 
2007 г. едва 7%  от тях остават незаети
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офисите, чиито цени са се движели между 
от 12 до 15 евро за кв.м. През 2008 г. се 
очаква да продължи бурното развитие 
на пазара на офис площи в Белград, като 
се планира да бъдат предоставени над 
150 000 кв.м нови площи. Има няколко 
големи проекта за А и Б клас офиси, които 
ще бъдат завършени. Прогнозите са, 
че наемите на клас А офисите леко ще 
се понижат, докато наемите за клас Б 
площите се очаква да запазят ценовото си 
равнище и даже леко да се повишат. Това 
се дължи на очакващото се завършване на 
първия голям проект за клас Б офиси - GTC 
Square. �� Ясен ДИМИТРОВ

Пазари

Разположение на офис площите

Източник: Colliers' Research

Име на сградата Местоположение Офис площи (кв.м)

Airport city belgrade централен бизнес район 19 000

Grawe централен бизнес район 15 000

Belgrade office park централен бизнес район 12 000

Europe business centre централен бизнес район 12 000

компании в сферата на услугите и ИТ, 
последвани от фирми, занимаващи се с 
финанси, застраховане и real etstate.  

До средата 2007 г. в сравнение с 2006 г. 
като цяло се отчете слабо понижение на 
цените за наеми за клас А офиси - с 2%, и 
малко по-голям спад при наемите за клас Б - 
с 8%. До края на годината наемите отново 
са се покачили до равнището в края на 
2006 г., като  за някои централни части 
най-високите наеми са превишавали 20 
евро за кв.м. След края на 2007 г. наемите 
за клас А площи на най-прочутите 
булеварди на Белград са били между 17 и 20 
евро на месец за кв.м за разлика от клас Б 

За миналата година  брутният вътрешен продукт на Сърбия се е увеличил с цели 7.5%, което води след себе си нуждата 
от нови офис площи

Около 83% от об-
щите А и Б офис 
площи се намират 
в централния биз-
нес район

Най-търсени сред 
наемателите са по-
малки офис поме-
щения с площ от 
100 до 500 кв.м
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Логистични паркове

Къде да позиционираме 
логистичните си центрове
Моделиране и оптимизация 
на веригата за доставки

КАКТО СПОМЕНАХ В ПРЕДИШНАТА СИ СТАТИЯ 
„Локация, локация, локация, или как 
да разберем къде да позиционираме 

логистичните си центрове“, оптималното 
разположение на логистичните центрове 
зависи от конкретните характеристики 
на веригата за доставки на всяка 
компания. Тъй като решенията, засягащи 
недвижимите имоти, обикновено са 
време- и капиталоемки и имат дългосрочни 
последици за бизнеса на компанията, те 
следва да се взимат на стратегическо 
ниво.  

В предишната си статия споменах 
също, че стратегическите решения за 
структуриране на веригата за доставки 
трябва да се правят регулярно за средно- 
и дългосрочен период в моменти на 
ключови бизнес промени, като навлизане 
на нови пазари, преструктуриране на 
клиентската база, резки ръстове или 
спадове на стоковите обеми, промяна 
на икономическите условия,  водеща до 
повишаване на оперативните разходи.

За целта на стратегическото 
планиране най-често се използва 
високотехнологично моделиране, което 
определя максимално точно основните 
параметри за постигането на оптимална 
верига за доставки. Основният 
въпрос, на който моделирането дава 
отговор, е: при зададено търсене на 
група продукти каква е оптималната 
конфигурация на дистрибуционната 
мрежа, която задоволява това търсене 
при необходимите нива на обслужване 
за постигане на най-ниска цена? С други 
думи, въпросът, на който се търси 
отговор, е колко дистрибуционни центъра 
трябва да предвидим и къде трябва да 
бъдат разположени те, за да можем да 
обслужваме клиентите си възможно най-
добре и най-евтино.

Моделирането на веригата за доставки 
обхваща много елементи, които трябва 
да бъдат анализирани и съпоставени с 
настоящия оперативен модел. Някои от 
елементите включват разходи за наем на 
дистрибуционни центрове, работна сила 

Колко и как трябва 
да са разположе-
ни центровете се 
решава на база на 
теоретичното мо-
делиране на верига-
та за доставки

След оптимизиране 
на времето за дос-
тавка до крайните 
клиенти общите 
оперативни разхо-
ди намаляват с до 
20%

и транспорт, както и средно разстояние 
до крайните клиенти. Претеглянето на 
различните елементи и сравнителният 
анализ са в основата на моделирането и 
намирането на оптимално осъществимо 
решение.

В основата на алгоритъма за 
моделиране лежи т.нар. изчисление на 
„центровете на гравитация“, които 
са определящи при оптималното 
разполагане на логистичните хъбове. 
Гравитационният баланс на обемите 
на потребление в точките на доставка 
определя и оптималната локация за всеки 
дистрибуционен център.   

Решението къде и колко логистични 
центрове трябва да се разположат, с 
каква големина да бъдат те, както и 
кои клиенти да се обслужват от тях, би 
следвало да се взима на база резултатите 
от теоретичното моделиране и 
оптимизацията на веригата за доставки. 

Инвестирането в изграждане на 
логистична мрежа е дейност, изискваща 
значителен капитал, усилия и време, с 
дългосрочни последици за бизнеса. Именно 
затова още преди мениджмънтът на 
една компания да вземе окончателно 
решение къде и как да позиционира своите 
логистични центрове, е изключително 
важно първо да провери алтернативните 
възможни сценарии в цялата им 
комплексност. 

Имайки предвид тенденцията към 
трайно поскъпване на цените на горивата, 
оптимизирането на веригата за доставки 
е ефективен начин за балансиране 
на общите логистични разходи при 
поддържане на конкурентни нива на 
обслужване. Практиката показва, че 
след оптимизиране, при запазване и дори 
съкращаване на времето за доставка до 
крайните клиенти, общите оперативни 
разходи намаляват с 15% до 20%. �

Владимир ТОДОРАКОВ, 
консултант логистика 

и индустрия 
Colliers International
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Компания иска да намери оптималния брой и местоположение на дистрибуционните си центрове за обслужване на 
85% от клиентите си в рамките на 3 часа.

Логистични паркове

Компания иска да провери къде е най-удачно да добави четвърти логистичен хъб и как това ще промени веригата й за доставки. 

Верига за доставки с 3 и с 4 регионални дистрибуционни центъра в Източна Европа. В конкретния случай при 
оптимизирания вариант се добавя логистичен център в Будапеща, при което се постига:

- спестяване на 20% транспортни разходи; съкращение на общите логистични разходи с 12%
- съкращение с 10% на средното време за доставка до клиенти.

Примерен казус 1 

Примерен казус 2 

Оптималният вариант в конкретния казус е с 6 дистрибуционни центъра.

