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С наближаването на коледно-новогодишните 
празници и нашето настроение става праз-
нично. Все по-често се замисляме за това 
къде ще прекараме празниците, какви пода-
ръци ще купим. Покрай цялата тази суматоха 
често ни се случва да забравим за декораци-
ята на офисите си и на офис сградите, в които 
работим. 

Понякога е много трудно да се уцели балансът 
при декорацията на офис помещение или офис 
сграда. Това може да се окаже едно голямо 
предизвикателство за всеки фасили-
ти мениджър. Твърде много блясък и 
пищност може да се приеме от хора-
та като проява на лош вкус или 
непрофесионализъм. Твърде 
малкото украса няма да се за-
белязва и офисът може да не 
изглежда достатъчно коледно 
в момент, в който трябва да се 
празнува.

Украсата на едно красиво ко-
ледно дърво, независимо 
дали е истинско или 
изкуствено, до-
принася освен 
за добрата ат-
мосфера в офи-
са и за създаване 
на общностен дух 
и сплотеност 
на екипа. Ако 
сте социално 
о т г о в о р н а 
компания, ку-
пете си истин-
ска жива елхичка, която 
след празниците може-
те да засадите в някой 
парк. Така ще покажете както на 
обществото, така и на служителите си, че 
сте загрижени за опазването на околната 
среда. 

Украсата на коледното дърво може да бъде 
както традиционна, така и новаторска. Въз-
можно е да си изберете изкуствено елхово 

дръвче, което да бъде в цвят, раз-
личен от зеления. На пазара за коледни аксесоари могат да 
се намерят всякакви - бели, сребристи, златисти и други.

А ако искате наистина да сте в крак с модата, можете 
да се поинтересувате малко повече за различните видове 
коледни украси, които са модерни тази година: Banzai из-
точен; Захаросано западен; Lаgom северен и Южен барок. 

Независимо каква украса изберете, важното е целият ко-
лектив и посетителите на офиса или бизнес сградата да 
почувстват коледния дух и настроението. 
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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.
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 Повече подробности на www.capital.bg/art
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България

Откриха мол в Стара Загора
На 31 октомври беше официално открит 
Park Mall - първият комплексен търговско-
развлекателен комплекс в град Стара 
Загора. Стефан Минчев, собственик и 
управител на компанията „ Александра 
груп“, която е инвеститор на търговския 
комплекс,  подчерта, че желанието на 
инвеститора и мениджърите на комплекса 
е да го превърнат в новото и модерно 
социално средище на Стара Загора. 
Park Mall Стара Загора е разположен на 
30 000 кв.м разгърната застроена площ, 
от които  20 000 кв.м търговска площ. 
В него ще бъде първият кинокомплекс 
от съвременен тип  в целия регион, 
оборудван с дигитална и 3D кинотехника. 
Общият брой на обектите надвишава 
120, включващи специализирани магазини, 
кафенета и ресторанти. Молът разполага 
с над 700 паркоместа.

Шест фирми кандидатстват 
за правителствения център
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
отся шест от 19 компании, които 
кандидатстват за строежа на 
правителствения комплекс в София. 
Класираните участници са „Фостър 
и партньори“, „Заха Хадид лимитед“, 
„Доминик Перо архитект“, обединение 
Г-3, „Фуксас асочати С.Р.Л.“ и консорциум 
„Адаис проект“. Те ще бъдат поканени 
да представят оферти, а концепциите 
им трябва да са ясни до февруари. 
Проектите на шестте компании ще 
бъдат оценявани от международно жури, 
а поръчката ще бъде възложена на автора 
на проекта, събрал най-много точки. 

Плановете са правителственото сити 
да бъде разположено върху 264 дка на 
бул.“Цариградско шосе“ - 6-и километър.

МДААР закупува генератори
Шест са участниците в откритата 
от Министерството на държавната 
администрация и административната 
реформа процедура за сключване на 
рамкови споразумения за закупуване 
на дизелови генератори за нуждите на 
граничните контролно-пропускателни 
пунктове. Това са фирмите „Мега Ел“ ЕООД, 
„Филкаб“ АД, „Марпекс“ ООД, „Сънлайт 
индъстриъл“ ЕООД, „ТелеЛинк“ ЕАД и „Рое 
България“ ООД. Предмет на поръчката 
е извършването на инженеринг на 
електрическа инфраструктура, доставка 
и монтаж на автоматизирани дизелови 
генератори и тяхното интегриране 
към съществуващото електрическо 
захранване, подмяна на главни 
електрически табла за КПП Малко Търново, 
Гюешево, Капитан Андреево, Калотина и 
др.

Хотели ще декларират 
климатици и парно
Собствениците на хотели, малки къщи 
и сгради, които имат в тях котли на 
въглища с по-малка мощност и такива 
на природен газ, както и климатици на 
12 kW, ще са длъжни да ги декларират в 
териториалните звена на Агенцията за 
енергийна ефективност. Това предвиждат 
текстове от Закона за енергийната 
ефективност, които депутатите от 
парламентарната енергийна комисия 
гласуваха на второ четене. Декларациите 
ще се изискват от 2010 г. шест месеца 
след влизането в експлоатация на 
съоръженията. Санкцията за неподадена 
декларация ще е от 150 до 200 лв., а 
имуществената санкция ще стига до 
3 хил. лв. за котлите. Глобите обаче за 
климатиците ще са от 1500 до 2000 лв.

NAVITEQ пусна нова 
GNSS станция
Тази есен фирма NAVITEQ започна 
етапа за покритие на черноморския 
регион с GNSS станции като част от 
националния си проект за покритие на 
цяла България. На 6 октомври бе пусната 
в експлоатация най-новата станция 
на компанията, разположена в село 
Шкорпиловци, Варненска област. От 2005 
г.  насам екипът на NAVITEQ работи по 
изграждането на първата за територията 
на България инфраструктурна мрежа 
от GNSS базови станции. Проектът 
стартира с пускането в експлоатация 
на четири станции, които предоставят 

Новооткритият мол в Стара Загора има над 120 реномирани магазина
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България

покритие на мрежата в Западна България. 
Компанията предлага RTK и NDGNSS услуги 
в реално време и Post Processing и VRS за 
последваща обработка на данните. Te 
предоставят сантиметрова точност 
при извършване на GNSS измервания и 
позволяват на потребителите да пестят 
време, средства и човешки ресурс.

Кредитите за фирмите 
продължават да намаляват
И през септември заемите, отпуснати от 
банките на фирмите, намаляват, както 
и през предходните месеци, показват 
данните на БНБ към края на септември 
2008 г. През миналия месец компаниите 
у нас са взели заеми за 494 млн. лв. За 
сравнение - през юни новоотпуснатите 
кредити на корпоративния сектор са 
били 1.296 млрд. лв., през юли - 858 млн. 
лв., август - 689 млн. лв. Според числата 
бизнесът се оказва по-засегнат от 
предприетата от банките по-предпазлива 
политика на кредитиране. Обемът на 
новите кредити за домакинствата през 
септември е само с 50 хил. лв. по-малко. 
Потребителските и жилищните ипотечни 
заеми, отпуснати миналия месец, са за 444 
млн. лв. 

ДКЕВР избира доставчик 
на софтуер
Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) обяви обществена 
поръчка за доставка и поддръжка на 
софтуер за три години. Прогнозната 
стойност на поръчката е 313 хил. лв., а 
гаранцията за участие в конкурса е 3000 
лв. Поръчката обхваща поддръжката на 
антивирусен софтуер Symantec, софтуер 
за защитна стена Check Point и доставка 
на програми на Microsoft.

Евросубсидиите за енергийната 
ефективност се отлагат
Субсидиите за енергийна 
ефективност по оперативна програма 
„Конкурентоспособност на българската 
икономика“ ще бъдат пуснати най-
рано в края на 2009 г., защото подобна 
държавна помощ в България досега не 
е отпускана и се налага допълнително 
разрешение от ЕК. Това съобщи пред 
бизнеса Ивет Жаблянова, шеф на дирекция 
в министерството на икономиката. 
Брюксел изисква продължителна работа, 
за да се намери подходящият вариант за 
субсидиране. Вероятно ще се наложат и 
промени в българското законодателство, 
за да се изчистят и регулациите, свързани 
с продажбата на тока от възобновяеми 
енергийни източници на частни компании 
към НЕК. �
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Eвропа

Най-големият мол в Европа 
отваря врати в Лондон
Най-големият търговски център в Европа 
бе открит на 30 октомври в Западен 
Лондон. Въпреки че комплексът отваря 
врати във време на икономическа буря, 
анализаторите вярват, че евтините 
стоки ще бъдат атрактивни за 
купувачите и те ще пазаруват в някой 
от стотиците магазини. Центърът се 
казва Westfield London. Разположен е върху 
площ 174 декара, като застроената е 
близо 150 хил. кв.м. Търговският център 
ще има 265 магазина, 50 ресторанта, 14 
киносалона, които ще бъдат пуснати в 
експлоатация през следващата година. 
Собственици на комплекса с равни дялове 
са австралийската компания Westfield и 
германската Комерцбанк (Commerzbank). 
Инвестицията възлиза на 2.9 млрд. долара.

Европа забранява 
крушките с жичка
През октомври в Люксембург на събрание 
на министрите на енергетиката е 
взето решение до 2010 г. да бъде 
спряно производството на крушките с 
нажежаема жичка в целия Европейски съюз. 
Причина за това е, че традиционните 
крушки изразходват от три до пет 
пъти повече енергия от компактните 
флуоресцентни лампи (CFL) и над десет 
пъти повече енергия от LED лампите. 
Според прогнозите замяната на 
традиционните осветителни тела със 
съвременните осветителни технологии 
ще намали енергията, изразходвана 
от домакинствата за осветление в 
ЕС, с поне 60% и ще намали емисиите 
на въглероден двуокис с 30 млн. тона  
годишно. По-голямото потребление 
на високоефективните CFL и LED 
осветителни тела пък ще подпомогне 
усъвършенстването им.

„Село в небесата“ в Копенхаген
Проектът за 116-метрова жилищна 
сграда Sky Village („Небесно село“) на 
архитектите от MVRDV и ADEPT спечели 
конкурса за иновативен строителен 
дизайн в Копенхаген. Конструкцията ще 
се състои от блокчета, или „пиксели“, 
по 60 кв.м всяко, които ще могат да 
бъдат премествани и подреждани 
около централната колона на сградата. 
Архитектите ще се стремят към модерен 
дизайн и екологична функционалност. 
Засега се предвижда 40% от бетона, 
използван за построяването й, да бъде 
рециклиран, а също така в сградата ще 
бъдат внедрени технологии за получаване 
на възобновяема енергия. По план сградата 
ще е с 21 688 м разгъната площ, като най-
малко място е отредено на магазините.Най-големият търговски център в Европа отвори врати на 30 октомври в западен Лондон
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Eвропа

„Отис“ сменя опасни 
бутони в асансьори
Френска компания, произвеждаща 
асансьори, премахва бутоните на стотици 
от тях след разкритието, че те съдържат 
радиоактивния материал кобалт 60. 
Бутоните в над 600 асансьора „Отис“ са 
били подновени, след като беше открито 
съдържание на радиоактивния материал 
над нормите. За направата на бутоните 
са били използвани някои материали, 
произвеждани от индийска фирма. Близо 
20 служители в завода за асансьори във 
Франция са били в досег с радиоактивния 
материал. От френската ядрена защита 
съобщават, че нивата на радиация са над 
допустимите, но не са опасни за човешкия 
живот. Опасната радиация е била 
регистрирана в началото на октомври, 
а проверка доказа, че използваните 
материали със съдържание на кобалт 60 са 
били доставени във Франция през август. 

Иновация позволява извличане на 
енергия от прозорците вкъщи
Фотоволтаичен гел, поставен 
върху прозорците у дома, може да 
превърне къщата в производител на 
електричество. Изобретението е 

дело на фирмата от „Потенца Еско 
Енерджи“. Поставен във вътрешността 
на двойните стъкла, гелът позволява 
улавянето на слънчевата светлина и 
превръщането й в енергия. Тъй като гелът 
е прозрачен, видимостта на стъклото 
остава добра, въпреки че намалява 
преминаването на светлината с 20%. 
Технологията позволява производството 
на 97 W/кв.м повърхност, като не 
е необходима специално направена 
структура, тъй като гелът може да се 
постави във вече съществуващи прозорци.  

Ходеща устойчива къща
Датски артисти и активисти от 
Копенхаген съвместно с американски 
инженери от MIT разработиха ходеща къща 
с крака, с която човек може да живее като 
номад с минимално въздействие върху 
околната среда. Енергията за жилището 
се набавя от соларни панели и вятърни 
генератори. Къщата може да събира и 
дъждовна вода. Тя е висока 3 метра и може 
да се движи със скоростта на човешки 
ход по всякакви терени, а вътре има 
всекидневна, кухня, тоалетна, легло и 
печка на дърва. Придвижването на къщата 
се контролира от бордови компютър. 
Прототипът струва 30 хил. паунда. �
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Светът

НР намаляват опаковките 
на лаптопите си с 97%
„Хюлет Пакард“ решиха да се откажат от 
традиционните опаковки на лаптопите си 
от стиропор и найлон. Като заместващо 
решение от HP са решили да опаковат 
лаптопите в специално предназначени за 
пренасянето чанти и така да ги пускат 
на пазара. Самите чанти са рециклирани 
и имат вградени въздушни камери в 
стените си за защита от удари, като 
в тях има място за всички останали 
аксесоари. По този начин НР намаляват 
разходите си за опаковането с 97%, като 
зад оставащите 3% стоят кашоните, 
в които ще бъдат транспортирани по 
три лаптопа, разбира се, с чантите 
им. Устойчиви практики в опаковането 
отскоро има и в други компании, като 
Amazon например, които досега често 
изпращаха нещо дребно като USB в голяма 
и трудна за отваряне опаковка.

Фасилити мениджърите 
изготвят повече 
устойчиви стратегии
Фасилити мениджърите все по-често 
изготвят план за въвеждането на мерки 
за устойчиво развитие. Според проучване 
на Международната асоциация по 
фасилити мениджмънт (IFMA) бизнесът 
си поставя цели, чийто резултат може 
да бъде отчетен и измерен. Проучването 
„Зелени практики 2008“, обхванало 
573 мениджъри по целия свят, сочи, че 
мерките за енергийна ефективност и 
рециклирането и разделното изхвърляне на 
отпадъци са сред най-популярните мерки, 
но финансовите измерения на други мерки 
възпират фирмите. Тази година 17% от 
анкетираните са заявили, че изготвят 
зелена стратегия, което е 9-процентно 
увеличение спрямо данни от 2002 г. Делът 
на тези, които не прилагат никакви  мерки 
за устойчиво развитие, за същия период 
е спаднал с 11 на сто до 5% през 2008 
г. Над 90% твърдят, че имат конкретни 
измерими цели.