Настоящ 
вариант

Оптимизиран 
вариант

Дистрибуционни 
центрове в България
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Пасивните къщи

Кота нула
Намаляването на енергийната консумация е незаменима 
стъпка към статута на пасивна сграда 

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ СГРАДА, КОЯТО УСПЯВА 
да генерира толкова енергия, 
колкото й е необходима, за да 

покрие собствените си енергийни нужди. 
Това е философията, заложена в идеята 
за здания с нулева консумация на енергия. 
Концепцията не е нова, но реализацията 
й е. Пасивните къщи са по-реализируеми, 
отколкото такива търговски сгради, 
но с темповете на развитие на тези 
технологии това може скоро да се 
промени. Идеята за нулева консумация 
на енергия навлиза бързо и мнозина 
учени работят върху развиването на 
иновационни технологии, които могат 
да направят пасивните сгради широко 
разпространена алтернатива за всички 
бъдещи конструкционни проекти. Въпреки 
факта, че приложението на идеята за 
нулева консумация на енергия е ограничена 
на този етап, търсенето на план за 
реализацията й остава едно от най-
динамичните средства за намаляване 
на емисиите на парникови газове, които 
са присъщи за комерсиалните сгради. 
Терминът пасивна сграда има много 
определения, но най-често се дефинира 
като сграда с нулева нетна консумация на 
енергия, защото тези сгради произвеждат 
толкова енергия на място, колкото 
консумират в годишен план. Тези сгради 
използват енергия, но генерираните на 
място количества енергия, равни или по-
големи от нуждите на зданието.

Как се постига нулева нетна 
консумация на енергия
Реализацията на сгради с нулева 
консумация на енергия е възможна, ако се 
реализират три условия:
� Целта се постави рано и 

проектантският екип взема интегрирани 
решения
� Енергийната консумация се редуцира 

чувствително
� Прави се проучване на възможностите 

за местна генерация на енергия.
Решенията се интегрират рано. 
Това означава, че всички членове на 
проектантския екип (особено архитектът, 
механо- и електроинженерите) трябва 
да имат ясна представа за влиянието 
на взетите от тях решения и да 

Пасивните къщи са 
по-реализируеми, 
отколкото такива 
търговски сгради, 
но с темповете на 
развитие на тези 
технологии това 
може скоро да се 
промени

проектират сградата и системите в 
нея в тясно сътрудничество. Трябва 
да се обърне внимание на всички взети 
проектантски решения и евентуалното 
им влияние върху енергийната консумация. 
Детайлите, вариращи от количеството 
на наличната дневна светлина до какви 
трансформатори ще бъдат използвани, са 
от голямо значение.
Повишаване на енергийната 
ефективност. 
Конструирането на сграда с нулева нетна 
консумация на енергия без драстично 
намаляване на количеството консумирана 
енергия е невъзможно. Първо трябва да се 
разгледат системите, които консумират 
най-много енергия - осветление, отопление 
и климатизация, и всички устройства, 
включени в контактите. Именно 
консумираната от тях енергия трябва да 
се редуцира. Това става чрез внедряване 
на интегрирани системи за осветление, 
използващи максимално естествената 
светлина, използване на системи за 
естествена вентилация или комбинирани 
такива, лъчисти системи за отопление/
охлаждане, изпарително охлаждане, 
използване на специална система, 
използваща външния въздух, термопомпи 
или пасивни соларни стратегии.
Инвестиция за местна генерация 
на енергия. Една от най-лесно 
осъществимите технологии за генериране 
на енергия на място е монтирането на 
фотоволтаична система на покрива 
на сградата. Въпреки че цената на 
фотоволтаиците е все още сравнително 

Googleplex, както се нарича щаб-квартирата на Google, 
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Пасивните къщи

висока, съществуват примамливи 
финансови инициативи, различни кредити 
и заеми, които могат да спомогнат 
за редуцирането на първоначалните 
капиталовложения.
Идеалната сграда с нулева нетна 
консумация на енергия. Не всички сгради 
могат да бъдат с нулева нетна консумация 
на енергия. Според Енергийния департамент 
на САЩ и Националната лаборатория за 
възобновяема енергия едва 22% от сградите 
днес имат потенциала да бъдат пасивни 
сгради. Въпреки развиващите се технологии 
оценката е, че 64 на сто от сградите ще са 
с нулева нетна консумация на енергия чак към 
2025 г.

Проектите на новата конструкция 
предлагат най-големи възможности за 
постигане на нулева консумация, тъй 
като при проектирането съществуват 
множество възможности и поле за 
размисъл върху взаимодействието 
на внедряваните системи. При 
модернизацията на съществуващи сгради 
възможностите са ограничени и често е 
трудно да се сложи допълнителна изолация 
на покрива или в стените.  Новите 
конструктивни планове за пасивни 
сгради могат да внедрят пасивни соларни 
технологии, да предвидят ориентация на 
сградата, благоприятна за осигуряване на 
южни и северни прозорци, което не води до 
допълнителни разходи.

Ниското строителство е идеално за 
постигане на целите на нулевата нетна 
консумация на енергия. Възможностите 
за използването на дневната светлина 

посредством оберлихт или други отвори 
в покрива са по-големи. Освен това е 
възможно монтирането на достатъчно 
фотоволтаични модули на покрива на 
сградата, които да служат за покриване 
на енергийните й нужди. За сгради с 
повече от 3-4 етажа не може да се осигури 
достатъчно покривно пространство за 
фотоволтаици, тъй като енергийната 
плътност, съпоставена с размерите 
на сградата, е висока. Именно по тази 
причина складовете и изолираните 
магазини имат голям потенциал за нулева 
консумация на енергия. 

Климатичните условия също са от 
особено значение за реализируемостта на 
пасивните сгради. Например в България 
има голям потенциал за внедряване на 
системи за естествено осветление, 
тъй като процентът на слънчевите 
дни е голям. Естествената вентилация 
е другата алтернатива, която има 
множество преимущества, тъй като 
намалява драстично консумацията на 
енергия за климатизация, но тя има 
по-особена специфика, зависеща от 
климатичните условия.

Бъдещето е на сградите с нулева нетна 
консумация на енергия. Приносът на 
големите търговски сгради към проблема 
с глобалното затопляне нараства, тъй 
като темповете на строеж на сгради 
от този тип се увеличават по-бързо 
от внедряваните в тях средства за 
постигане на енергийна ефективност. 
Последствията от това са изразходване 
на все повече невъзобновяеми ресурси 
и изхвърляне на повече вредни 
емисии паралелно с разрастващата 
се инфраструктура. Увеличаването 
на енергийната ефективност 
и окуражаването на местното 
производство на енергия ще намали 
значително негативното влияние на 
търговския сектор върху околната среда.

Нискоенергийните и пасивните сгради са 
по-здравословни, удобни и недопринасящи 
за глобалното замърсяване. Освен това 
те имат по-малко оперативни разходи. 
Именно енергийната ефективност е и 
факторът, който все повече наематели 
търсят при избора си. �

Ива ПЕТРИНСКА

Една от най-лес-
но осъществими-
те технологии 
за генериране на 
енергия на място 
е монтирането на 
фотоволтаична 
система на покрива 
на сградата

се захранва от фотоволтаична централа с 1.6 MW 
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Пасивните къщи – 
реалност и заблуди
Този тип строителство все още не е добре познато в България

ПАСИВНИТЕ КЪЩИ НЕ СА МИТ 
- те са реалност. За разлика 
от обикновените къщи те са 

капиталоемки, но за сметка на това имат 
много предимства пред стандартното 
строителство - ниска консумация на 
енергия, постоянен микроклимат и 
др. За тях са необходими по-различни 
видове и обем материали, отколкото при 
стандартни къщи, което резултира в 
тяхната ефективност.

Строителните 
материали в числа
За постигане на коефициент на 
топлопреминаване к<0.15 W/m2°C с един 
материал са необходими:
� 1060 см бетон
� 520 см плътни тухли
� 104 см газобетон
� 85 см дърво
� 28 см каменна вата
� 21 см екструдиран пенополистирол 

(XPS)
� 17 см пенополиуретан.

Митове около пасивните къщи
Много от новите затворени комплекси в 
България са проектирани по правилата на 
пасивните сгради.

Не е вярно. Нито един от широко 
рекламираните затворени комплекси 
не е проектиран според принципите 
на пасивните сгради. Фасадната 
топлоизолация на много места се 
изпълнява все още от 5 см експандиран 
пенополистирол (EPS). Не е известен 
коефициентът на топлопреминаване на 
ограждащите елементи.

Сградите не се ориентират в южна 
посока. Масово се остъкляват северните 
и западните фасади. Трислойните 
стъклопакети с газ аргон са непознати. 
Рекуператор е непознат термин дори за 
част от проектантите по ОВ (отопление 
и вентилация).

Средното оскъпяване на строителните 
разходи при пасивните сгради е 2%.
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Невъзможно. Да приемем, че имаме 
еднофамилна къща с размери 12.00 
х 7.50 м на два етажа без мазе с 
РЗП (разгъната застроена площ) от 
180 кв.м. Строителните разходи са 
преките разходи по изграждането 
на къщата с всички довършителни 
работи, но без стойността на земята, 
проектиране, печалба за предприемача, 
ограда, озеленяване и др. За България 
строителната стойност на една подобна 
къща е около 180 хил. лева.

Замяната на все още масово 
използваната фасадна топлоизолация 
от 5 см EPS (с цена от 120 лв./куб.м с 
ДДС) с фасадна каменна вата с дебелина 
14 см (с цена около 400 лв./куб.м с ДДС) 
и стъклена вата с дебелина 5 см от 
вътрешната страна (с цена около 55 лв./
куб.м с ДДС) струва реално около 62 лв./
кв.м, включително по-скъпите дюбели, 
по-големия разход на циментово лепило 
и циментова шпакловка и по-скъпия труд 
за изпълнение. При площ на фасадите от 
около 200 кв.м (с отчитане площта на 
прозорци и врати) оскъпяването само на 
фасадната топлоизолация е над 12 400 лв.

По подобен начин се изчислява 
увеличаването от 10 см на 20 см на 
топлоизолация от XPS (с цена около 240 лв./
куб.м с ДДС) на покрива, което струва около 
24 лв./кв.м, или общо 2600 лв. при площ на 
покрива от 108 кв.м. Още по-скъпо излиза 
замяната на същите 10 см XPS с 25 см 
покривна каменна вата - над 9500 лв.

Над 2600 лв. струва и подобряването 
на подовата топлоизолация. Трябва да 
обърнем обаче внимание на подобрената 
звукоизолация на сградата при така 
увеличената топлоизолация. Замяната 
на стандартна дограма с двуслоен 
стъкопакет с дограма за пасивна сграда 
с трислоен стъклопакет с газ аргон и две 
нискоенергийсни стъкла е с около 50% по-
скъпо. За нашия случай приемаме около 200 
лв./кв.м, или около 5600 лв. по-скъпо.

Вентилационната система за 
еднофамилна къща с рекуператор струва 
около 10 хил. лв., включително тръби 
и монтаж. Това е изцяло допълнителен 
разход, който обаче ни осигурява 
отсъствието на полени, прах, шум и 
резки промени на температурата на 
помещенията при отваряне на прозорците 
за проветрение. Освен това през лятото 
рекуператорът (комбинирано с подземно 
охлаждане на влизащия пресен въздух) ще 
доведе до намаление на температурата 
в горещите дни, а оттам - и до липса на 
необходимост от климатик.

Единственото намаление е цената на 
отоплителната система. За отопление 
се използва вентилационната система 
с леко дозатопляне на въздуха през 
зимата и отоплителни радиатори само в 
баните. �66

www.myhouse.bg представя първите пасивни къщи в България
Първите в България пасивни къщи са проектирани от архитект Иглика 
Ничева с РЗП 441 кв.м всяка в парцел с площ 1090 кв.м и озеленяване 
от 700 кв.м във вилна зона Симеоново-север. Сградите са разположени 
възможно най-близо до северозападните граници на парцелите, като 
така се осигурява оптимално изложение на прилежащите дворове, 
както и добро изложение на основните жилищни групи на къщите. 
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65�
За целите на изчислението приемаме 
намаление на цената с 5500 лв. 
Допълнителен положителен ефект 
е липсата на радиатори във всички 
помещения, което носи и допълнителен 
използваем обем.

Дотук общото повишение на 
строителната стойност е между 28 
700 лв. и 34 600 лв., или между 15,9% и 
19,2%.

Има обаче още невключени в 
допълнителната строителна стойност 
неща:
� слънчеви колектори за топла вода или 

фотоволтаици
� резервоар за използване на 

дъждовните води за тоалетните
� малко пречиствателно съоръжение 

за пречистване на отпадните води за 
поливни нужди в градината
� зелен покрив
� датчици за наличие на хора в 

помещенията за включване и изключване 
на осветителни уреди

Пасивните къщи...
� енергийно спестяващи уреди и др.
Всеки сам може да изчисли с колко още 

ще се покачи строителната стойност.
Допълнителните разходи при пасивните 

къщи се изплащат от икономии десетки 
пъти.

Невъзможно. При изпълнение на 
принципите на пасивните сгради се постига 
намаление на енергията за отопление с 
около 85%. В посочения пример за обикновена 
еднофамилна къща с топлоизолация съгласно 
действащите норми в България годишната 
консумация на енергия за отопление 
приемаме за 14 000 kWh. 

Осемдесет и пет процента от 14 
000 kWh  е 11 900 kWh, което при сега 
действащите цени за електроенергия 
за снабдяване, пренос и достъп (0.185 
лв./kWh  за дневна тарифа с ДДС) прави 
2200 лв. икономия.

При елементарното делене на 
допълнителната строителна стойност 
на годишната икономия без отчитане 
на банковите лихви по кредита, нито 
увеличението на цената на енергията се 
получава изплащане на инвестицията за 
13-16 години. Ако темповете на растеж 
на цената на петрола са по-големи от 
банковите лихви, би се получило изплащане 
на инвестицията за под 10 години. Не 
може да се получи изплащане от десетки 
пъти на допълнителните разходи, защото 
животът на топлоизолациите, дограмата 
и най-вече на рекуператора е в пъти по-
малка от 100 години.

Разбира се, неоценими са две други 
следствия от изчислените по-горе 
допълнителни разходи - комфортът на 
живеене и намалението на изхвърлените 
количества въглероден двуокис в 
атмосферата.