Нов пробив в соларните 
технологии
Учени от американския институт 
RPI (Rensselaer Polytechnic Institute) 
са измислили и демонстрирали нов 
метод за преодоляване на едно от най-
големите технически препятствия 
пред технологиите, използващи 
слънчева енергия. С разработването 
на ново покритие, пречещо на 
светлоотразяването, те увеличили 
количеството поета слънчева енергия, 
като при това панелите поемат почти 
целия спектър от слънчевото лъчение от 
почти всеки ъгъл. Съвременните соларни 
панели отразяват средно около 1/3 от 
светлината, попаднала върху тях, което 
си е 33% загуба на енергия. Покритието, 
разработено от RPI, абсорбира 96.2% 
от слънчевата светлина, което има 
потенциала да придвижи соларните 
технологии с голяма крачка напред.  

ENERGY STAR - сетифицирани 
коледни лампички
Базираната в щата Джорджия компания 
Christmas Lights Etc. - доставчик на коледни 
украси, е обявила партньорството си с 
ENERGY STAR, за да предложи повече от 
75 продукта, носещи етикета ENERGY 
STAR. По този начин купувачите на 
техните продукти могат да са сигурни за 
качество, издръжливост и екологичност. 
Фактът, че тези лампички използват 
80-90% по-малко енергия, може да донесе 
на едно домакинство около 100 долара 
спестявания на сезон. 
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Самоизтриваща 
се хартия 
от XEROX
Проучвания показват, че използваната от 
принтерите хартия в 40% от случаите 
бива захвърлена още същия ден, а много 
от останалата бива сложена някъде в 
кутия, без да влезе в употреба отново. 
От XEROX са се заели с този проблем и са 
стигнали до решението - хартия, чието 
съдържание се самоизтрива след 16 - 24 
часа, след което може да бъде използвана 
отново. Идеята на разработката е 
мастило с компоненти, които променят 
цвета си след поемането на определено 
количество светлина с определена 
дължина на вълната. Проектът е с голям 
потенциал, но от компанията съобщават, 
че е още в процес на разработка и е рано 
да се каже кога ще е на пазара.

Окачени тавани 
за енергийната 
ефективност
Проучване на американската асоциация 
CISCA (Ceilings and Interior Systems 
Construction Association) показало, че 
окачените тавани могат значително да 
понижат разходите за поддръжката и 
електроенергията. Според проучването, 
въпреки че окачените тавани първоначално 
струват повече, те могат да възвърнат 
допълнителната инвестиция за 11 месеца 
в зависимост от типа сграда и региона. 
На базата на цените на електроенергията  
за 2006-2007 г., които са използвани в 
проучването, окачените тавани могат да 
понижат разходите за енергия с 9 - 17%, а 
разходите по поддръжката са най-малко с 
10% по-малко, отколкото при таваните с 
традиционен дизайн.

Бетон и от 
въглероден двуокис
Американската компания Calera има 
идея да използва въглеродния двуокис в 
атмосферата за производството на 
бетон. За целта ще бъде използвана 
морската вода, която е богата на 
магнезий и калций, като за получаването 
на цимент към нея трябва да бъде добавен 
въглероден двуокис - както се образуват 
коралите. От Calera смятат, че ще могат 
да поемат около 90% от въглеродния 
двуокис, изхвърлян от най-големите 
замърсители в САЩ - ТЕЦ и тежката 
индустрия, като за всеки тон бетон ще се 
усвоява половин тон въглероден двуокис. 
Ако идеята бъде реализирана, тя ще се 
превърне в една от най-обещаващите 
технологии за намаляване на въглеродния 
двуокис в атмосферата. �
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Фасилити мениджмънт - 
pеализация в България
Традицията продължава

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
сп. „Фасилитис“ и FMC организираха 
за трета поредна година 

двудневна международна конференция 
„Фасилити мениджмънт - реализация 
в България“. И тази година интересът 
към събитието беше особено голям - 
присъстваха над 120 фасилити мениджъри, 
административни директори, мениджъри 
на компании за недвижими имоти, 
архитекти и строителни инженери, 
представители на големи строителни 
компании и инвеститори. Партньори на 
конференцията бяха SKE Group, Солитрон, 
New System, Фасилити Оптимум България, 
R&M и Winslow.  За участниците на 
конференцията бе осигурен и безплатен 
WiFi, осигурен със съдействието на Макс 
Телеком.

И тази година, както и последните 
две, голяма част от лекторите бяха 
чуждестранни професори по фасилити 
мениджмънт и практици - основно 
представители на германската и 
австрийската школа.

Първият ден на конференцията 
започна с приветствени думи от 
организаторите на събитието - Николай 
Минков, управител на фирма „Юкономикс“, 
и Антон Гинчев, управител на FMC. Към 
тях се присъединиха досегашният и 
бъдещият председател на Българската 
фасилити мениджмънт асоциация - г-н 
Тошо Киров и г-жа Теодора Ангелова. Те 
подчертаха, че фасилити мениджмънтът 
се развива доста бурно през последните 
години в България, и очакват да се 
доближим до развитието на сектора 

Приветствени думи към участниците в конференцията поднесоха (от ляво на дясно) Николай Минков, Тошо Киров, Теодора Ангелова, Антон 
Гинчев, Угур Саралди © Гергана Матева

Събития
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в големите европейски държави. Г-н 
Угур Саралди, представител на златния 
спонсор на конференцията - SKE, 
благодари на участниците за тяхната 
заинтересованост към сектора и 
добрите практики в публично-частните 
партньорства в Германия, за които говори.

Конференцията започна с представяне 
на държавната политика за енергийната 
ефективност в сградния сектор, 
презентирана от г-н Добрин Орешков, зам.-
председател на Агенцията по енергийна 
ефективност. Според националния план 
за действие по енергийна ефективност 
България си е поставила за цел намаляване 
на енергийното потребление с 3% до 2010 
г. Очакваните резултати от обследването 
на 370 сгради през 2007 г. е обща 
икономия на енергия от 135 000 MWh/г. 
и на 62 000 тона СО

2
, като за 2008 се 

очакват по-високи стойности. 
Фасилити мениджмънтът е от особено 

значение за големите корпорации и 
компании не само в Европа, но и в България. 
Фасилити мениджърът на Е.ОН България 
г-жа Камила Вил запозна участниците 
с работата в една компания с голям и 
разнообразен сграден фонд. Тя подчерта 
необходимостта от добра структура 
на ФМ отдела и наличието на пълна 
документация за сградния фонд като най-
важните условия за добрия ФМ.

Фредерик Ленер представи последното 
проучване на неговата компания ICC за 
развитието на ФМ пазара в България. 
Според него за последните 4 години 
пазарът на тези услуги в България почти 
се е утроил - от 90 млн. евро през 2004 
г. до 241 млн. евро т. г., а прогнозираният 
растеж е 7%.

„Публично-частните партньорства 
(ПЧП) в сградния фонд на Столична община“ 
- това бе докладът на главния секретар 
на Столична община Росен Желязков. 
Той предизвика бурна дискусия както по 
проблемите на етажната собственост, 
така и по поддръжката на общинските 
сгради. Дебатът бе естествено начало на 
следващата сесия от конференцията - ПЧП 
и фасилити мениджмънтът.

Проф. д-р инж. Куниберт Ленъртс разказа 
на участниците за опита на областта 
Баден-Вюртемберг в областта на ПЧП в 
сградния сектор. През изминалата 2007 
г. в Баден-Вюртемберг са били сключени 
над 90 договора за ПЧП, от които 8 са 
за административни сгради, 12 са в 
категорията „Култура, спорт, развлечения“ 
и 13 - в „Училища, детски градини и 
образование“. Чрез тези ПЧП са спестени 
около 680 млн. евро.

Г-н Херберт Трагесер, управляващ 
директор на програмата за ПЧП към 
област Офенбах в Германия, представи 
опита на областта при модернизирането 
на училища чрез ПЧП. Проектът на 

Фасилити менидж-
мънтът се развива 
доста бурно през 
последните години 
в България

Конференцията 
се утвърди като 
събитие на нацио-
нално и европейско 
ниво

областта и фирма SKE обхваща 41 
училища с над 200 сгради, които са били 
реновирани. Първоначалните изчисления 
показвали, че за проекта са необходими 
около 100 млн. евро, като прилагането на 
ПЧП е довело до намаляването им до 82.5 
млн. евро. В момента всяко училище има 
собствен управител по поддръжката.

Последва представяне на самия 
проект за реновиране на училищата от 
частната фирма изпълнител - SKE Facility 
Management GmbH. Презентацията 
направи изпълнителният директор на 
компанията Йохан Хусман. Г-н Хусман 
направи кратък преглед на ПЧП в Германия. 
След това представи проектите 
на компанията в областта на ПЧП, 
хронологията на едно партньорство, 
разпределението на рисковете между 
публичната и частната компания, както 
и процентното намаляване на разходите 
при ПЧП.

Последната сесия за деня бе 
Benchmarking - нов термин за България, 
особено в областта на фасилити 
мениджмънта. Гюнтер Нойман, управляващ 
партньор в Neumann&Partner - CREIS Real 
Estate Solutions, разкри същността на 
бенчмаркинга във ФМ. „Бенчмаркинг е 
процес на сравняване на разходи, качество, 
времеви периоди и ресурси между 
организации и компании“, каза Нойман.

Матиас Шарер, управител на Planon 
GmbH, представи бенчмаркинга от 
различни гледни точки - от страна 
на собственика, на ползвателя и на 
доставчиците на услуги.

Презентацията на Бодо Вюнш, проектен 
мениджър в ABS Group, закри сесията и 
първия ден на конференцията. Той направи 
кратко представяне на бенчмаркинг 
проекта на неговата компания за 
оптимизиране и намаляване на разходите 
на един от техните клиенти - SportScheck. 
Постигната е по-голяма прозрачност и 
намаляване на разходите чрез аутсорсинг, 
оптимизиране на ФМ дейностите и 
съответно по-ниски разходи за персонал. 

Вторият ден на конференцията бе 
посветен на аутсорсинга, управлението 
на търговските площи в България, както 
и управлението на комплексите от 
затворен тип - Gated Communities, които 
стават все по-популярни у нас. 

Проф. д-р Александър Редлайн направи 
бърз преглед на европейските и 
световните тенденции в развитието на 
фасилити мениджмънта.

Панелът за аутсорсинг бе проведен 
като дискусия. В него участваха проф. 
Редлайн, д-р Хорст Пихмюлер, Тошо Киров, 
както и Угур Саралди от SKE - България. 
Участниците се обединиха около идеята, 
че аутсорсингът е полезен в повечето 
случаи, но не трябва да се разчита само на 
външни доставчици на услуги. �16

Събития
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Антон Гинчев, Бисера Иванова и Томас 
Хайделбергер очертаха основните 
насоки при фасилити мениджмънта на 
търговските обекти в България. Антон 
Гинчев, фасилити мениджър на компанията 
„Тен Бринке асет мениджмънт“, очерта 
значението на фасилити мениджмънта 
за развитието на търговските площи 
от гледна точка на асет мениджмънта. 
„Клиентите стават все по-прецизни 
в своите изисквания и очаквания за 
качеството на услугите, свързани с 
фасилити мениджмънта“, подчерта 
г-н Гинчев. Нуждата от използване на 
специализиран софтуер също бе част от 
изложението му. 

Естествено продължение на първата 
презентация бе изложението на Бисера 
Иванова, изпълнителен директор на 
„Фасилити оптимум България“. Според нея 
всяка сграда трябва да си има досие, което 
трябва да бъде попълвано още от фазата 
на идейния проект за нейното създаване 
до края на жизнения й цикъл. Само 
тогава тази сграда може да бъде добре 
поддържана и да се знаят разходите по нея 
и кога е необходим ремонт и поддръжка.

Фасилити мениджмънт...
В края на конференцията бе засегната 

темата за жилищните комплекси от 
затворен тип (gated communities). Лектори 
на тази сесия бяха проф. Крис Уебстър от 
университета в Кардиф и Румен Игнатов 
от адвокатска кантора Jordanov & Ignatov. 
Проф. Уебстър разгледа някои световни и 
европейски тенденции и коментира общи 
проблеми, които могат да се избегнат в 
България. Румен Игнатов се спря повече на 
правните аспекти, както и на закона за 
етажна собственост.

Третата международна конференция 
„Фасилити мениджмънт - реализация 
в България“ утвърди своите позиции 
като събитие, на което български и 
чуждестранни експерти по ФМ споделят 
своя опит, разискват наболели проблеми, 
срещат се със своите конкуренти, с 
бъдещи партньори. 

Надяваме се догодина четвъртата 
международна конференция да бъде 
още по-успешна, тъй като фасилити 
мениджмънтът е една от най-бързо 
развиващите се нови индустрии в 
България и има все по-голям интерес към 
този вид мениджмънт. �

Петър ТАШЕВ

В кафе паузата на конференцията участниците имаха възможност да обменят опит с лекторите © Цветелина Ангелова
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Мнения на участници 
в конференцията
Добра организация и перспективни теми

ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Фасилити 
мениджмънт - реализация в България“ събра на едно 
място водещи лектори в областта на фасилити 

мениджмънта от Европа, фасилити мениджъри на 

бизнес сгради и болници, строителни инвеститори, 
административни директори, архитекти, експерти по 
енергийна ефективност.  Ето мненията на някои от тях 
за проведеното събитие:

финансовата криза, която обхваща целия 
свят. 
За два дни конференцията очерта различни 
практики, които са добили широка 
популярност в Европа и могат да са 
модел за бъдещи взаимоотношения между 
собственици на сгради и ползватели 
на сгради и фирмите в България, които 
предлагат комплексни ФМ услуги. 
Потвърди се становището, че 
световната криза благоприятства 
развитието на и фасилити мениджмънт 
услугите, имайки предвид това, което се 
случва в Европа и в България. Хубаво ще е 
тази традиция да се запази. За България 
това е една сравнително нова дейност 
и се нуждае от изява и от сравнение на 
нашия с чуждия опит и стандартите с 
оглед на това да се получи максимално 
добър резултат. 

Алекси Кръстев, 
„Далкиа България“

Какви са вашите впечатления от 
конференцията?
Впечатленията ми са много добри, 
лекторите и темите, които 
бяха подбрани, отговарят на 
действителността в България. Засегнати 
бяха въпросите по отношение на 
фасилити мениджмънта - състояние, 
развитие и проблеми, свързани с 

Какви са впечатленията ви за 
конференцията?
Лично аз съм много доволна от 
конференцията. Засегнатите теми ме 
интересуват живо, защото от близо 22 
години се занимавам с т.нар. български 
фасилити, т.е. в болници. 
Въпросът за ФМ в болници ще става 

Лиляна Пурчева, 
началник-отдел 
УНСС на УМБАЛСМ 
„Пирогов“

по-актуален в близките години. Също 
така на конференцията научих новости, 
особено в ФМ области, които не са ми 
добре познати, а организацията беше 
перфектна. Смятам, че в бъдеще е 
необходимо да се представят практики 
за създаване на регистри на елементите 
на  сградите - инсталации, тръби и 
т.н., защото те са предпоставка за 
ефективен ФМ. Като домоуправител 
на жилищна сграда ми допадна и това, 
че на конференцията се получи дискусия 
за проблемите около етажната 
собственост и аварийното подсигуряване 
на съществуващи сгради. Надявам 
се на бъдещи събития да се говори 
и за международните тенденции в 
преустройването на стари сгради, които 
може да се прилагат в България. Вярвам, че 
правите хубави неща.
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Какви са вашите впечатления от 
конференцията?
Има полезна информация, която се 
представя всеки път на семинарите 
и конференциите досега. Времето е 
фактор, който ограничава разглеждането 
на повече въпроси, например фасилити 
мениджмънт в курортните селища, в 

Пламен Тодоров 
адм. директор 
„Петрол холдинг“  
Варна

големите търговски обекти. Като цяло 
е важно самото провеждане на такава 
конференция. Засега бих казал, че се 
развива добре. 

А какви други теми биха ви били 
интересни на подобни мероприятия?
Интересът ми е най-вече към списание 
„Фасилитис“. То трябва да разглежда теми 
за вече създадената и регистрираната 
българска асоциация, тъй като това е 
важна стъпка за развитие на България. 
Асоциацията трябва да води след себе си 
промените и нормите, защото, както каза 
австрийският лектор, има стандарти за 
фасилити мениджмънт, които в България 
са непознати. Може би това е задача на 
асоциацията. И всички тези въпроси може 
би чрез списание „Фасилитис“ ще бъде 
много добре да бъдат разгледани. 

Какви са вашите впечатления от 
конференцията?
Първата лекция беше с практическа 
насоченост, което е важно за мен. Основна 
цел беше да посетя конференцията и да се 
видя с хора от бранша, защото все още са 
малко фирмите, които се занимават пряко 

Радко Йонов 
„Про менидж“ ООД 
Пловдив

с такава дейност. Винаги е полезно да се 
срещнеш с хора, които имат идеи в същата 
посока. Важно за мен ще бъде също да се 
развият темите за фасилити мениджмънт 
в логистичните центрове и индустриални 
предприятия, тъй като смятам, че те 
могат да бъдат сериозен клиент на такъв 
тип услуга. Другите въпроси, които бяха 
засегнати, според мен са насочени в по-
дългосрочна перспектива, но разглеждането 
им беше важно. 

А какви други теми биха ви били 
интересни на подобни мероприятия?
Аз споменах вече две от темите, които бих 
желал да бъдат застъпени. Друго, което е 
важно за мен, е пак конкретно насочено към 
офис центровете, бизнес парковете, които 
са също добра перспектива за този тип 
услуги. 

Пламен 
Павлов 
Българска 
телекомуникационна 
компания

Какви са вашите впечатления 
от конференцията?
Според мен събитието беше 
много добре организирано. 
Темите са актуални, с доста 
добри теоретични разработки. 
Може би е необходимо да се 
предложи някакъв начин за 
снабдяване с тези документи, 
които споменават и на които 
се позовават лекторите на 
конференцията. 

А какви други теми биха ви 
били интересни на подобни 
мероприятия?
Предполагам, че темата за Service 
Level Agreement на услугите също 
ще бъде интересна. Специално мен 
ме интересува тази тема. 
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Важен аспект за безопасността на 
даден комплекс е и паркинг системата. 
За въвеждането на бариерна система в 
„Бизнес парк София“ разказа г-н Владимир 
Ковачев от „Алфа пропърти мениджмънт“. 
Интересен факт е, че „Бизнес парк София“ 
първоначално е проектиран като комплекс 
от отворен тип. Големият поток от 
посетители и наематели обаче налага 
въвеждане на подобна система.

Общ преглед на разгледаните теми, 
засягащи сигурността, сочи, че за да бъде 
безопасна инфраструктурата на даден 
комплекс или сграда, е нужна интеграция на 
системите за видеонаблюдение, контрол 
на достъпа, осветление, паркинг, физическа 
охрана. �  „Фасилитис“

Събития

Безопасност 
и охрана
Водещи експерти обсъдиха проблемите, 
свързани със сградната безопасност

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ 
и последните тенденции във 
видеонаблюдението бе фокусиран 

съпътстващ семинар „Безопасност и 
охрана“, част от Третата международна 
конференция по фасилити мениджмънт. 
Събитието се състоя на 6 ноември в 
хотел Holiday Inn и събра специалисти 
и мениджъри от сектора. Разгледани 
бяха всички аспекти по осигуряването и 
безопасността както на комплекси от 
затворен тип, така и на бизнес центрове, 
сгради с голям поток на посетителите и 
социално предназначение. 

За физическата охрана и спецификата 
на подобен тип услуги говори г-н Джеймс 
Конуей от „ВИП секюрити“. Специално 
внимание г-н Конуей отдели на охраната на 
корпоративни сгради и бизнес комплекси, 
на осветлението като ключов фактор, 
както и контрол на достъпа.

Модерните технологии за 
видеонаблюдение отварят нови 
възможности пред експертите по 
сигурността - не само отдалечен 
мониторинг и запис на данните, но и 
разширена функционалност благодарение 
на цифровия формат. За тенденциите в 
развитието на хардуерните и софтуерни 
решения във видеонаблюдението, както 
и за свои реализирани проекти в Европа 
и света разказаха Кай Нидермайер от 
Axis Communications и Ян Габриелсен 
от Milestone, специално поканени от 
официалния дистрибутор на двете марки 
за България - „Солитрон“.

Ролята и значението на 
пожароизвестителните системи 
представи г-н Николай Стойчев, „Сонхрон 
С“. Важна статистика, която г-н Стойчев 
изнесе, е значителното нарастване на 
броя на пожарите от 1997 г. - с близо 
40%. За сравнение - през изминалите 
седем години Великобритания търпи 
щети в размер на 739 млн. лири годишно 
вследствие на пожари. Друг важен фактор 
е видът на сградата - около 34% от 
пожарите са в обществени сгради.

За Axis Communications 
Axis Communications e световен 
пазарен лидер в сферата на мрежовите 
видеорешения. Компанията първа 
предоставя IP видеотехнологията 
за приложения като професионално 
видеонаблюдение и дистанционен 
мониторинг, като за пръв път 
въвеждат мрежовата камера през 
1996 г. Фирмата има опит в 
разработката на мрежови технологии, 
голяма база изградени инсталации на 
мрежови видеопродукти и стабилни 
партньорства със световни фирми.

За Milestone
Milestone е водеща 
фирма в световния 
пазар за софтуер с 
отворена платформа 
за IP видеоуправление. 
Продуктите XProtect 
са лесни за използване, 
стабилни и с доказани 
качества при работа 
с 25 000 и повече 
клиентски инсталации. 
Решенията на Milestone 
се продават от 
оторизирани партньори 
в повече от 62 страни.
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Нов административно-
складов център на REHAU
Един перспективен модел с високо качество

БЪЛГАРСКИЯТ ОФИС НА REHAU 
- един от водещите световни 
концерни, предлагащи продукти 

от полимерни материали, изгради 
първата в страната сграда, която 
ще се отоплява и охлажда изцяло чрез 
възобновяеми източници на енергия. 
Това е новият административно-складов 
център на компанията, намиращ се на 
Околовръстен път - София, до с. Казичене. 
Иновативната сграда бе открита на 
16ноември 2008 г. от управителя на 
REHAU за България инж. Пламен Пенчев и 
председателя на управителния съвет на 
компанията за Австрия и Югоизточна 
Европа д-р Петер Надиг. На официалното 

събитие присъстваха представители 
на държавната администрация, на 
австрийското и на немското посолство, 
клиенти и партньори на фирмата. 
Мениджърите и служителите получиха 
поздравления от страна на вицепремиера 
Меглена Плугчиева и от Министерството 
на икономиката и енергетиката.

Центърът се състои от 
административна сграда и открити 
и закрити складови помещения. Това 
е първата в страната сграда, която 
се отоплява и охлажда изцяло от 
възобновяеми енергийни източници. 
Инвестицията в изграждането й 
възлиза на 3.6 млн. евро, а разгърнатата 

Новооткритата сграда на компанията е първата в България,  която се отоплява и охлажда от възобновяеми енергийни източници

Събития
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възобновяема енергия.
Методът геотермия дава възможност 

за целогодишно използване на изтеглената 
от земята топлина - за отопление на 
сградата през зимата и охлаждане през 
лятото. Той е изключително ефективен, 
тъй като се постига икономия на енергия 
- до 75% при отопление и до 85% при 
охлаждане. Геотермията е практичен и 
екологичен метод за използване на енергия, 
тъй като не зависи от развитието 
на цените на петролните горива и 
значително намалява емисиите на CO

2
. 

Тя предлага и индивидуални решения, 
тъй като може да бъде използвана в 
жилищни сгради, офиси и бизнес комплекси, 
индустриални паркове, летища, жп гари.

Административната сграда на центъра 
е остъклена от четирите страни 
чрез иновативна енергоспестяваща 
фасадна система, една от водещите в 
съвременната архитектура. Фасадната 
система на REHAU е наречена Polytec 
50. При нея имаме големи площи 
остъклена част и малки площи плътна 
част, при които е постигната отлична 
топлоизолация, подобрено съпротивление 
на вятър и са интегрирани нови системи 
за слънцезащита. Фасадната система се 
използва за едноетажни или многоетажни 
сгради като окачена конструкция или като 
монтирана междуетажна конструкция.

Продуктите и системите от полимерни 
материали, разработвани, произвеждани 
и предлагани от REHAU, се отличават 
с висока функционалност и надеждност. 
Те, както и постоянният стремеж към 
усъвършенстване и развитие, високото 
ниво на компетентност на служителите и 
многобройните иновации в преработката 
на пластмаси, имат преди всичко една 
цел - да бъдат от полза на клиента и да 
изпълняват неговите изисквания.

С новия административно-складов 
център REHAU се стреми да наложи 
един перспективен модел, успешен в 
много европейски страни, поставящ на 
преден план иновативните технологии за 
повишаване на енергийната ефективност 
на сградите.  � Нонка РЯДКОВА

Сградата ще се 
отоплява и ох-
лажда изцяло чрез 
възобновяеми из-
точници на енергия

Центърът се със-
тои от админи-
стративна сграда 
и складови помеще-
ния

Данни за обекта: 

Инвеститор: REHAU ЕООД
Проектантска фирма: „Бoкарх“ ЕООД
Фирма-изпълнител: „Zьblin България“ ЕООД
Фирма-изпълнител на сградната техника: Leopold 
Jordan GmbH - клон България

Фирма-изпълнител на фасадата: „ЧЕХ Пласт“ ООД
УПИ площ: 16 704 кв.м
Застроена площ на комплекса: 3119 кв.м
Окачена фасада: REHAU - Polytec 50
Отопление чрез геотермия: 15 сонди 
система RAUGEO
Колекторна система: REHAU Solect

застроена площ на комплекса заема 
повече от 3000 кв.м. В новия център 
REHAU ще държи на склад, ще предлага 
и ще доставя на клиенти и партньори 
всички свои продукти. В проектирането и 
изпълнението на новата сграда на REHAU 
са включени геотермална инсталация от 
15 сонди в комбинация с лъчиста система 
за отопление и охлаждане. Тези системи 
позволяват употребата на такъв тип 
енергия не само за отделни сгради, 
но и за цели квартали. Чрез подобни 
нововъведения десетки жилища в Германия 
получават много по-евтина и екологично 
чиста енергия, като не случайно страната 
е световен лидер по използване на 

Събития 
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Събития

„Експо Реал 2008”
Тазгодишното издание на изложението събра 1856 компании за недвижимости и ФМ

КАКТО ВСЯКА ГОДИНА В ПЕРИОДА 
6-8 октомври в гр. Мюнхен се 
състоя изложението за недвижими 

имоти „Експо Реал“ за 2008 г. Събитието 
се проведе в търговския панаирен 
център на Мюнхен, който разполага 
със седемнадесет модерни изложбени 
зали и 180 хил. кв.м изложбена площ. В 
неделния ден завършваха последните 
приготовления на щандове и фирми, 
подреждаха се живите цветя и се 
правеше последен преглед на визията 
на щанда, на необходимите брошури и 
рекламни материали. 

Въпреки кредитната криза „Експо Реал 
2008“ отбеляза своя растеж от гледна 
точка на посещаемост. За любителите 
на статистиката мога да спомена, че 
посетителите са били около 24 500 
от 77 страни, за сравнение - през 2007 
г. тези числа са 23 800 посетители 
от 77 страни. Най-многобройни 
посетители след германците имаше 
от Великобритания, Холандия, Австрия, 
Русия, Швейцария, Чехия, Полша, САЩ, 
Франция и Испания.

Общият брой изложители бяха около 
1856 компании от 45 страни. От този 
брой 487 бяха фирми участници извън 
територията на Германия. Но най-силно 
участие от чуждите компании имаше 
Русия - с 62 компании изложители.

За пръв път през 2008 г. „Експо Реал“ 
се провежда в седем зали с площ 74 хил. 
кв.м, която е с 11 хил. кв.м по-голяма от 
предходната година, или това са около 
17% повече.

Паралелно се проведоха около 100 
индивидуални събития, включени в 
програмата на „Експо Реал 2008“ и 
свързани с развитието на пазара на 
имоти. Едни от най-популярните бяха 
събитията на финансова тематика. 
Други интересни теми бяха екологичната 
целесъобразност и устойчивото 
развитие. За някои държави мероприятие 
като „Експо Реал“ беше идеалната 
възможност да представят тяхната 
държава пред инвеститорската 
общност. Много компании от една и 
съща страна например бяха обединени в 
огромен общ щанд, на който съвместно 
представяха държавата и съответно 
поотделно всяка фирма - своята дейност, Над 1800 компании от 77 страни бяха представени на EXPO REAL 2008
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Събития 

проекти и т.н.
Още по пътя към западния вход на 

панаира можеха да се видят веещите 
се знамена на страните - участнички 
в изложението, сред тях беше и 
българското знаме. Единствената 
българска компания изложител на „Експо 
Реал 2008“ беше AG Capital - българската 
група за недвижими имоти, от чиято 
структура е и „Фасилити оптимум 
България“ АД - компанията, предоставяща 
фасилити мениджмънт услуги с 
национално покритие. Като ръководител 
на тази компания и като професионалист 
в областта на фасилити мениджмънта, 
още първия ден се посветих на тази 
тема. 