Комфортът на живеене включва:
� почти постоянна температура в 

помещенията - през лятото около 25°C, 
през зимата около 21°С
� липса на алергени и прах
� липса на шум и висока влажност
� липса на топлинни мостове, особено 

неприятно усещащи се през зимата, а 
оттам и липса на конденз
� постоянен пресен въздух
� много бавно намаление на 

температурата при изключено отопление 
и вентилация - по-малко от 0.5°С на 
ден и стабилизация на около 15°С за 
централноевропейски климат. �

Инж. Орлин ИЛИЕВ,
Директор на ЕСХА България ООД

Допълнителните разходи при пасивните къщи се изплащат от икономии 
десетки пъти

Заблуда е, че всич-
ки затворени ком-
плекси са постро-
ени като пасивни 
къщи
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RELAZZO покритие 
за тераси от REHAU 
WPC - иновация с убедителни качества

ДЕКИНГЪТ - ДОСКОРО НЕПОЗНАТ ТЕРМИН 
у нас, набира и в България все по-
голяма популярност. Дървените 

покрития за градини и тераси присъстват 
активно в модерната архитектура 
от средата на ХХ век. Те не само 
внасят елегантност и комфорт в 
градината, на терасата, около басейна, 
превръщат всяко външно пространство 
в задушевна трапезария под открито 
небе, но и създават ефектен елемент от 
пространството с изключително висока 
стойност. 

Масово използваните за тази цел 
материали са най-вече от екзотична 
дървесина, за добива на която се изсичат 
така ценните в днешно време тропически 
гори. Дъжд, сняг, поледица, силно 
слънце, различни дървесни вредители, 
гъбички мухъл и плесени - продуктите 
за екстериорни решения трябва да 

издържат на всички тези натоварвания. 
За да постигнат този ефект, дървените 
покрития имат нужда от поддръжка 
със специални масла и импрегнанти 
поне един път годишно. Поради тези 
причина REHAU, международен лидер 
за решения, базирани на полимери в 
строителството, автомобилостроенето 
и промишлеността, създаде покритието 
за тераси RELAZZO. Изработен от 
иновативния материал WPC Wood-
Polymer-Composites, декингът има 
визията на продукт от истинско дърво, 
а всъщност качествата му надхвърлят 
в пъти тези на естественото дърво.  
Материалът е съставен от 60% дървесни 
частици с големината на песъчинка и 
минимална остатъчна влажност и 40% 
висококачествен  екологичен полипропилен, 
които по специална технология се 
обединяват в един нов, изключително 
устойчив продукт.  Основните му 
предимства са:
� изключителна твърдост на 

повърхността 
� дълготрайност и здравина 
� нечупливост 
� устойчивост при всякакви 

атмосферни условия 
� лесно поставяне и монтаж 
� 100% подлежащ на рециклиране
� не се хлъзга 
� без трески и опасност от одраскване 
� изключително лесен за поддръжка 
� не се деформира.
Тези му качества правят декинга 

RELAZZO много подходящ за всякакви 
външни приложения, особено такива, за 
които нуждата от ефектна визия се 
съчетава с ефективността на минимална 
поддръжка в агресивна външна среда. 
Различните цветове и възможността да 
се съчетават и оформят в различни форми  
го правят истинско предизвикателство 
за ландшафните архитектура. Приложим 
е като покритие около басейни, при 
оформяне на градини и пътечки в паркове, 
особено подходящ в зимните курорти 
и при строителството на яхтени 
пристанища. �

„Релацо България“ ООД
Бургас, бул. „Сан 
Стефано“ 8, офис 8
Тел.: 056/530 514, +359 
878 530 516
факс: 056/530 514
E-mail: officе@ relazzo.bg
www.relazzo-bg.com

RELAZZO e подходящ за всякакви външни 
приложения
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Да избягаме от огъня

По време на пожар фасилити мениджърите трябва да евакуират служителите и да опазят сградата

С ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ШУМОВЕ ПРЕЗ ДЕНЯ 
като аларми на автомобили, уреди, 
радио, телевизия малко хора веднага 

разпознават противопожарния сигнал 
и често остават по местата си. Дори 
и сигналът да не е за истински пожар, а 
тренировка за безопасност, може никой 
да не се отправи към изхода.

Опитът показва, че при 
противопожарна аларма не всички 
излизат от сградата, защото или 

не я чуват, или не я разпознават. В 
резултат много фасилити мениджъри 
инсталират гласови системи, които 
обявяват опасността. Има различни 
видове подобни системи. Някои от 
тях ясно и точно предупреждават, а 
други разчитат на силата на звука, за 
да преодолеят шумови препятствия. 
Вторите са подходящи за фабрики и жп 
гари.

Но дори и да реагират, служителите 
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от основните проблеми, довели до тези 
числа, е липсата на противопожарни 
системи, които да неутрализират 
пламъците. В много от новите проекти 
те не са задължителни.

Това не значи, че мениджърите могат 
да ги пренебрегват. Има възможност 
пръскачките да се разположат 
геометрично и да предотвратяват някои 
опасности за сградата.

Значителни подобрения има и при 
алармените системи. Все пак колкото 
по-бързо пристигнат пожарникарите, 
толкова по-бързо ще се овладее 
проблемът. 

Компанията System Sensor предлага 
устройство, следящо за няколко величини 
- въглеродния моноксид, пушек и топлина. 
Ако един от сензорите установи пожар, 
системата изчаква потвърждение и от 
още един сензор, преди да обяви тревога. 
С промяната на условия в сградата 
алгоритъмът на устройството става 
различен, осигурявайки бърза намеса при 
пожар.

Проблеми по пътя
Фактът, че технологиите се 
усъвършенстват постоянно, не означава, 
че проблемите автоматично изчезват. 
Интегрирането на технологии понякога 
изисква складове на по-високи етажи и 
по-сложни системи. А това определено 
означава още грижи за фасилити 
мениджърите.

Въпреки че пръскачките обикновено 
използват вода, добре е да се обмислят 
и други възможности, за да се запази 
скъпата техника като компютрите и 
мрежите.

Какъв е планът
Независимо от това каква технология 
ще използва, мениджърът трябва да 
има стабилен план за действие при 
наличие на пожар. Консултирането с 
местния противопожарен отдел е от 
голяма полза. Но всеки план трябва да се 
изпробва. Всички служители трябва да 
участват в теста, защото, ако нещо не 
работи, ще трябва да се намери начин да 
се отстранят недостатъците.

Ключът е в далновидността. Един план 
трябва да обхваща цялата операция - 
евакуация, запазване на оборудването 
и възстановяване на дейността на 
сградата.

Пожарите са непредвидими. За някои 
може да изглежда, че обученията са 
безсмислени, но щом пламъците и 
пушекът обхванат сградата, те могат 
да се изплатят в спасени животи и 
работеща отново и в бъдеще сграда.

„Фасилитис”

невинаги правят каквото трябва. 
Само 28% знаят, че е необходимо да се 
насочат към изходите, а не да се обадят 
на пожарната.