По време на изложението на 6 
октомври течеше традиционният 
фасилити мениджмънт ден, който 
включваше различни и интересни 
презентации и форуми, организиран за 
девети път от Немската асоциация за 
фасилити мениджмънт и Асоциацията 
за недвижими имоти и фасилити 
мениджмънт. 

Основната тема, на която бяха 
посветени всички изказвания, беше 
фасилити мениджмънтът - екологично 
целесъобразното и устойчиво планиране, 
строителство, управление и изпълнение. 
Целта на фасилити  мениджмънт денят 
2008 беше да накара всички участници 
в процесите да осъзнаят, че трябва да 
работят заедно и в една посока от гледна 
точка на екологията и устойчивото 
развитие. 

Инвеститори, архитекти, 
ръководители на недвижими обекти и 
собственици описаха своя опит и знания 
в посока на устойчивото развитие във 
фокуса на фасилити мениджмънта.

ФМ денят беше открит от 
председателите на двете фасилити 
мениджмънт организации: г-н Геза-
Ричард Хорн, CFM, президент на RealFM 
e.V. и ръководител Facility & Real Estate 
Management, Carl Zeiss AG, Oberkochen, и 
г-н Ото Кайетан Вайкслер, президент на 
GEFMA e.V. и директор на Bilfinger Berger 
Facility Services GmbH, Neu-Isenburg. 

Модератори на презентациите бяха 
г-н Мартин Гребер, главен редактор на 
списание Der Facility Manager, и проф. д-р 
инж. Куниберт Ленертс от техническия 
университет в Карлсруе.

Освен интересните панели по време 
на фасилити мениджмънт деня като 
изложители участваха много от 
най-известните и добри компании в 
областта. 

В заключение мога да добавя, че „Експо 
Реал“ беше чудесно място за контакти и 
срещи, за нови бизнес партньори, за опит 
и знания. �

Бисера ИВАНОВА

На 6.XI се проведе 
традиционният ФМ 
ден, където бяха 
представени най-
известните компа-
нии в областта

Това е най-посеща-
ваното издание на 
„Експо Реал“ досега 
с около 100 индиви-
дуални събития в 
програмата
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Oтопление

Разпределени 
геотермични 
отоплителни 
системи
Този вид отопление е заместител 
на централните отоплителни системи

РАЗПРЕДЕЛЕНОТО ОТОПЛЕНИЕ 
представлява система, която 
захранва с топлинна енергия крайни 

(битови, търговски, възстановителни и 
други учреждения) потребители, свързани 
посредством отоплителна мрежа и 
подстанции към една главна централа. 
Този вид отоплителни системи заменя 
в повечето случаи традиционните 
централни отоплителни системи, при 
които всяка сграда се отоплява от 
индивидуален котел.

Разпределените отоплителни системи 
имат по-високи енергийни и икономически 
показатели и са екологично чисти. 
Снабдяването с топлинна енергия при 
тези системи е най-добре съобразено с 
изискванията на потребителите. В случая 
индивидуалните котли за отопление 
биват заменени от топлообменници, 
трипроводен изходен вентил и запаси 
от гориво, като в същото време 
експлоатацията и поддръжката са 
оптимизирани. В резултат разходите 
за цялостната система са намалени 
значително. Не на последно място 
подобна система спомага за намаляване 
емисиите на парниковите газове и 
големите топлинни загуби.

В началото на века в пределите на 
Европа навлизането на разпределени 
системи за отопление има дял в 
страните, както следва: Исландия - 96%, 
балтийските републики (Полша, Швеция, 
Дания, Финландия) - 50-60%, Австрия, 
Германия - 12-15%, Великобритания - 1-4%.

Тази информация отразява факта, 
че Исландия има наличност на голямо 
количество геотермични ресурси и 
следва насочена към енергоспестяване 

Разпределените 
системи за ох-
лаждане са слабо 
застъпени на тери-
торията на Европа

Понастоящем геотермичното разпределено 
от инсталираната мощност
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Oтопление

и използване на възобновяеми енергийни 
източници енергийна политика. 

Въпреки нарастващия интерес 
към разпределените отоплителни 
системи заложените в тях принципи не 
представляват нищо ново. 

Всъщност те датират от времето 
на Римската империя, когато са се 
използвали уловители и тръбни системи 
за пренос на наличната топла вода. 

Трябва да се отбележи, че тези ранни 
разпределени системи за отопление 
съществуват благодарение на наличието 
на местни топли извори и плитки 
кладенци, т.е. подземно доказателство 
за наличието на геотермична топлина, 
пренасяна от водата. 

Вземайки предвид всички факти, 
се оказва, че проектирането на 
геотермично разпределено отопление 
не е нищо друго освен откриването и 
оползотворяването на източници на 
геотермична енергия.

Понастоящем геотермичното 
разпределено отопление представлява 
35% от инсталираната мощност на 
Европа, предназначена за директна 
употреба, т.е. наличен капацитет 
от близо 5000 MWt. Необходимо е 
да се отбележи, че геотермичните 
разпределени отоплителни системи, 
трябва да бъдат съобразени с 
променящия се топлинен товар, 
съществуващата архитектура на 
сградите и способите за отопление. 
Тези условия стават решаващи при 
ниски външни температури (по време на 
върховия товар), когато е необходимо 
да се сведе до минимум консумацията 
на енергия от конвенционални уреди 
за отопление. Съществува и още една 
предпоставка, която има огромно 
значение за съответствието на 
геотермичните ресурси и адекватния 
топлинен товар, а именно, че те 
трябва да съвпадат по географското си 
разположение.

Двата основни компонента на 
една представителна геотермична 
разпределена отоплителна мрежа са 
геотермичният контур и главните 
проводни връзки на отоплителната 
мрежа, свързани посредством 
топлопроводници. Двойният модел 
включва два кладенеца, прокопани 
посредством специална технология. 
Дъната на двата кладенеца се разполагат 
на такава дълбочинна, че да се гарантира 
експлоатация от минимум 20 години, 
преди температурата на водата на 
източника да спадне. Дълбочината 
на кладенците може да достигне до 
2000 - 3500 м. Тъй като често те 
са разположени в градски райони, е 
необходимо да се използват тежки 
машини за прокопаването им и невинаги 

това е възможно. Подобни трудности 
съществуват и при планирането и 
приложението на планови дейности по 
поддръжката на кладенците. При силна 
химическа активност на водата и 
почвата е необходимо използването на 
специални материали, които да заменят 
податливите на корозия стоманени 
материали, използвани за тръбните 
конструкции и кладенците.

Топлинна енергия може да бъде 
доставена и посредством използването 
на термопомпи. Съществуват различни 
конфигурации, които са успешно внедрени 
в редица страни.

За разлика от разпределените 
отоплителни системи системите 
за охлаждане от този тип са слабо 
застъпени на територията на Европа 
- едва 30 MWt инсталирана мощност 
за целта. Охладителните системи 
на базата на абсорбционни чилъри 
(термопомпи), използващи вода като 
хладилен агент и литиев бромид (или 
амоняк) като абсорбер, представляват 
приемливо решение. 

Хладилният агент, освобождаван при 
загряване на разтвора, предизвиква 
хладилен ефект в изпарителя, когато 
охлажданата вода циркулира през 
кондензатора и абсорбера.

Планирането на големи геотермични 
инсталации и в частност геотермично 
разпределено отопление изисква големи 
инвестиции. Тези инвестиции от 
своя страна биват компенсирани до 
известна степен от малките разходи 
по експлоатацията и поддръжката на 
системите. В зависимост от местните 
геотермични източници (високо или 
нискотемпературни, плитко или дълбоко 
разположени), социално-икономическите 
условия и ценовата политика средната 
пазарна цена на разпределените 
геотермични системи за отопление 
варира в рамките на 30 до 60 евро/ 
MWht.

Като заключение може да се каже, 
че при наличие на геотермични 
ресурси е необходимо да се правят 
необходимите проучвания и при 
задоволителни резултати да бъдат 
изграждани геотермични системи за 
разпределено отопление. Тези системи 
имат множество предимства, 
като основните са намаляването 
на емисиите от парникови газове в 
атмосферата и занижените разходи 
за експлоатация и поддръжка, както 
и намаляване на провокираните от 
околната среда болести като астма и 
други. Съществуват обаче и опасения 
относно запазването на температурата 
на източника и изплащане на 
първоначалните инвестиции. �

Ива ПЕТРИНСКА
отопление представлява 35% 
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Интелигентното отопление 
е автоматизиран процес
Ивайло Викторов, изпълнителен директор на РУВЕКС АД, пред „Фасилитис“

Г-н Викторов, кой е най-добрият 
начин за отопление?
Най-добрият и най-евтиният начин за 

отопление на една сграда е централното 
отопление. Проблемът е, че старите 
сгради в България нямат добра изолация, 
не са санирани. В новите сгради  
които имат добра топлоизолация, 
добър стъклопакет, отоплението на 
централно отопление излиза най-евтино 
без значение дали ще бъде с един ТЕЦ, 
които захранва големи квартали, или ще 
бъде, както е в Западна Европа - едно 
котелно на един блок. Предимството 
на локалните котелни е, че при тях се 
избягват големи загуби по трасетата.

При положение че в България има 
проблеми с централно отопление, не 
е ли по-добре да се отопляваме на 
природен газ или на ток?
На природен газ засега в София не 
виждам как можем да се отопляваме. 
По принцип природният газ не е чак 
толкова евтин, колкото би ми 
се искало, но има и проблем с 
газификацията. Нашата страна не 
е добре газифицирана за разлика от 
повечето ни съседи. 
Идеята винаги е била изравняването на 
цените на енергоносителите - дали ще 
бъде на ток, на газ, на нафта - цената би 
трябвало да е една и съща. 
Хората трябва да имат избор как да 
се отопляват, а сметките трябва да 
бъдат поносими. 
Ние от няколко години чакаме да се 
въведе, както е в Германия например, 
нафта за битови нужди. 
Това е въпрос на акциз, на контрол на 

нафтата. Не може там, където няма 
газификация да се отопляват на нафта 
големи сгради, хотели, големи обекти, и 
тя да струва 2.50 лева. 
В момента в Банско големите хотели 
имат намерението да се сменят 
нафтовите котли с пелетни. 
В този случай обаче един пелетен котел 
за 1 MW заема много място, което 
обикновено не е налично. 
Не се знае също и откъде ще бъдат 
набавени пелетите, тъй като България 
по принцип има проблем с качествените 
пелети. В момента тези пелети се 
внасят от чужбина. Иначе идеята е 
добра. 
Нашата фирма никога не е била 
привърженик на твърдото гориво. 
Първо, не е комфортно, второ, не е добре 
контролируемо, трето, използването 
му не е природосъобразно.  Газта е най-
добрият и комфортен вариант, ако има 
газификация. 

Метанът алтернатива ли е на 
газификацията?
В момента това е алтернативата 
за някой райони, например  Банско, но 
това отново ще е свързано с влагане 
на допълнителни средства и  нуждата 
от голямо пространство, където да се 
държи съответният контейнер.
Колкото по-голяма е първоначалната 
инвестиция за отоплението, толкова по-
малки са бъдещите разходи. Един добър 
вариант за апартаменти, които искат 
да са независими, е да се инсталира 
термопомпа с въздушно охлаждане. 
По този начин човек си решава 
проблемите и лятото, и зимата. �28

Ивайло Викторов

Изпълнителен директор на „РУВЕКС“ АД. Заема тази позиция  от 2002 година.  Основен принцип в работата му с 

клиентите и бизнес-партньорите на фирмата е изграждане на доверие и коректност.

През последните годи-
ни обръщаме по-голямо 
внимание на цялостната 
климатизация на бизнес и 
търговски сгради
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26�
Една такава термопомпа заедно с 
цялата инсталация за един средно 
голям апартамент ще струва около 8 
хиляди лева, но затова пък разходите за 
отопление и охлаждане ще бъдат доста 
по ниски от конвенционалните методи. 
Ако едно котле на ток произвежда 
10 кW енергия, и потребява толкова. 
Докато една термопомпа произвежда 
10 кW и потребява 3 кW. Проблемът 
при термопомпите е, че при много ниски 
температури те не са достатъчно 
ефективни. Тенденциите в последните 
години са да има по-меки зими и много 
топли лета, което води до повишаване 
нуждата от охлаждане през лятото. 
В момента термопомпата е най-
интелигентното решение, тъй като служи 
както за отопление, така и за охлаждане. 
С една по-голяма първоначална инвестиция 
могат да се решат изцяло проблемите 
с климатизацията. Освен това 
термопомпите са енергийно ефективни 
системи, за които се отпускат кредити 
с 20% възможност за възстановяване. 
Въпросът е, че в България термопомпи 
могат да си позволят малко хора.

Какви са решенията за големите 
обществени сгради?
Интелигентно решение за поддържане 
на комфортен микроклимат в големи 
сради е изграждането на централна 
климатизация, която съчетава както 
висикоефективни така и конвенционални 
решения. Масово всички слагат чилъри 
и понеже има тежки моменти през 
зимата, се монтират и котли на нафти 
или газ. Това е най-честото решение. 
Има естествено и други решения. 
Наскоро имахме заявка за изграждане 
на когенерация за една голяма офис 
сграда. Това е едно от добрите решения. 
По този начин се решава проблемът 
както с отоплението, така и с 
електрозахранването. Възможно е дори и 
да се продава излишната електроенергия. 
И тук важи правилото, че колкото 
първоначалната инвестиция е по-голяма, 
толкова по-малко са разходите в бъдеще. 

Какво означава една сграда да има 
интелигентна отоплителна система?
Интелигентно отоплените означава 

да бъде регулируемо, като се направят 
съответните инвестиции, така че 
процесът да се управлява автоматично: 
да управлява отоплението, като следи 
външната и вътрешната температура, 
да регулира притока на нафта или газ 
и съответно температурите, които 
трябва да се подават към бойлерите и 
котлите, да управлява също и слънчевите 
колектори. Задават се дадени параметри 
на работа на отоплителната система и 
тя сама решава как и кога да работи. VRF 
системите също са интелигенти. При тях 
има една външна машина и съответно 
във всяко едно помещение от сградата 
може да се нагласи различна температура. 
Отоплителните системи могат да бъдат 
вързани и към BMS системите. Всичко 
зависи от предназначението на сградата 
и от желанието на инвеститора. В 
новите офис сгради, които се строят, 
всички искат максимална гъвкавост 
- помещенията, освен да могат да се 
преграждат, да могат и да се отопляват 
независимо, като разходите се отчитат 
и плащат отделно. За тях тези VRF 
системи са най-добрите. 

Какви са плановете ви за развитие?
През последните години обръщаме 
по-голямо внимание на цялостната 
климатизация на бизнес и търговски 
сгради. Затова плановете ни са насочени 
основно към оптимизиране на работата 
ни в тези области, в които сме познати 
и имаме сериозни позиции, а не в 
разширяване на обхвата от дейности. 
Политика на „Рувекс“ е да предлага 
изделия, които не „пестят“ от комфорта 
и надеждността. Отоплителната и 
климатичната инсталация са еднократни 
инвестиции, които се правят за 
дълъг период от време. Във време на 
непрекъснати пикове в цените на 
горивата енергийната ефективност 
придобива първостепенна роля. Добрата 
техника струва пари, но има дълъг 
живот, ниски експлоатационни разходи и 
надеждна работа. За нас най-важно винаги 
е било качеството. „Рувекс“ не е просто 
търговска фирма. Ние предлагаме пълно 
обслужване - проектиране, доставка, 
монтаж, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. � Интервюто взеха: 

Петър ТАШЕВ и Нонка РЯДКОВА

Интелигентното 
отопление...

Колкото по-голяма е пър-
воначалната инвестиция 
за отоплението, толкова 
по-малки са бъдещите 
разходи
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Взаимовръзката 
климатизация - 
осветление

Разходите за климатизация могат да бъдат намалени 
и чрез осветителни тела, пестящи енергия

НА ПРЪВ ПОГЛЕД ИДЕЯТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
между осветлението и 
климатичните системи може 

да предизвика недоумение у някои, 
но връзката между двете системи е 
съвсем реална. Известно ни е, че по-
голямата част (около 75%) от енергията 
за осветление се превръща в топлина, 
затова лампите са толкова горещи на 
пипане, след като са работили известно 
време. Колкото повече енергия използват 
осветителните тела, толкова повече 
топлина се отделя във въздуха около 
тях. Този факт е незначителен за едно 
жилище например, където помещенията 
са малки и се осветяват лесно с няколко 
лампи. За обществени сгради като 
търговски комплекси, хотели и др. с 
обширни вътрешни помещения, които 
трябва да са добре осветени през целия 
ден и където това става с изкуствена 
светлина, осветлението може да има 
доловим ефект върху температурата на 
въздуха.

През топлите периоди на годината, 
когато помещенията имат нужда от 
охлаждане, топлината, отделяна от 
осветителните тела, може да повиши 
разходите за климатизация. В такъв 
случай обзавеждането с лампи, пестящи 
възможно най-много енергия, ще има 
двоен ефект - ще намали и разходите за 
климатизация.

През зимата, когато времето е 
сравнително студено в страни като 
България, топлината, отделена от 
осветителните тела, има тенденцията 
да намалява разходите за отопление.  

Това е доказано от експеримент 
с офис сграда в Чикаго по време на 
отоплителния сезон при замяната на 
традиционните флуоресцентни бели 
лампи с по-ефективните лампи Т8. Това 
намалило консумацията на енергия за 
осветление с 4 W/кв.м, а повишилите се 
разходи за отопление нараснали с 3% от 
разходите, спестени от осветлението. 

Въпросът е до каква степен 
загряването на въздуха от 
осветителните тела влияе на 
вътрешния климат и на разходите за 
климатизация. Това зависи от редица 
фактори, касаещи самата сграда, като 
продължителност на охладителния сезон, 
термоизолация на стените, осветеност 
с дневна светлина, ефективност 
на климатичната инсталация и др. 
Влиянието на осветителните тела върху 
вътрешния климат при наличието на 
толкова много фактори може да бъде 
измерено чрез създаването на динамични 
компютърни симулации за цялата сграда. 

Такова моделиране би било по-полезно, 
ако се включи при моделирането на 
сгради, които тепърва предстои да 
бъдат построени. � Ясен ДИМИТРОВ
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VRF плюс BMS = 
удовлетворени служители

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НАРАСТВА 
интересът към т.нар. умни 
(интелигентни) сгради, в които 

всички инженерингови комуникации 
се управляват централизирано. Този 
подход не само улеснява използването на 
всички възможности на оборудването 
в сградите, но и съществено намалява 
потреблението на електроенергия.

Специалистите на японския концерн 
Fujitsu General разработиха интерфейсно 
устройство, което позволява 
интегрирането на многозоналните 
системи VRF - серии V, J към системата 
за управление на сгради (BMS - building 
management system ) с помощта на 
протокол LonWorks®. Друг начин 
за контрол на климатизацията е 
свързването чрез BACnet® Gateway.

Благодарение на тези устройства всеки 
служител в офиса може да избере режима 
на работа на индивидуалната климатична 
инсталация от своя персонален 
компютър. Администраторът на 
сградата или сервизният инженер 
могат да следят за състоянието 
на климатичната система от всяка 
точка по света - необходим е само 
достъп до интернет. Възможността за 
отдалечено управление, мониторинг и 
диагностика с помощта на web-сървър 
е заложена в почти всички съвременни 
VRV (VRF) системи. Някои производители 
усъвършенстват тези системи, като 
добавят опцията уведомяване за 
възникващи проблеми чрез текстово 
съобщение на мобилния телефон или 
по електронната поща. Получавайки 
съобщение за възникнала неизправност - 
проблем, отговорникът за поддръжката 
на инсталацията може чрез интернет 
да се свърже със системния контролер 
и да проследи работните параметри на 
климатичната инсталация през последния 
половин час. В повечето случаи това е 
напълно достатъчно, за да се разреши 
проблемът, без да се налага посещение на 
място на специалист.

Системният контролер на новата 
серия V-II на Fujitsu General позволява 

LonWorks ® прокотолът свързва двете интелигентни системи

да се контролират до 1600 вътрешни 
и 400 външни тела. 3D - графичен 
интерфейс показва консумацията на 
електричество във всяко помещение 
(с инсталирано вътрешно тяло - част 
от VRV/VRF системата), режима на 
работа на отделните тела, зададените 
температури и др. Предвидена е опция 
за ограничаване индивидуалния контрол, 
осъществяван чрез дистанционните 
управления на вътрешните тела, 
инсталирани във всяко помещение. �

Възможността за отдалечено управление, мониторинг и диагностика с помощта на 
web сървър е заложена в почти всички съвременни VRV (VRF) системи

Булклима

1164 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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Отопление

Отопление с природен газ
Изгодна алтернатива за домакинствата и индустрията

ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ВЪЗНИКВА ОТ 
ОРГАНИЧНИ вещества под натиск. 
Той е най-щадящият околната 

среда от всички фосилни енергийни 
източници. Възникването на природния 
газ е естествен процес, който възниква 
преди милиони години и продължава 
и в настоящето. Основният изходен 
материал са организми като растения и 
животни. Основната част от наличния 
днес природен газ се е формирала между 15 
до 600 милиона години. Природният газ се 
състои от около 95-99% метан (CH

4
).

Качества на природния газ 
Природният газ не е отровен. 

Той не мирише (едва при разпределението 
му се добавят миришещи вещества от 
съображения за сигурност).  Природният 
газ е по-лек от въздуха и се възпламенява 
едва при температура от 600 градуса. 
При изгаряне той не отделя прах и тежки 
метали в околната среда, емисиите на CO

2
 

са ниски. Природният газ отдава повече 
енергия от течните горивни материали. 

Резерви 
Запасите на природен газ, които са се 
събирали през последните милиони години, 
са големи. Само тези в Западна Европа са 
с високо ниво на сигурност по отношение 
на обезпечеността. Известните днес 
запаси на природен газ по целия свят, 
сравнени със съществуващото налично 
потребление, ще стигнат за 65 години. 
Към това трябва да се прибавят и 
известните резерви на метанови 
хидрати, които днес се добиват с нови, 
модерни технологии. 

Най-важните страни - производителки 
на природен газ в Европа, са Норвегия, 
Холандия, Великобритания, Русия и 
Германия. Извличаният природен газ се 
филтрира преди транспортирането. Ако 
съдържанието на вода е прекалено високо, 
се изсушава. Други обработвателни 
процеси не са необходими. 

Транспорт и съхранение
Природният газ достига от доставчици 
директно до клиентите чрез комплексна 
подземна мрежа или се съхранява в 
децентрализирано хранилище. Като 
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газ са сравнимо по-изгодни, природният 
газ е атрактивен енергиен източник 
както за собственици, така и за 
наематели. 
Природният газ предлага редица 
предимства и за индустрията и 
гастрономията. Изгоден като енергия, 
природният газ постига и допълнителен 
бонус като опазване на околната среда и 
климата. 

Предимствата на 
природния газ накратко
� Той е икономически изгоден. 

Природният газ е достъпна енергия, 
спестява място за  складиране и се 
доставя директно на потребителя. 
� Може точно да се регулира и затова е 

енергийно ефективен. Лесно се превръща 
директно в топлина и е достъпен по всяко 
време. 
� Уредите за отопление на природен 

газ безпроблемно могат да бъдат 
комбинирани с възобновяеми енергийни 
източници, като например слънчевата 
енергия. Комбинацията между слънчевите 
колектори и отоплението на природен газ 
функционира по следния начин:  �34

Отопление

when bus iness meets insp i rat ion

18@

Консултантски услуги  

Безадресно разпространение   

Бази данни 

Анкети  

Директна поща  

Маркетинг лоялни клиенти 

Телемаркетинг  

E-mail маркетинг  

w w w. s y n e r g y n e x . c o m

Известните днес 
запаси на природен 
газ по целия свят 
ще стигнат за 65 
години

Природният газ е 
икономически из-
годен и енергийно 
ефективен

такова служат вече неизползваеми мини 
за добив на сол, изчерпани полета за газ 
и нефт. Компресори свиват природния 
газ до 70 бара на място. По протежение 
на транспортните съоръжения 
сгъстяващите станции се грижат за 
правилното налягане и компенсират 
разликите. Налягането на природния газ 
се намалява чрез специални съоръжения 
преди подаването му в локалната мрежа. 
Природният газ достига до крайния 
потребител чрез газопроводи. Този 
транспорт не натоварва пътната мрежа 
и не обременява ландшафта. 

С природен газ е евтино
Тъй като инвестициите, както и 
разходите за поддържане на отопление на 
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Отопление

метод позволява да се произвежда и топла 
вода за използване в домакинствата. 
Повече от 90% от продадените 
днес газови котли имат системи за 
кондензиране, както и температурен 
датчик. Тези котли използват топлината 
на природния газ до точката, в която 
водната пара започва да се преобразува 
във вода. Чрез тази кондензация се 
използва и енергийният потенциал на газа, 
докато конвенционалният метод използва 
топлината, която се отделя, което 
спестява около 15% енергия.

Природният газ 
и слънчевата енергия
Слънчевата енергия се провежда на 
резервоар за топла вода, а газовият 
котел я затопля до 60 С°, ако е 
необходимо. Използването на соларна 
енергия също е възможно чрез соларно 
комбиниран резервоар с интегриран газов 
кондензационен котел.

Газови термопомпи
Има две различни видове - компресирани 
термопомпи с газов мотор и абсорбиращи 
термопомпи. Газовите термопомпи 
могат да се използват и за охлаждане. 
Температурата, до която може да се 
използва, е 75 градуса. Няма нужда от 
допълнително затопляне на водата.  

Как да се възползваме
Предпоставка за присъединяване към 
мрежата е локалният газопровод да 
не е много далече. Към него се добавя 
допълнителен газопровод за връзка със 
съответната къща. Слага се газомер, 
който измерва потреблението на газ. 
Употребата се изчислява на кубичен 
метър и след това се преизчислява в 
киловатчасове.

Употреба на природен газ 
по света
Световната консумация на природен газ 
постоянно нараства. Сред най-големите 
производители са Русия, САЩ, Иран и 
Норвегия. В Европа той се е наложил като 
надеждно гориво за отопление в бита. 
Най-крупните консуматори на природен 
газ на Стария континент са Обединеното 
кралство, Германия и Италия. �

„Фасилитис“

Отопление...
33�
В слънчевите дни се използват 
колекторите, а през бедните на слънце дни 
автоматично се преминава на природен 
газ и се доставя необходимата топлина. 
� Уредите за отопление на природен 

газ работят лесно и не предизвикват 
замърсяване. И за разлика от нефта при 
него няма появата на неприятни миризми.

Как функционира
Природният газ се изгаря и така 
образуваната топлина се подава на 
някаква течност, която транспортира 
топлината до отоплителните тела - като 
например централно парно. По този начин 
топлината се разпределя в стаята. Този 
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Климатизация

UNIFLAIR
Технологии, енергийна 
ефективност, опазване 
на околната среда

КОМБИНИРАНЕТО НА ПОСЛЕДНАТА ДУМА 
на технологиите, ефективното 
използване на енергията и 

опазването на околната среда са 
основните мотиви, които накараха 
UNIFLAIR да разработи продуктова гама 
чилъри с въздушно охлаждане. 

Натрупаният дългогодишен опит на 
дружеството и неговата водеща позиция 
в сферата на  прецизното охлаждане 
определи техническите и функционалните 
възможности за избор на проектантите 
и дизайнерите на UNIFLAIR, които 
включиха техническия перфекционизъм в 
намерените съвършени решения. 

Непрекъснат растеж 
в целия свят
UNIFLAIR бе основана през 1988 г. и бързо 
завладя важно място сред най-големите 
производители на климатични системи 
в света за различни технологични 
приложения, както и чилъри и модули за 
подов монтаж. 

Продукти
Надежден контрол - Прецизни 
климатични системи

Прецизните климатични системи на 
UNIFLAIR са изключително надеждни от 
гледна точка на тяхната функционалност 
и прецизност; те съответстват 
на приетите екологични изисквания, 
като особено внимание е обърнато на 
енергийната им ефективност.
Технически охладителни системи

Комбинирането на авангардните 
технологии с висока енергийна 
ефективност, предпазвайки 
едновременно околната среда, е онова 
предизвикателство, което застана в 
основата на стремежа на UNIFLAIR да 
произведе новата гама от продукти, 
разработени специално за приложение в 
сферата на „техническото охлаждане“.
Двойните подове на UNIFLAIR

UNIFLAIR разработи една авангардна 
производствена линия за двойни подове, 
която е в състояние да отговори на 
изискванията на всеки клиент. 

Защо UNIFLAIR
Ефективност и надеждност

Усъвършенствани системи за контрол 
- фирмата UNIFLAIR произвежда софтуера 
за своите чилъри сама. Това позволява 
всяка отделна машина да бъде оборудвана 
с уникална „собствена“ система за контрол 
и управление на всички нейни функции. 

Абсолютни системи за контрол:
� Прецизност: системите ползват 

специални алгоритми за точен контрол на 
температурата на охладената вода
� Надеждност: всеки компонент 

се намира под продължителен и 
непрекъснат контрол, за да може да 
бъде гарантирано, че системата винаги 
ще работи в определените граници и 
ще подаде съответните сигнали преди 
настъпването на някаква повреда
� Местна комуникационна мрежа: 

чилърите на UNIFLAIR могат да „говорят“ 
един с друг, което води до отличен 
контрол върху работата на няколко 
машини, свързани помежду си
� Съвместимост: управлението на 

микропроцесорите UNIFLAIR води до 
способността им да „си говорят“ с най-
често срещаните системи за контрол 
като: Modbus, Bacnet, LonWorks, Trend, 
Metasys, TCP/IP r SNMP.