Едно проучване показва, че в 335 от 
разглежданите сгради напускането не 
е от първите пет действия, които 
служителите биха предприели.

А и евакуацията обикновено не е лесна. 
Особено що се отнася до многоетажни 
високи сгради.

Дори с чести обучения поведението 
на служителите в истинска ситуация 
може да не се подобри. Все пак е различно 
да си проправяш път през задимените 
коридори и стълбища.

Осветление
Когато хората започват да напускат 
сградата, те трябва да знаят кой 
маршрут да следват. Но как ще стане 
това, ако осветлението е прекъснато? 
Американската агенция по безопасност 
на труда (OSHA) предлага инсталирането 
на система за спешни случаи, която да 
издържа поне 90 минути. И все пак има 
възможност хора да останат на тъмно 
по най-високите етажи. Поставянето 
на светоотражателни маркировки е 
много полезно за успешната евакуация. 
Тази система се използва и в направата 
на играчки, но отразяващите кристали 
са различни. В маркировъчните знаци се 
поставят по-силни светоотражатели и 
така те светят 10 пъти по-ярко.

Светлинната маркировка може да 
функционира нормално в продължение на 
8 часа, когато е изложена на обикновена 
светлина. А ако акумулира светлинната 
енергия от флуоресцентни лампи, е още 
по-ярка и дълготрайна.

Специалистите сочат като пример 
един от най-критичните случаи - 
атаките от 11 септември 2000 г. на 
Световния търговски център в Ню Йорк. 
Много повече служители са щели да 
загинат, ако не са имали възможността 
да следват светещите сигнали за 
евакуация.

Светлинни знаци са включени в 
програмата за възстановяване на 
Пентагона след трагедията, а в Ню Йорк 
е издаден закон, изискващ поставянето 
им във всички високи сгради.

Въпреки че евакуирането е много 
важно за всеки фасилити мениджър, 
то е само част от задължителните 
предпазни действия при пожар. Никой 
отговорен мениджър не иска сградата 
му да изгори и да не е годна за ползване 
в близките месеци или дори по-дълго. 
Докато пожарите са виновни за 
2% от смъртните случаи и 8% от 
нараняванията на работното място, при 
финансовите щети този дял е 24%. Един 

Системи и решения

Има алтернативи 
на водата в про-
тивопожарните 
системи, които 
щадят техниката 
в сградата

Само 28% от слу-
жителите се на-
сочват към изхо-
дите, преди да се 
обадят в пожарна-
та
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Климатизация

Системи за климатизация
Повишаването цените на енергоносителите налага намиране на решение, 
което да удовлетворява както инвеститорите, така и наемателите на офис сгради

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
от системите за климатизация 
в енергийния баланс на сградите 

през зимния период заема водещо 
място. За климатизацията на площ от 
един квадратен метър се изразходва 
от 30 до 70 вата електроенергия. 
Ръстът на цените на енергоносителите 
през последните години изисква 
внимателно отношение към разхода 
на електроенергия и внедряване на 
различни енергоикономични технологии 
при системите за климатизация. 
Многозоновите системи за климатизация 
(VRF) осигуряват зоново регулиране на 
различните мощности. Преимуществата 
от този вид системи, намаляващи 

енергопотреблението на сградите, са:
� индивидуално регулиране на 

температурата на въздуха в сградата 
(в различните помещения може да се 
поддържа различна температура  в 
различен режим - отопление или охлаждане)
� възможност за изключване на отделни 

вътрешни тела в помещения, които не се 
използват
� дистанционен мониторинг и контрол 

на системата с помощта на BMS.
Критерият енергоефективност при 

избора на система за климатизация е 
определящ. Такъв подход е обоснован 
не само от икономията на енергия по 
време на експлоатация. Решението за 
енергоефективно оборудване се отличава 
с по-добри показатели за надеждност, 
по-ниски нива на шум и вибрации, по-дълъг 
експлоатационен срок.

Новата инверторна V серия VRF на 
японския производител Fujitsu General 
напълно отговаря на изискванията 
за икономичност, екологичност, 
компактност и безшумна работа. 
Мощността на външното тяло (тела) е 
от 22 до 120 киловата в режим охлаждане. 
Постигнатият коефициент на енергийна 
ефективност в режим на отопление COP 
е 3.7 (клас А), а в режим на охлаждане 
EER - 3.2. Безопасният за озоновия слой 
фреон R410 гарантира намаляване 
вредите, причинявани на околната 
среда. Намалените размери на външните 
тела улесняват монтажа им в сгради 
с ограничено свободно пространство, 
запазвайки оригиналния архитектурен 
облик. Комфортът на обитателите 
е осигурен от безшумната работа на 
вътрешните тела. 

Управлението на VRF системите с 
помощта на специализиран софтуер 
от пулт за централно управление или 
от персонален компютър позволява 
дистанционно следене на инсталацията 
и отчитането на консумираната 
електроенергия в различните помещения. 

Независимо от високата първоначална 
инвестиция при инсталиране на  
многозонови климатични системи с 
директно изпарение на фреона  във 
вътрешните тела тя е икономически 
оправдана. �

Критерият енергоефективност при избора на система за климатизация е 
определящ

164 София, кв „Лозенец“, 
бул. „Св.Наум“ 66
Телефон: 02/965 00 65, 
490 11 26
Fax: 02/963 17 16
E-mail: sofia@bulclima.com
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Мениджмънт

Интегриран Enterprise 
Asset Management в хотели
Прозрачност, опростеност и ефективност на управлението на физическите активи

ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ В ГЛОБАЛЕН 
мащаб продължава да отчита 
положителен прираст на приходите 

и през първата половина на 2008 г., но в 
повечето региони се регистрира спад на 
заетата леглова база, сочи проучване на 
STR Global. Причини за това са забавянето 
на глобалната икономика, ръстът при 
цените на горивата и растящият брой 
хотели. По-големият брой хотели означава 
по-голяма борба за клиенти, които от 
своя страна търсят възможно най-добро 
обслужване, комфорт, безопасност, а също 
така и иновативни удобства.

Повишаващите се изисквания за 
качество на обслужване в хотелите освен 
с обучението на персонала са свързани и с 
перфектната поддръжка на физическите 
активи. Всичко това води до още повече 
разходи и организационни трудности. 
Поради тази причина управителите и 
фасилити мениджърите на тези съоръжения 
трябва да обръщат все повече внимание 
на мерки за увеличаване на ефективността 
на управлението на хотелите и понижаване 
на разходите. Вследствие на това ролята 
на ситемните и софтуерните решения в 
управлението на активите става все по-
жизненоважна за успеха на един хотел.

Една от най-важните части по 
управлението на хотели е управлението 
на физическите активи, които трябва 

да са винаги в отлично състояние. 
За комфорта на гостите и тяхната 
безопасност е нужна висока надеждност, 
а за техните впечатления е важен 
добрият вид. Като цяло гостите едва ли 
ще са очаровани от един захабен вид на 
хотела, дори и всичко от гледна точка на 
функционалността да е в изправност. За 
улесняване на поддръжката на физическите 
активи на хотела съществуват много 
на брой enterprise asset management (EAM) 
софтуерни решения. Те са насочени към 
по-голяма прозрачност, опростеност 
и ефективност на управлението на 
физическите активи по-време на жизнения 
им цикъл и необходимата дейност на 
персонала, свързана с него. Например при 
възникването на някакъв проблем EAM 
системата може да информира даден 
служител с SMS или по електронен път 
за местонахождението му и степента 
на важност на отстраняването му. След 
това, ако служителят отстрани проблема, 
може да го маркира като отстранен или 
да го маркира като по-сложен и изискващ 
повече персонал за отстраняването му.