Акустичен ефект
Чилърите на UNIFLAIR предлагат решение 
с изключително ниски шумови нива 
благодарение на:
� Силно уголемените странични 

обменници
� Специално разработени и приложени 

алгоритми, които контролират 
оборотите на вентилаторите
� Тествана и оптимизирана изолация на 

компресорите и техните кутии. �

София 1712
бул. „Александър Малинов“ 41
тел.: 02/ 976 15 15
факс: 02/976 15 20
e-mail: office@ruvex.bg
www.ruvex.bg
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Ще докажем, че в България 
могат да се реализират ПЧП
Йоханес Хуисман, директор на SKE Facility Management GmbH, пред „Фасилитис“

Ще разкажете ли малко повече 
за дейността и проектите на 
SKE в Германия и по-специално 

за публично-частните партньорства 
(ПЧП)?
SKE е специализирана в професионалното 
стопанисване на сгради и недвижимо 
имущество, публично-частни 
партньорства (ПЧП) и комунални 
решения. Понастоящем консорциумът 
SKE  управлява в Германия, Европа и САЩ 
имоти с площ над 5500 хектара и 3.6 
милиона кв.м полезна площ. Фирма SKE 
Facility Management GmbH, която ръководя, 
предлага на немския пазар всички видове 
услуги при моделите на ПЧП - концепция 
и разработка на проекти, проектиране, 
саниране, строителство до ключ, дейности 
по техническата и текущата поддръжка, 
енергиен мениджмънт и др. SKE строи, 
санира и поддържа 8 от общо 100 обявени 
досега ПЧП проекта в Германия. От 2004 
г. в рамките на най-големия ПЧП проект 
за Германия SKE има задачата да санира 
и стопанисва в окръг Офенбах-запад 41 
училища с над 230 сгради. Проектът 
възлиза на общо 370.4 милиона евро. 
Спестяванията за публичния сектор 
спрямо конвенционалното извършване на 
тези дейности възлизат на 88 милиона 
евро. Особено значение отдадохме на 
напасването на сградния фонд на всички 
съвременни изисквания на техниката. 
В рамките на ПЧП модела реализираме 
проекти за училищна инфраструктура също 
за град Бедбург и окръг Еберсберг, като 
постигаме ниски разходи, кратки срокове 
на строеж и саниране и високо качество 

на поддръжката. Освен училищата имаме 
и други обекти в Германия, например 
мултимедийната библиотека в Мюлхайм, 
която съчетава разнообразни функции - 
освен модерна библиотека тук има зала за 
филмови прожекции, звукозаписно студио, 
център за комуникации, както и кафе.

В контекста на провелата се наскоро 
международна конференция на тема 
„Фасилити мениджмънт - реализация 
в България“, в която взехте участие 
като лектор, как виждате развитието 
на ПЧП в България? В момента 
сме в начална фаза, но доколко сте 
оптимист, че нещата ще започнат да се 
подобряват и че този модел ще може да 
се приложи тук скоро? 
Мисля, че пазарът в България е съвсем 
в началото на своето развитие. Тук 
се изграждат много нови сгради, но 
има и голям фонд от съществуващи 
сгради, повечето от които определено 
имат нужда от саниране. Смятам, че 
ако се реализира пилотен проект, ще 
има възможност да се даде пример за 
явните предимства на модела ПЧП, ще 
покажем как се планират, изпълняват 
и координират широкообхватните 
дейности, включващи жизнения цикъл на 
сградите, и ще докажем, че в България има 
потенциал за такива проекти. Нашият 
опит, натрупан с проектите в Германия, 
показва, че потенциалът за спестяване при 
ПЧП е между 9 и 19 на сто. Мисля, че тези 
стойности са постижими и в България.

Най-лошо е положението на 

SKE строи, санира и 
поддържа 8 от общо 100 
възложени досега ПЧП в 
Германия

В Източна Европа засега 
няма възложени ПЧП в 
сферата на високото 
строителство

Йоханес Хуисман

От 1 юли 2001 г. Йоханес Хуисман отговаря за фасилити мениджмънта на частни и държавни предприятия в 

Германия. Основен аспект на работата му са калкулацията и организацията на ПЧП моделите. През 2004 г. е 

определен за управител на SKE Schul-Facility-Management GmbH, а през 2006 г. поема допълнително управлението 

SKE Facility Management GmbH.
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обществените сгради. В Германия 
например отдавна се полагат грижи за 
старите сгради. Можете ли да опишете 
подхода при управлението на тези 
процеси в Германия и доколко вашият 
опит е приложим в България в бъдеще?
Във времената на недостатъчни 
обществени средства моделът на ПЧП, 
при който обществени сгради се санират 
и стопанисват от частни фирми, 
допринася за намаляване на разходите за 
публичните ведомства при ускоряване на 
процедурите и повишаване качеството 
на поддръжката. Затова ПЧП са модели 
на бъдещето. А по отношение на 
приложението на ПЧП в България мисля, че 
първо има нужда от един пилотен проект, 
в който да се внедри опитът, натрупан 
в Германия и други страни. Ще си проличи, 
че с малко подкрепа специалистите тук 
могат да постигнат сходни резултати 
и при подходящи организационни 
структури един комплексен проект 
може да се реализира тук. За да се развие 
подобен проект, се изискват интензивна 
подготовка и комплексен подход, 
необходим е екип от 5-6 специалисти, 
които работят върху проекта средно 
до една година. Предпоставка за 
постигане на положителни резултати 
е точното планиране както за 
съществуващите сгради, така и при 
новото строителство. В такъв проект 
има нужда от добра архитектура, която да 
е икономически приложима и да отговаря 
на функционалността на сградите, което 
да даде предимства при експлоатацията, 
поддръжката и т.н. Често е по-добре да 
се вложат малко повече средства при 
строителството или санирането, за да се 
предотвратят допълнителни разходи по 
поддръжката по-късно.

Има ли в Източна Европа такива 
пилотни проекти, има ли намерения 
за такива и как виждате бъдещото 
развитие на компанията в България и 
региона?
В Източна Европа засега няма 
възложени ПЧП в сферата на високото 
строителство. SKE работи по проекти 
в Германия и Белгия, а компания майка 
Vinci има проекти в Гърция. За момента 
в Източна Европа работим по проекти в 
областта на пътната инфраструктура. 
Нашата цел е компанията ни да продължи 
развитието си в региона, ние имаме свое 
звено тук, което вече има възложени ФМ 
проекти и активно подпомага развитието 
на ФМ пазара в България. Първо искаме 
да покажем с по-малки проекти, че във 
фасилити мениджмънта има смисъл и 
че има нужда от него. По този начин се 
надяваме да растем с пазара и в бъдеще да 
поемем и по-големи проекти. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ© Ева Ленц

CMYK  Фасилитис  стр. 37



38 ФАСИЛИТИС  НОЕМВРИ 2008

ВиК инсталации

Как да използваме правилно негодната 
за пиене вода и да подобрим водната ефективност

ИДЕЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДНАТА 
вода, която идва от тоалетните, 
мивките и прането на дрехи, 

от години става все по-популярна. 
Повторното използване на водата е 
най-вече решение при строителството, 
защото преустройването на ВиК 
инсталациите на стари сгради за събиране 
на отпадна вода е доста скъпо начинание. 
Ретрофит система за използване на 
отпадни води може да бъде направена 
в съществуваща вече сграда, но само 
в случаи, когато парите не са въпрос и 
организацията го прави от екологични 
подбуди. 

Преди една система за повторно 
използване на водата да се включи в 
проектирането на една сграда, е важно да 
се прецени колко приблизително отпадна 
вода ще произвежда сградата и дали 
въобще си струва да бъде изградена. В 
типичната офис сграда, където хората 
не използват тоалетната по много пъти 
на ден, се падат по около 5 л отпадна 
вода на човек. Това не е никак много и 
инсталирането на система за използване 
на отпадната вода за спестяване 
на разходи едва ли ще е финансово 
ефективно. 

В жилищните и учебните сгради, 
хотелите, търговските площи, а също и в 
сградите от смесен тип се произвеждат 
много повече отпадни води, поради 
което изграждането на подобна система 
има смисъл. Освен това трябва да бъде 
помислено и за какво точно ще се използва 
отпадната вода. Най-подходящо е да бъде 
използвана за тоалетните, за напояване 
и за охлаждане в охладителните кули, 
след химическа обработка. Трябва да се 
прави разлика обаче между използването 
на отпадната вода и използването 
на преработена отпадна вода. 
Преработената отпадна вода преминава 
през специална обработка в специални 
съоръжения и после бива отвеждана към 
сградите, като стандартите за нейното 
качество са високи. Тя се използва за 
някои от същите дейности, за които 

Водната 
ефективност
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се използва и отпадната вода, само че 
бива третирана извън самата сграда. 
Не би трябвало обаче да се комбинира 
отпадната вода с преработена или 
питейна вода за същите нужди.

На много места здравните норми 
и нормите за безопасност изискват, 
ако отпадната вода бъде използвана 
за напояване, това да бъде подземно 
или капково напояване. За съжаление 
системите за капково напояване са по-
скъпи от стандартните пръскачки. В 
някои държави регулациите за използване 
на отпадна вода се променят, като 
стремежът е да се премахнат бариерите 
за широката й употреба. 

Има и съображения относно 
използването на отпадна вода в 
тоалетните и охладителните кули и 
това са гаранциите на тези продукти от 
производителите. Например гаранцията 
може да включва минимални изисквания за 
чистота на използваната вода, а и много 
производители не одобряват използването 
на обработена непитейна  вода в 
продуктите им. Някои клапи например може 
да не са подходящи за нискокачествена 
вода, а на никого не му се иска да изгуби 
правото си да се възползва от гаранциите 
на производителя. Тези съображения 
относно производителя могат да засегнат 
и събирането и използването на дъждовна 
вода, което на места по света е по-
популярно от повторното използване на 
отпадните води. 

Много професионалисти, занимаващи 
се с експлоатацията и поддръжката 
на сградите, са започнали да изучават 
възможностите за използване на 
дъждовна вода за тоалетните и други 
интериорни сградни функции, за които е 
подходящо използване на непитейна вода, 
която е безплатна. Водата е безплатна, 
но пренасянето й не е. Черпенето на 
дъждовната вода от резервоарите, в 
които се складира в сградата, може да 
повиши разходите, ако за енергията, 
изконсумирана от помпите, отиват 
повече пари от спестените разходи 
от сметката за вода. Ако събраната 
дъждовна вода се използва за напояване, 
което е и най-честият случай, водата 
може да бъде събирана в цистерна или  
специално езеро, откъдето може лесно да 
бъде отвеждана до терените за напояване. 

Като алтернатива може би е по-
ефективно пасивното напояване. То се 
постига с наклони на прилежащите площи, 
като паркингите например, така че 
водата сама да потече към напоителните 
площи. Добре е ФМ професионалистите 
да инвестират в дъждовната вода, но 
е нужно да помислят как да накарат 
гравитацията да работи за тях, в 
противен случай могат да обезсмислят 
събирането на водата.  �40 
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Водната 
ефективност
39�
В много населени места по света се 
правят опити да се намали притокът 
на дъждовната вода в каналите, но на 
други места има планове за събирането 
й на общинско ниво. Ако случаят е такъв, 
фасилити мениджърите може да не 
пожелаят да събират дъждовна вода в 
самата сграда. 

Какво да направим най-напред 
за водната ефективност
Въпреки че мерките за повишаване на 
водната ефективност са най-приложими 
по време на строителството на нова 
сграда, определено има какво да се направи 
и в една съществуваща сграда. Някои от 
тези  решенията за съществуващи сгради 
са изключително прости. Подмяната на 
неефективни кранове и други прикачени 
към ВиК инсталациите устройства, като 
например поставянето на аератори на 
чешмите, са отлична отправна точка.

Един добър пример за усилия в насоката 
е програмата на Американската агенция за 
опазване на околната среда (EPA), наречена 
WaterSense, която може да помогне на 
фасилити мениджърите да повишат 
водната ефективност на управляваните 
от тях съоръжения. Програмата предлага 
сертифициране на високоефективни 
тоалетни, които използват с 20% 
по-малко вода при пускане на водата, 
отколкото е федералният стандарт 
за тоалетни. Програмата включва 
стандарти и независимо тестване 
за потвърждение, че те наистина са 
спазени, така че със закупуването на 
продукти с лейбъла WaterSense фасилити 
мениджърите могат да бъдат спокойни, 
че продуктите, които ползват, ще 
функционират не по-зле и даже по-
ефективно от несертифицираните 
им аналози. Ако една сграда е на 
възраст, превишаваща 15 години, има 
голяма вероятност за понижена водна 
ефективност на ВиК инсталацията.

Ефективността на устройства 
като кранове, чешми и душове може 
лесно да се провери на практика. 
Един професионалист, занимаващ се с 
поддръжката на един хотел например, 
може да тества няколко модела душове 
за това колко бързо ще напълнят даден 
съд с вода при нормално налягане. Душ, 
който подава струя с високо налягане, но 
с по-ниска плътност и пести от порядъка 
на два литра на минута, може да спести 
немалко разходи, ако говорим за хотел с 
няколкостотин стаи. 

Културата на обитателите също 
е важна за водната ефективност и е 
добре да се обърне внимание на това как 
се използва водата. Една възможност е 
провеждане на кратки курсове по водна 
ефективност на управляващия персонал и 
на персонала, занимаващ се с поддръжката. 
Такива програми биха помогнали на 
персонала лесно да открива къде може 
да се направят подобрения във водната 
ефективност.

Винаги има начини да бъдат направени 
спестявания и може би не съществуват 
компании или сгради, които са потърсили 
и не са намерили възможности за такива 
спестявания. За страни като България 
пестенето на вода не е приоритет, но 
вероятно всички щяхме да мислим по 
различен начин, ако живеехме в някоя 
африканска страна с оскъдни водни 
ресурси. Не трябва и да забравяме, 
че България е на едно от последните 
места по водни ресурси в Европа, а 
климатичните промени в бъдеще могат 
още да влошат нещата, затова би било 
добре проектантите на нови сгради да 
помислят повече за водната ефективност 
и начини за използването на вода, негодна 
за питейни нужди. ���� „Фасилитис“
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Вода: пестете я 
за сухите дни
Използването на дъждовна вода е изгоден избор за запасяване

ПРЕЗ 2005 АМЕРИКАНСКАТА ОБЩНОСТ 
на инженерите (ASCE) постави 
средна оценка за състоянието на 

голяма част от инфраструктурата в 
страната. Установено беше, че трябва 
да се похарчат 1.6 трилиона долара в 
период от 5 години, за да се стабилизира 
положението на инфраструктурата във 
всичките й категории.

След две години лошото качество 
на обществената инфраструктура в 
САЩ даде своето и доведе до различни 
инциденти, като срутването на 
моста в Минеаполис например. Затова 
фасилити мениджърите трябва да 
се поинтересуват как да станат по 
независими в собствените си сгради. 

Водоснабдяването и канализацията е 
област, на която трябва да се отдели 
внимание. Когато фасилити мениджърите 
намалят употребата на вода от 
общинските източници, намаляват 
нуждата от нова инфраструктура и 
спестяват пари от по-малките сметки за 
вода. Въпреки че цената на водата варира 
драстично по много места на света, в 
близкото бъдеще едва ли ще има евтина 
вода. 

Друга полза от събирането на 
дъждовната вода е намаляването на 
оттичането. Водата, която би се стекла 
на земята, се събира в резервоар. 

Сложността и цената на системата 
зависят от нуждите на сградата. Ако ще е 
за питейна вода, оборудването обикновено 
е по-скъпо. Съществуват и по-прости 
системи, годни да оползотворяват водата 
за напояване, за оттичане на тоалетните 
и в домакинството. Около 40% от този 
ресурс се използва за тези цели, така че 
дори една евтина система би била от 
полза. 

Типичните системи за преработване на 
дъждовна вода за питейни нужди работят 
на шест етапа - улавяне, пренасяне, 
филтриране, складиране, разпределяне 
и пречистване. Количеството вода 
зависи най-вече от дъждовността и 
повърхността на покрива. 

Новопостроените сгради са най-
подходящи за интегрирането на такава 
система, защото тя ще бъде включена в 
плана им още по време на проектирането. 
Не е изключено и поставянето им във 
вече съществуващи сгради, но то е по-
трудоемко и по-скъпо.

Що се отнася до поддръжката, тези 
системи са достатъчно лесни, за да 
нямат нужда от външна такава, а по-скоро 
някой от персонала да бъде обучен да ги 
поддържа и ремонтира. 

Като използват водата ефикасно, 
фасилити мениджърите могат да 
помогнат за опазването на околната 
среда и да спестят пари. �

„Фасилитис“
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Празнична украса

Декоративни лампички с LED
Светодиодите придават повече светлина и върху празничното осветление

С ПРИБЛИЖАВАНЕТО НА КОЛЕДНИТЕ 
празници на все повече места както 
по улиците, така и в сградите 

започва да се появява различно по цвят и 
форми декоративно празнично осветление. 
В големите градове сумарният брой на 
осветителните тела по празниците през 
зимата надминава десетки милиони, а в 
резултат на по-късата продължителност 
на деня те трябва да стоят включени през 
по-голямата част от денонощието. Така 
през зимния период, освен че се изразходва 
повече електроенергия за отопление, се 
изразходва и допълнително количество 
енергия за празничното осветление.

В случай на избор на празнично 
осветление за една голяма сграда добре 
подбраното празнично осветление, 
освен че може да повлияе на добрия вид 
на сградата по време на празниците, с 
времето може да спести немалко разходи 
за електроенергия. Ако става въпрос 

за някоя община, която трябва да се 
погрижи за празничната украса на един 
цял град, сумата от спестените разходи 
за електроенергия може да достигне 
наистина големи числа.

В днешно време повечето хора 
все още използват традиционните 
лампички с жичка, но на пазара вече 
има най-разнообразни решения за тази 
цел, съчетали в себе си плодовете на 
модерните осветителни технологии. 
Човек може да избира измежду най-
различни видове празнична украса, 
включително и такива с диодни 
осветителни тела (LED) и оптични влакна.

Популярността на диодното празнично 
осветление нараства особено бързо 
поради това, че диодите използват 
в пъти по-малко енергия и са много 
дълговечни. Характеристиките на LED 
водят до много на брой предимства в 
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сравнение с традиционните лампички, 
което компенсира в пъти по-високата 
цена на диодите. За същото количество 
светлина LED консумират с до 95% по-
малко енергия в сравнение с лампичките 
с нажежаеми жички и с до 75% по-малко 
енергия от компактните флуоресцентни 
лампи. Това ги прави може би най-
обещаващата осветителна технология 
на пазара от гледна точка на енергийната 
ефективност. Диодите превръщат 
почти цялата използвана от тях енергия 
в лъчение от видимия спектър, докато 
традиционните крушки превръщат по-
голямата част от използваната енергия 
в лъчи от невидимия спектър като 
инфрачервените загряващи лъчи и др. При 
появата на първите празнични украси 
с диоди като сила на осветяване те са 
били по-слаби от традиционните, но с 
усъвършенстването на LED технологиите 
нещата вече са се преобърнали. 

Цвета на светлината, която излъчва 
един диод, не зависи от цвета на 
прозрачната пластмасова обвивка, 
защото светлината се излъчва от 
чипа и зависи от неговия състав. 
Това елиминира и нуждата от цветни 
обвивки около осветителното тяло, 
служещи като цветен филтър, които да 
се използват за постигане на нужния 
цвят. Има два основни недостатъка 
на оцветените стъкла или пластмаси 
- те поглъщат част от светлинната 
енергия на осветителното тяло и също 
така в зависимост от оцветителната 
технология могат с времето да 
избледнеят и да отслабят цвета. Разбира 
се, има и случаи, в които се използват 
диоди с бяла светлина, поставени в 
цветна обвивка, но за постигане на ярки 
и наситени цветове са по-подходящи 
диодите със съответния състав на чипа 
за нужния цвят. Като цяло светлината, 
излъчена от диодите, е с по-чисти 
цветове и е по-интензивна в сравнение с 
жълтеещата светлина на лампичките с 
нажежаема жичка, която, особено навън, 
може да е слаба и бледнееща. В момента 
съществуват диоди, светещи с всички 
основни цветове - бяло, червено, оранжево, 
зелено, лилаво, розово и синьо, като 
светещите в синьо са най-новите на 
пазара. 

Диодите могат да светят десетки 
хиляди часа, като животът на по-новите 
може да достигне 100 000 часа, което, 
при условие че на едно коледно осветление 
не му се налага да свети повече от 800 
часа на сезон, на практика означава един 
вечен живот, без поддръжка или нужда от 
подмяна на изгорели лампички. 

И нека не спираме дотук с 
предимствата на диодите - те не се 
нагорещяват от продължителната им 
работа, което прави коледната украса 

по-безопасна, и са много по-устойчиви на 
вибрации и други механични въздействия 
от крехките си стари светещи събратя с 
нажежаеми жички. 

Животът на LED не се съкращава от 
често включване и изключване, освен това 
диодите са много по-бързи като време, 
нужно за светване. За да светне една 
лампичка с жичка, са необходими около 10 
милисекунди, докато светването на един 
диод става за около 60 наносекунди. Тези 
характеристики на диодите позволяват 
включването и изключването им по хиляди 
пъти за секунда за постигане на ефектни 
анимации.

Въпреки че диодите са дълговечни, 
ниски стандарти при производството на 
украсата могат да доведат до повредата 
и затова е препоръчително да се купува 
LED празнично осветление от по-именити 
производители. Повечето комплекти 
за украса с диоди са направени от 
меден проводник, към който се връзват 
алуминиевите крачета на диодите. 
Излагането на тази комбинация от 
метали на влага може да доведе до корозия 
и диодът може да спре да работи. Други 
комплекти може да използват стомана 
за крачетата на диодите, които пък 
ръждясват и също водят до същите 
неизправности.  При някои по-качествени 
украси диодите са вградени перманентно 
във връзката с водонепроницаема 
основа и по-този начин са предпазени от 
атмосферните условия, но недостатъкът 
при тях е, че в случай на дефект или 
повреда на някой от диодите той не може 
да бъде заменен с нов.

Оптичните влакна са друго решение, 
което може значително да повиши 
енергийната ефективност на празничната 
украса, тъй като те светят, използвайки 
светлината от други осветителни тела, 
и не консумират енергия. Така само едно 
осветително тяло, поставено в основата 
на много на брой влакна, може да създаде 
интересни светлинни ефекти. Например 
едно коледно дръвче може да бъде омотано 
и осветено в шарени цветове с нужния 
брой оптични влакна, като в основата му 
светят много малко на брой осветителни 
тела. Най-ефективно от гледна точка на 
изконсумирана енергия е използването 
на оптични влакна в комбинация със 
светлинни диоди.  

Светодиодните и оптичните 
технологии продължават да се 
усъвършенстват и стават все по-
достъпни, което ще води до все по-голям 
избор за решения за празнично осветление. 
Когато се обръщаме към по-нови и 
качествени технологии, в повечето случаи 
сме изправени пред по-високи първоначални 
разходи, но в дългосрочен план 
тенденцията е те да се оправдават.�

Ясен ДИМИТРОВ

LED светлините 
консумират с до 
95% по-малко енер-
гия в сравнение с 
лампичките с наже-
жаеми жички

По-високата цена 
на светлодиодите 
се изплаща от по-
ефективната им 
работа
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Празнична 
офис декорация
Украсяването допринася за празничната атмосфера

ДА СЕ УЦЕЛИ БАЛАНСЪТ ПРИ ДЕКОРАЦИЯТА 
на вашия офис за празниците 
може да се окаже голямо 

предизвикателство. Твърде много блясък и 
пищност могат да изглеждат като проява 
на лош вкус или непрофесионализъм. Твърде 
малко - и ето, че офисът ви изглежда 
спартански и зловещо в момент, в който 
трябва да се празнува. 

Ето няколко креативни идеи за 
декорации, които ще повдигнат духа ви 
и ще въведат атмосферата на сезона в 

офиса:
� Внесете живата красота вътре - 

по това време на годината зимните 
растения, като например ели, борчета 
или бодливи зеленики, са изключително 
подходящи за декорация. Можете да 
поставите малки борчета или млечки на 
бюрата или в общите части на офиса. 
Букети бели цветя, комбинирани с борови 
клонки или зеленики и завързани с панделки, 
носят настроението на сезона, без да се 
асоциират с конкретен празник
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� Изберете неутрални цветови схеми 
- когато декорирате вашето офис 
пространство, не избирайте цветове, 
които традиционно се свързват с 
някакъв религиозен празник. Вместо 
червеното и зеленото на Коледа 
или синьото и бялото на Ханука 
изберете сребристо или златисто, 
които просто носят празнично 
настроение 
� Осигурете „гъделчета“ за 

хапване - кошнички със сладки или 
соленки, разпръснати из офиса, 
са традиция в празненствата на 
работното място. Все пак немалко 
служители не обичат такъв лесен 
достъп до тестени изделия. В името 
на здравето и добрата фигура по-
добре напълнете кошниците със сезонни 
плодове - ябълки, банани, цитрусови 
плодове. Освен че са полезни и вкусни, 
те също така изглеждат красиво. Купа 
портокали, обсипани с карамфили, не само 
изглежда великолепно, но и изпълва въздуха 
с приятен аромат
� Организирайте шоу за децата - 

например фестивал на изкуствата. 
Нека вашите служители да представят 
творенията на техните деца, независимо 
дали става въпрос за рисунки или за 
нещо, изискващо повече майсторлък. 
Определете място в офиса, където да 
изложите произведенията. Може даже 
да организирате състезание с награди 
за най-добро постижение в рамките на 
различните възрастови групи 
� Украсете офиса с ленти и панделки - не 

се престаравайте, но имайте предвид, че 
това е лесен и евтин начин да съживите 
атмосферата
� Обърнете внимание на осветлението 

- по време на зимния сезон слънчевата 
светлина е по-слаба, което може да 
предизвика лошо настроение и депресии 
у някои от вашите колеги. Затова 
осигурете празнично осветление, като 
се придържате към следните правила за 
безопасност:
� Никога не оставяйте празничното 

осветление без надзор. То трябва да бъде 
изключено от последния човек, който 
напуска офиса. Нека целият ваш персонал 
да е наясно с това
� Осветлението не бива да отвлича 

вниманието. Избягвайте ярки мигащи 
светлини, особено ако се виждат от 
работните места на служителите 
(празничното осветление няма да стои 
само за един ден)
� Избягвайте включването на 

празничното осветление на един и същ 
контакт с друго оборудване - особено с 
компютри, факсове и принтери, които 
изискват постоянно захранване
� Избягвайте свещите - не си струва 

рискът от пожар

� Споделете духа на 
сезона - зимните 

празници не са 
само време за 

празнуване, но 
и повод да 
помислим за 
бедните. 
Организирайте 
безплатно 
раздаване 
на храна. 
Помолете 
служителите 

си да направят 
дарение от 

трайни продукти 
(например консерви) 

на някоя организация 
за подпомагане на 

бедните. Друг вариант е 
да организирате събиране на 

стари играчки от вашите колеги, 
които да раздадете на бедните деца от 
района

И сега, когато сте инвестирали всички 
тези усилия в подготовката на офис 
пространството - прекарайте един 
запомнящ се празник! �

„Фасилитис“

Коледна украса от Elegance Garden LTD
За вашия офис , дом  заведение – 

стилно празнично оформление 

Коледна  декорация – 
комплексно изпълнение 
- Външна светлинна 
украса – идеен проект, 
избор на продукти от 
каталог , монтаж , 
демонтаж , гаранция 

- Интериорна украса - 
Доставка и украсяване 
на коледно дърво , 
коледни аранжировки 
- Коледно парти 
– организиране , 
декориране 

www.Elegance-Garden.com
София , Бул Симеоновско шосе  N 30 ,  

GSM 0896 090 200
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Коледата се познава 
по украсата
Новите тенденции през тази година

КОГАТО ИДВА КОЛЕДА, ВСИЧКИ ИСКАМЕ 
да украсим както дома, така и 
офиса си, където прекарваме поне 

по осем часа пет дни в седмицата. Всичко 
грейва в светлини - големите търговски 
центрове, където всички се разхождаме 
след работния ден с идеята за топло кафе, 
почивайки си от обиколката за избор на 
подаръци. Ето защо е важно да украсим 
бизнес сградите и търговските центрове 
както подобава за празника - със сцената 
на Рождество, с коледни дървета, венци, 
фигурки на Дядо Коледа, изкуствен сняг  
и т.н. Най-вероятно вече ви е скучно и 
еднообразно да украсявате всяка година по 

един и същ начин! Тази година има няколко 
нови идеи и тенденции за празничната 
украса! Сега ще се опитам да ви разкажа за 
тях и да ви дам полезни съвети. 