Тези софтуери допринасят за добротo 
планиране на инвестиции в нови активи 
и поддръжката или подмяната на вече 
съществуващите. С тях не само може да 
се спестят доста разходи, но също така 
и да се повиши комфортът в хотела, а 
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Съвместимостта 
между отделни-
те системи за 
управление има 
ключова роля за 
оптимизацията на 
цялостния процес 
на управление на 
активите

Мениджмънт

възникналите неизправности могат да се 
предвиждат и отстраняват по-бързо.

EAM системите обхващат много широка 
гама от софтуерни продукти. Например 
CAFM (Computer Aided Facility Management) 
и CMMS (Computerized Maintenance 
Management System) софтуерни пакети 
също спадат към тази категория. Изборът 
на подходящата система обикновено не е 
лека задача, особено в организации, където 
се налагат определени промени в начина 
на управление, за да се внедри системата 
успешно и да е наистина приложима.

Характеристики на основните 
видове софтуерни пакети
CMMS системите са насочени предимно 
към поддръжката и обхващат всичките 
й аспекти. Добрият CMMS софтуер 
ще ви даде информация за всяка част 
от системите в сградата, както и за 
труда и средствата, вложени в нейната 
поддръжка. CMMS софтуерните пакети 
имат потенциала да бъдат много мощни 
инструменти в ръцете на един фасилити 
мениджър и могат да предоставят 
сложна функционалност, обхващаща 
превантивната поддръжка, анализиране на 
повредите и др.

CAFM софтуерните решения са 
фокусирани повече върху визуалното 
планиране на пространствата, но също 
могат да включват и функционалност, 
свързана с управлението на активите, 
като проследяване на разходите и 
поддръжката. Някои от тези системи 
са се развили до продукти, включващи 
характеристики, които се свързват повече 
със CMMS.

През последните години гамата от 
EAM системи бе допълнена от ERP 
(Enterprise Resource Planning) софтуерни 
решения, където фокусът е поставен 
върху интегрирането на управлението 
на активите с другите системи за 
управление. ERP системите не акцентират 
толкова задълбочено върху поддръжката 
като CMMS, но имат функции, които 
CMMS нямат. Например с тяхна помощ 
може данните по поддръжката да бъдат 
прехвърляни директно към счетоводните 
системи, както и да се проследяват 
различни аспекти на управление на 
човешките ресурси.

Един от главните въпроси, свързани 
с приложимостта на софтуерните 
решения, е тяхната съвместимост 
с другите системи за управление. По 
принцип информацията се записва в 
системата по управление на поддръжката 
и се прехвърля към другите системи. 
Например работните часове и разходите 
за материали се записват в модула за 
задание за работа и после се прехвърлят 
към счетоводителските системи.  

Прехвърлянето на информацията в едната 
посока обикновено е безпроблемно, тъй 
като повечето софтуерни пакети имат 
стандартни инструменти за извличането 
на информация. Усложнения могат да 
възникнат, когато се наложи информацията 
да тече свободно и в двете посоки.

В един хотел резервациите например 
могат да бъдат от по-сложните области, 
които обхваща EAM системата, заради 
различните системи за резервации, които 
трябва да се свържат с централната 
база данни за резервации. Хиляди 
туроператори от цял свят могат да 
са свързани с централните бази данни 
за резервации на хотелите чрез GDS 
(Global Distribution System) решения като 
Amadeus, Sabre Holdings и др. Освен че 
трябва да се пресмятат комисионите на 
туроператорите, администраторите 
трябва да следят паролите, профилите 
и правата на туроператорите, а 
информацията, свързана със свободните 
стаи и инвентара им, трябва 
непрекъснато да се обновява. Също така 
при по-големите хотелиерски вериги, 
където могат да се правят business to 
business резервации, с GDS трябва да са 
свързани и различните ценови структури. 

При многообразието от софтуерни 
решения за управляване на физическите 
активи и постоянно нарастващата им 
сложност и всеобхватност трудно може да 
се каже кой софтуерен пакет е най-доброто 
решение. Приложимостта на всеки 
софтуер зависи от конкретните условия, 
при които той се внедрява в хотела. Това, 
на което трябва да се обърне внимание, 
е съвместимостта между отделните 
системи с цел оптимизация на цялостния 
процес на управление на активите. В 
процеса на търсене на съвместимост 
може и да се окаже, че в дългосрочен план е 
по-изгодно да се замени съществуващата 
система с по-нова и по-приложима, затова е 
добре да се следи пазарът на софтуерните 
продукти в тази област.

В България, чиито курортни комплекси 
през последните години бяха терен на 
бурно строителство на нови хотели 
и туристически съоръжения, се усеща 
нужда предимно от повишаване на 
нивото на обслужване и подобряване 
на инфраструктурата. Мнението на 
представителите на хотелиерската 
индустрия е, че е крайно време 
инвеститорите да вложат пари в 
обучение на кадрите вместо в лъскави 
сгради, с каквито вече туристическата 
индустрия разполага. Но също не по-малко 
важно за впечатленията на клиента 
е гореспоменатите лъскави сгради да 
запазят добрия си вид и комфорт, а за 
ръководството на хотела е важно това да 
коства по-малко време, усилия и пари. �

Ясен ДИМИТРОВ

Физическите акти-
ви на хотела тряб-
ва да са винаги в 
отлично състояние
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Основни 
положения в 
аутсорсинга

РАЗСЪЖДАВАЙКИ ПО ТЕМАТА ЗА ФАСИЛИТИ 
мениджмънт, за фасилити услугите, 
които могат да бъдат предложени, 

се замислих за процеса аутсорсинг - 
термин, вече доста навлязъл в нашето 
ежедневие, в нашия език и добре познат на 
всички нас.

Аутсорсинг е прехвърляне на бизнес 
процеси от една компания в друга, като 
прехвърлящата компания обикновено 
се отказва от съпътстващи, помощни 
процеси, които не са част от основния 
й предмет на дейност, а компанията, 
която получава извършването на 
процеса, обикновено е компания, за която 
тези процеси и дейности са именно 
основна дейност. Според множество 
анкети в тази област, които разгледах, 
хората разбират под аутсорсинг най-
често задържане и стопанисване на 
дейности. 

Целта на аутсорсинга 
е да направи организацията
по-конкурентоспособна чрез фокусирането 
й само върху основните компетенции и 
предмет на дейност. 

 Предимства на аутсорсинга, 
погледнати от двете страни - както за 
компанията, която отдава тези дейности, 
така и за компанията, която предлага 
тези дейности и те представляват за нея 
основен бизнес, са: 
� Дългосрочност на поемане на процесите, 
а не само за конкретен проект 
� Аутсорсингът дава възможност на 
компаниите да се съсредоточат върху 
основната си дейност. Той се грижи за 
помощни функции, частично или изцяло.  
Това води до възможност за растеж на 
компанията, която се е освободила от 
помощните дейности на база на развитие 
на същинския й и специфичния бизнес

� Възможност за 
предоставяне на пакетна 
услуга - от консултиране и 
анализ до оперативното 
управление и експлоатация
� Ползване на комплексно 
ноу-хау
� Повишаване на 
рентабилността на 
капиталовложението, 
а именно намаляване на  
разходите за дейността, 
като акцентът остава 
върху основния бизнес.  По 
този начин капиталът 
остава на разположение 
на основната дейност, 
вместо да бъде пренасочен  
към други направления от 
бизнеса
� Гарантиране на постоянно 
високо качество чрез 
регулярни вътрешни одити

� Подобряване на производителността и 
качеството на предлаганите услуги чрез 
стандартизиране на всички операции и 
процеси в портфолиото на компанията, 
която е поела аутсорсваните процеси
� Ориентираност към ефективен краен 
резултат
� Ефективност на предлаганите 
услуги, възможност за нови идеи и 
иновации, оптимизиране и използване 
на най-добрите световни практики от 
компанията, на която  са аутсорсвани 
дадени дейности
� Възможност за използване 
компетенциите на широк кръг от 
експерти
� Намаляване на разходите чрез повече 
проекти
� Чрез оптимизиране на разходите 
посредством аутсорсинга се създава 
възможност за освобождаване на много 

Прехвърлянето на второстепенните дейности 
на подизпълнител е едно конкурентно предимство
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ресурси за други цели, за подобряване или 
разширяване на бизнеса в други посоки 
� Подобряване на удовлетвореността 
на клиентите и служителите чрез 
подобрените процеси, които се 
управляват вече от компанията, поела 
аутсорваните процеси 
� Намаляване на риска, тъй като се 
разчита на експерти в дадените области 
и процеси, както и вливане на нови 
технологии, използване на опита на 
специалистите в тази посока
� Повишаване на фокуса върху основния 
бизнес, а именно управление на  време 
и ресурси, използвани преди това за 
управлението на съпътстващите процеси. 
Тези ресурси могат да бъдат използвани за 
научни изследвания и проекти, за развитие 
в основните направления на бизнеса 
� Повишаване на гъвкавостта.
Финализирайки разсъжденията ми за 
ползите, които се опитах да очертая, бих 
казала, че статистиките говорят сами по 
себе си: фирмите могат да спестят 10-
20% от разходите чрез аутсорсинг.

Практиките в аутсорсинга
През последните тринайсет години 
се появиха все повече самостоятелни 
компании, предлагащи специализирани 
услуги в дадена област. От друга страна, 
някои от големите компании започнаха 
да прехвърлят част от дейността си 
и персонала на външни компании, които 
предлагат съпътстващи, помощни услуги. 
За да сме напълно наясно по темата, бих 
искала да помислим върху превода на думата 
аутсорсинг - наемане на подизпълнители, или 
това означава, че дадена компания плаща за 
услугата друга компания да върши част от 
нейната дейност.

Фирмите избират да аутсорсват 
поради няколко причини, най-важната 
от които е свързана с оптимизиране на 
финансовите резултати, контролиране на 
резултатите, освобождаване на ресурси, 
качество и подобряване на предлаганите 
услуги и други. 

Тенденции за развитие и най-до-
бри практики в аутсорсинга

Тенденциите в аутсорсинга са все 
по-честото му прилагане в различни 
сфери на дейност. Основните плюсове 
на аутсорсинга са  намаляване на 
разходите, предлагане на по-качествени 
услуги, както и увеличаване на броя на 
предлаганите услуги. През последните 
няколко години много компании 
консолидираха доставчиците си на услуги 
с идеята от по-малко на брой доставчици 
да получават повече услуги. За да се 
възползваме от този растеж и за да бъде 
той гарантиран, се изисква новаторски 

подход, основан на предоставяне на 
реална алтернатива на приемлива 
цена.  Аутсорсинг компанията трябва 
да има конкурентно предимство, което 
се  получава не просто чрез икономии 
от мащаба, а чрез използването на 
добри практики - подход, основаващ 
се на нейния опит и експертна работа 
с различни клиенти.  В самото начало 
една от най-важните стъпки е да се 
осигури безпрепятствено  прехвърляне 
и интеграция на действащия персонал 
и съответните процеси и дейности. 
За да се усети разликата, а именно, че 
управлението е поето от аутсорсинг 
компанията, е важно използването на 
иновативни технологии, усещането за 
спестяване на време и разходи.

Пълнота на информацията 
Понякога се оказва, че клиентите не са 
информирани за възможностите, които 
им се предоставят чрез аутсорсинга. 
Затова те трябва да получават 
повече информация за портфейла на 
тяхната собственост и за процесите, 
които могат да прехвърлят на външна 
компания с цел по-висока успешност и 
развитие на бизнеса.  Ключът към това е 
оперативната прозрачност.

Фасилити мениджмънт 
аутсорсинг
Фасилити мениджмънтът трябва да 
се възприема като добра възможност 
за аутсорсване и прехвърляне на 
поддържащите дейности на външни 
изпълнители.

Най-често възложените  фасилити 
мениджмънт функции, поне според това, 
което аз разгледах и проучих, са:
� дизайн и архитектура 
� управление, експлоатация и 
стопанисване
� управление на ландшафта (зелените 
пространства) 
� сигурност и охрана
� профилактика на съоръжения
� ремонти
� поддръжка.

Защо фасилити мениджмънт 
аутсорсинг
Изследванията показват следното: двете 
най-важни причини са икономии на разходи 
и  необходимостта от специални умения, 
услуги и инструменти или оборудване 
за извършване на дадена дейност. Като 
трета важна причина може да се добави 
намаляването на персонала за поддържащи 
дейности и увеличаването на същия за 
развитие на основната дейност. �

Бисера ИВАНОВА

Под аутсорсинг 
хората най-
често разбират 
задържане и сто-
панисване на дей-
ности

Напоследък все 
повече компании 
коносолидират дос-
тавчиците си на 
услуги
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Забележителните 
кули „Петронас”
Най-високата сграда в света до 2004 г.

ЗАВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ 1998 Г. КУЛИ „ПЕТРОНАС” 
се намират в Куала Лумпур - 
столицата и най-големия град в 

Малайзия, и до днес са най-високите 
сгради близнаци в света. Името на 
кулите идва от държавната петролна 
компания на Малайзия - „Петронас”, 
която е основен инвеститор в проекта. 
Кулите са проектирани от аржентинско-
американския архитект Цезар Пели, 
като всяка е построена от различна 
строителна компания - кула 1 от 
японската Hazama Corporatiotn, а кула 2 
от южнокорейските Samsung Engineering 
& Construction и Kukdong Engineering. 

Интересната форма на кулите е 
повлияна от културата в региона 
и от класическите архитектурни 
принципи - хармоничност, стабилност 
и рационалност. Заложените в 
построяването на кулите „Петронас” 
принципи на устойчивото развитие 
се прилагат още от началото 
на строителството - 60% от 
строителните материали са местни. 
Поради недостига на стомана и 
високата цена на внос на суровината 
в кулите преобладава изключително 
здрав подсилен бетон. Този вид бетон, 
който е два пъти по ефективен 
от стоманата при намаляване на 
вибрациите и люлеенето на сградата, 
е добре познат и често използван от 
азиатските строителни компании. 
Недостатък на този бетон в сравнение 
със стоманата е два пъти по-голямата 
тежест на сградата в основата. 
Поради тежестта на кулите и голямата 
дълбочина на подземните скали 
основата на близнаците е огромен къс 
бетон с дълбочина 120 метра, което 
представлява най-дълбоката основа в 
света.

Двете кули се свързват от мост, 
разположен между 41 и 42 етаж - най-
високият двуетажен мост в света. 
Той е наричан още подиум, тъй като 
посетителите, желаещи да се качат 
до по-горните етажи, трябва да 
сменят асансьора си там. Мостът е 

Интересни сгради
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предназначен и за евакуационен коридор 
за бързото преминаване на хора от 
едната кула в другата в случай на авария 
в някоя от тях. 

В този климатичен пояс, където 
въздухът постоянно е горещ и влажен, 
за да се поддържа комфортът в 
кулите, голяма част от използваната 
електроенергия отива за охлаждане. 
Кулите „Петронас” използват система за 
възстановяване на енергия, която улавя 
оползотворения студен въздух, който 
иначе би напуснал сградата, и го използва 
за охлаждане, като по този начин 
намалява енергийните нужди на сградата 
за охлаждане с около 50%.

Асансьорите в кулите близнаци са 
двуетажни и са произведени от Otis - 
най-големият световен производител 
на асансьори, който въвежда в света на 
асансьорите изобретената от Елиша 
Отис система за блокаж в случай на 
късане на въжето. Главната шахта за 
асансьорите се намира в центъра на 
всяка кула, като асансьорите са на групи, 
разделящи височината на сградата, и са 
по шест асансьора във всяка група от 
централната шахта. При засядане на 
някой от тях е възможно преминаването 
в съседен асансьор през панел в стените 
на асансьорите. Свързващи едноетажни 
асансьори пък могат да транспортират 
хора между отделните групи. Също така 
има и периферни асансьори, с които може 
да се достигне директно до 41/42 етаж, 
предназначени и за напускане на сградите 
по време на евакуация.

Кулите приютяват офисите на редица 
компании, някои от които са подкрепили 
финансово изграждането им. Сред 
наемателите са световноизвестни 
компании - Boeing, IBM, Microsoft, Reuters 
и др. Също така в тях се помещава 
търговско-развлекателен комплекс и 
филхармоничен клуб. Поради интересната 
си архитектура и внушителната 
височина кулите са били снимачна 
площадка на не един холивудски филм, 
включително и „Мисията невъзможна 3” с 
Том Круз. � Ясен ДИМИТРОВ

Основата на близ-
наците е огромен 
къс бетон с дъл-
бочина 120 метра 
и е най-дълбоката 
света

Интересни сгради
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Интересни сгради

„Живата” сграда на „Филипс”
Проектът хвърля светлина върху бъдещето на строителството

ТЕРМИНЪТ SUSTAINABLE HABITAT (устойчив 
хабитат) в света на строителството 
и архитектурата доскоро касаеше само 

енергийно неутрални сгради и постройки, 
в който преобладават технологии, водещи 
до пестене на енергия и използване 
възобновяеми енергийни източници.  
Буквалното значение на този термин е 
хабитат или екосистема, която не черпи 
външни ресурси и не отделя отпадъци, за 
да поддържа живота на обитателите й. 
Съдейки по амбициите на „Филипс“, за по-
далечното бъдеще може да се появят сгради, 
които функционират на този принцип.

Off the grid:  Sustainable Habitat 2020 (Извън 
мрежата: устойчив хабитат 2020) е един 
от проектите на „Филипс“ за устойчиво 
развитие и по-добро бъдеще и се базира 
на целите на правителството на Китай 
за разработване на подобни сгради за 
мегаполисите в страната до 2020 г. Това 
е един смел проект за една „жива“ дишаща 
сграда, която, освен че ще произвежда 
повече енергия, отколкото консумира, 
ще осигурява вода на обитателите 
от обкръжаващата я среда. В днешно 
време жителите на големите градове 
са силно уязвими от проблеми, свързани 
с комуналните услуги. Реализирането 
на подобен проект би елиминирало 
напълно зависимостта на сградите от 
електроснабдяване и от водоснабдяване. 
Това не звучи толкова невъзможно, 
особено на фона на задвижения в Абу Даби 
проект за първата в света сграда (не 
електроцентрала), произвеждаща повече 
енергия, отколкото консумира, която 
трябва да бъде завършена през 2010 г.

Според „Филипс“, за да може да бъде 
реализиран такъв проект, е необходимо 
изследването на възможностите за 
интегриране на електроника и биохимични 
функции в материалите, от които се 
строят сградите. Това би променило изцяло 
начина, по който се гледа на сградите. Тези 
бъдещи домове ще преминат и към нов 
вид външна облицовка на сградите, която 
за разлика от традиционните обвивки 
от „безчувствени“ материали ще бъде 
като „жива“ кожа. Тя ще има функцията 
на мембрана, регулираща преминаването 
на вода, въздух, светлина и топлина от 
сградата навън и обратно. 

Обвивката на сградата ще реагира на 
слънчевата светлина и автоматично 

ще се нагажда под подходящ ъгъл, 
така че да се генерира енергия и да се 
достига нужното ниво на осветеност. 
Мембраната ще реагира и на вятър, 
като пропуска въздушния поток през 
нея, генерирайки енергия и снабдявайки 
вътрешността на сградата със свеж 
въздух. Сградата ще черпи вода отново 
чрез обвивката си, като, освен че ще 
събира дъждовната вода, в сухи периоди 
ще абсорбира влагата във въздуха. Водата 
ще бъде пречиствана в кръговратна 
система, което ще позволи, когато е 
възможно, повторното й използване. 
Органичните отпадъци пък ще бъдат 
превръщани в биогаз, който ще бъде 
използван за готвене, и с негова помощ 
сградата ще се и отоплява.

На страницата на „Филипс“ за идеите 
и дизайна на компанията - http://www.
design.philips.com, може да видите на 
видеоклип как точно ще функционират 
тези сгради. Засега идеята изглежда 
прекалено футуристична, а 2020 г. може 
би е прекалено близо за реализирането 
на такъв проект, но в по-далечно бъдеще 
съществуването на човечеството при 
тези темпове на растеж на населението 
и икономиките вероятно ще зависи от 
реализирането на подобни идеи. �

Ясен ДИМИТРОВ

Чрез „живата“ си 
обвивка сградата 
ще набавя необхо-
димите ресурси за 
обитателите

Обвивката на сградата ще има функцията на мембрана, регулираща 
преминаването на вода, въздух и светлина © Philips
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