Разбира се, за коледните празници 
вашата сграда или търговски център 
трябва да има празничен вид, за да се 
създава настроение у всички - както 
у служителите, така и у клиентите, 
партньорите и гостите, които ви 
посещават. Първото и основно условие 
е да не превърнете добрите намерения 
в нежелан резултат - в никакъв случай 
не придавайте натруфен вид на вашата 
украса. 
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Това не е никак трудно, ако следвате 
определени основни насоки, направите 
верните съчетания и вложите 
достатъчно старание и ентусиазъм.

Най-типичните коледни цветове са 
червеното и зеленото, но както вече 
знаете, с тях добре се съчетават 
сребристо или златно, така че може 
да комбинирате на воля тези няколко 
цвята, за да създадете празнично 
усещане. Кремавият и виненочервеният 
цвят (бордо) са също добри варианти, с 
които могат да се получат интересни 
комбинации. Важно е да се търсят 
контрастът между цветовете и 
правилните съчетания, за да се получи 
желаният ефект.

Украсата на коледното дърво 
Коледната елха -  всички ние знаем, че 
елхата е най-важният и задължителен 
елемент в празничната коледна украса. 
Мисля, че без нея не се получава коледно 
усещане. Вариантите за избор на коледно 
дърво са много. Като начало трябва да 
решите естествено или изкуствено 
дърво. При условие че се спрете на 
естественото и ако то е в саксия, след 
коледните празници може да го засадите 
във вашия двор или градина. За тези пък, 
които не искат да купуват истинско 
дръвче, вече има голямо разнообразие от 
изкуствени елхи, които издържат с години 
и спестяват непрестанното почистване 
на нападали по пода иглички. А и според мен 
да украсиш една изкуствена елха е много 
по-лесно, отколкото естествена.
Класическа украса - подходяща за 
работното място, офиса, бизнес 
сградата. За елховото дръвче се избира 
един основен цвят, като украшенията и 
орнаментите са в различните му тонове 
и нюанси. Чудесно би било да добавите 
коледна звезда на върха, в същия цвят и 
декоративни подаръци под елхата. А ако 
желаете да се получи по-пъстра и цветна 
украса, смело комбинирайте различни 
цветове, но не забравяйте класическото 
червено, защото само с него ще спазите 
традицията.
Новаторска украса - за тези, които 
приемат Коледа като нещо ново всяка 
година, за тези, които търсят ново 
вдъхновение и нови идеи. Ако сте избрали 
изкуствено елхово дръвче, то нека да бъде 
в цвят, различен от зеления. На пазара за 
коледни аксесоари могат да се намерят 
всякакви - бели, сребристи, златисти и 
други. Еднакво интересно ще се получи, 
ако изберете бяла елха, а украшенията 
са в коледни цветове или в „неколедни“, 
например в синьо и жълто. 

Ако обърнем внимание и на самите 
украшения, ще видим, че техният вид 
също е многообразен - от традиционните 

топки и гирлянди до какви ли не различни 
хрумвания и приумици на дизайнери и 
творци. 

Какви са новите 
модни идеи за 2008 г.

Световните дизайнери наблюдават 
влияние на различните култури - източна, 
западна, северна и южна, върху коледната 
украса. Всяка култура в известна степен 
дава своето отражение върху съответния 
стил, а ето какви стилове очертава Гунар 
Франк - един най-известните дизайнери на 
коледна украса: 
� Banzai източен
Тук музата е Япония - простотата на 

дзен градините, орхидеите и цъфналите 
дръвчета. Екзотичните стъкла и 
полираните метали са основните 
елементи на този вид украса. Златно-
оранжево, липовозелено и небесносиньо 
са доминиращите цветове в този идващ 
от далече източен стил. В крайна сметка 
banzai от японски означава радостен вик 
ура.
� Захаросано западен
Този стил има „вкус“ на сладък бонбон. 

В тази украса преобладават огледално 
гладките украшения, покрити със 
„сладкарски“ цветове като розов, 
карамеленожълт и ментовозелен. 
Декоративните елементи на украшенията 
напомнят за предстоящ карнавал. Стилът 
съдържа попарт елементи и ретро 
„захаросаното“ е допълнено с нови модерни 
акценти. 
� Lаgom северен 
Шведската дума lagom би могла да се 

преведе като приятен или абсолютно 
точен. „Абсолютно точно“ е правилният 
път да се опише този стил, който излъчва 
комфорт и идея за домашен уют и отмора. 
Очертавайки декорацията тук, може 
да се каже, че тя е семпла, естествена 
и  украшенията са ръчно изработени 
майсторски художествени произведения 
от екологични продукти. Цветовете в 
този стил са розов, небесносин и зелен 
като листо на дърво. Радостен акцент се 
добавя от леките флорални шарки и венци. 
� Южен барок
Докосване от миналото  и частица от 

новото модерно - това се съчетава в 
този стил, лъхащ от изобилие и пищност. 
Изящен порцелан, златни структури, 
леки флорални декорации и елегантни 
свещници създават перфектно усещане 
за изискан, празничен  стил. Цветовете 
тук са аквамарин, пурпурночервен, 
рубиненочервен, т.е. по-драматични, 
със силно въздействие. Бароковата 
елегантност се постига чрез миксиране 
на цветовете, създавайки един уникален 
коледен дизайн. �

Бисера ИВАНОВА

Най-типичните 
коледни цветове 
са червеното и 
зеленото, коитосе 
съчетават добре 
със сребристо или 
златно

Коледната украса 
създава настрое-
ние както у служи-
телите, така и у 
клиентите, парт-
ньорите и гостите
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Стари vs Нови технологии

Морално остарелите технологии са несигурни и могат да създават проблеми

В ОПИТИТЕ ДА СЕ НАМАЛИ ОБЕМЪТ 
на съхраняваната информация 
и свързаните с това разходи за 

складиране компаниите винаги търсят 
най-добрите начини за управление на 
бизнес данните и администриране на 
информационния поток. Основните цели, 
свързани с управлението на данните, 
включват повишаване на наличността, 
достъпността, сигурността и 
осигуряване на максимално бърза връзка 
с тях. Но със сегашните съвременни 
възможности и добри практики, целящи 

компаниите да бъдат все по-зелени, 
е много трудно да се намери един-
единствен начин, който да удовлетворява 
на 100% всички тези бизнес изисквания. 

Един от най-разпространените методи 
за постигане на всички тези изисквания 
включва инкорпориране на всички 
данни във виртуална среда. Това обаче 
контрастира много с едно от последните 
проучвания на компанията Databarrack, 
според която 42% от компаниите все още 
използват магнитни ленти под някаква 
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складирани, за да се осигури тяхната 
безопасност. Използването на превозно 
средство за транспортирането на 
касетките до техния сигурен склад 
означава допълнително използване на 
горива, което резултира в допълнителни 
разходи, изхвърляне на вредни за околната 
среда емисии - CO

2
. А новите методи за 

архивирането и защитата на цифровите 
данни използват само и единствено един 
кабел...

Използването на виртуална среда 
заедно с технологии, като оптимизиране 
на капацитета например, означава, 
че по-малко информация трябва да се 
архивират всеки ден, като само данни, с 
които се е работило и са били променени, 
се запазват, като крайният ефект е 
спестяване на време и на използвано 
място. По-новите софтуери за създаване 
на резервни копия позволяват цялостно 
и автоматично управление на жизнения 
цикъл на данните, като дисковото 
пространство, на което се съхраняват 
данните, може да се почиства и предлага 
възможността пространството да се 
рециклира, след като веднъж данните 
биват архивирани. 

Цената е друг фактор, където 
новите технологии имат предимство 
пред касетите. Устройствата, 
които правят записи на касети, са 
относително скъпи, въпреки че самите 
касети са относително евтини. Обаче 
с остаряването на технологията 
резервните части се намират трудно 
и следователно струват повече. За 
сравнение, цената на един твърд диск 
продължава да намалява, тъй като 
технологиите продължават да се 
развиват. 

В края на краищата 
продължителността на живота на 
тези архаични системи, които са 
били проектирани с технологичните 
изисквания отпреди половин век, са почти 
към своя край. Реалността днес е много 
по различна от дните, когато са били 
разработени касетите.

За да се приспособят към новите 
световни технологии, изборът на 
решение за съхранение трябва да се 
съобрази с различни регулации, които 
вземат под внимание възможностите и 
ограниченията на днешните технологии 
и обстоятелствата, които ги оформят. 
Компаниите, които признават новите 
технологии, включително и технологиите 
за онлайн архивиране и бекъп, ще изпитат 
ползи като леснота на осигуряването 
на системи от гледна точка на 
достъпност и сигурност, която ще им 
даде конкурентно предимство пред 
компаниите, които все още не използват 
високите технологии. �

Петър ТАШЕВ

А новите методи 
за архивирането 
и защитата на 
цифровите данни 
използват само и 
единствено един 
кабел...

форма за запазване на данни и правене на 
резервни копия  (бекъп) на бизнес данните 
въпреки всички нововъведения и решения 
за съхранение.

Въпросът е защо хората все още 
настояват и използват този почти 
забравен начин за съхранение на 
архивите, когато има толкова много 
опции, които могат да спестят време, 
пари, неудобство в управлението на 
тези данни? А освен това, използвайки 
новите технологии, тези фирми могат да 
придобият и „по-зелен“ статус?

В края на краищата хората са някак си 
носталгично настроени към тези стари, 
но добре познати технологии. Фактът, 
че технологиите напредват с такива 
бързи темпове, не означава, че и хората 
се нагаждат към тях с такива темпове. В 
повечето случаи на тях им е необходимо 
повече време. Потребителите са 
предпазливи в изоставянето на 
добре познатите и работещи за 
тях технологии, както например 
касетките. Това се дължи отчасти на 
факта, че те вече са похарчили пари за 
тях, за изграждане на необходимата 
инфраструктура и не искат да харчат 
нови средства за промяна на системата, 
както и да инвестират времето и 
усилията на персонала за обучения за 
работа с новите технологии. Въпреки 
че промяната към новите технологии 
за бекъп на данните си има своите 
големи предимства, процесът изглежда 
заплашителен и потребителите най-
вероятно се страхуват, че няма да имат 
същото ниво на сигурност и съхранение 
на данните, каквото са имали с техните 
касетни системи. Това се дължи на факта, 
че новите технологии не са толкова 
добре познати за по-старото поколение 
мениджъри. Друго съмнение, което 
мениджърите могат да имат, е фактът, 
че внедряването на новите системи 
може да не се извърши без прекъсване 
на работния процес, което за големи 
компании може да се окаже голям проблем. 

Тези, които продължават да използват 
касетната система за каквато и да 
било е причина, трябва да оценят 
недостатъците на този метод. 
Касетката е една 50-годишна технология, 
която наследствено не е „зелена“, 
контрастирайки на виртуалните бази от 
данни за съхранение на информация, които 
помагат за намаляване на консумацията 
на енергия и разходи, като в същото 
време увеличават достъпността до 
данните и нивото на сигурност. Тъй като 
те са направени от пластмаса, която не 
е биоразградима и нейното производство 
замърсява околната среда, касетките 
допринасят за голямото замърсяване на 
околната среда. Освен това касетките 
трябва да бъдат транспортирани и 
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Сигурност на 
информационните потоци
Информационният риск трябва да бъде сведен и поддържан на приемливо ниво

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ 
представляват особена важност 
в съвременното информационно 

общество, поради което защитата 
на данните има огромно значение за 
сигурността им. Съществуват няколко 
основни термина, чието значение се 
свързва със защитата на информационни 
данни. Без значение кое от следните 
определения бива използвано - сигурност 
на информационните технологии (IT 
security), киберосигуряване или сигурност 
на цифрови данни, те всички се отнасят 
до осигуряването на цифрова информация. 
Необходимостта от защита на 
информационните данни се поражда в 
съответствие с рисковете, свързани 
с използването на информационните 
и комуникационни технологии (ICT) 
в човешкото ежедневие. Целта на 
осигуряването на защита на информацията 
е да се сведе до минимум информационният 
риск и да бъде поставен под контрол на 
съответното приемливо ниво.

Като цяло защитата се дефинира като:

� осигуряване на сигурно или по-сигурно 
ниво
� осигуряване на функционалност без 

грешки или трудности
� предпазване от опасности и справяне 

с рисковете
� способност посредством 

информационна сигурност да се 
предпазват хора или предметни блага.

Термините информационна сигурност 
или киберсигурност могат да имат 
няколко различни значения. Въпросът е за 
каква точно сигурност става въпрос. За 
някои тя може да бъде свързана с борбата 
срещу индустриалния и икономическия 
шпионаж, срещу международния 
тероризъм или икономическата 
престъпност, срещу манипулацията 
или незаконното съдържание или 
неоторизирана употреба на средства. 
За други киберсигурността може да 
бъде свързана с компютърно наблюдение 
и мониторинг на публични места или с 
нуждата за спазване на човешките права. 
Всъщност киберсигурността се отнася 
за осигуряването на информационната 
защита на правителства, организации 
или индивиди, работещи с ICT технологии, 
и най-вече с интернет технологията. 
Това е и причината киберсигурността 
да се разглежда, като се набляга на 
стратегическите размери на ICT 
инфраструктурата и съответното 
й значение за суверенността на 
държавите, конкурентоспособността 
на организациите и сигурността на 
индивидите.

Киберсигурността не може да се 
разглежда отвъд своето поле на действие 
и културно-социалната среда. Тя трябва да 
се разглежда във вътрешно дисциплинарен 
или множествен контекст. Именно 
поради факта, че човешките индивиди 
представляват слабото звено във 
веригата на сигурността и тъй като те 
са крайните консуматори на ICT услугите 
и инфраструктурата, всяко решение в 
посока защита на цифрови данни трябва 
да бъде съобразено със социалните 
нужди. � Ива ПЕТРИНСКА

Защитата на циф-
рови данни трябва 
да е съобразена със 
социалните нужди
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Зелени сгради

Зелено преустройване 
на съществуващи сгради
Намаляване на разходите, повишаване на комфорта и опазване на околната среда

Комфорт 
в зеления офис 
на Morgan Lovell
Един подновен зелен офис, поставен в 
типичен блок от 1960 г. - това е едно от 
най-зелените постижения в Англия. Той 
стигна до финалите на „Зеления Оскар“ и 
получи отлична оценка от BREEAM.

Решението на компанията от 
Обединеното кралство, занимаваща се с 
преустройството на офис сгради - Morgan 
Lovell, да трансформира офиса си в Лондон 
беше признато като разумно спрямо 
ресурсите и цените.

Илейн Дюк - дизайнер на офиса, наблегна 
на ключовата роля на отоплението, 
вентилацията и охлаждането в 

осъществяването на проекта. „Като 
пионери в дизайна на природосъобразни 
офиси ние решихме да преустроим нашия. 
Искахме да покажем, че е възможно 
със средствата на една компания да 
се достигне разумното използване на 
ресурси. Интересното в случая е как една 
обикновена сграда от 1960 г. еволюира 
в зелена, което показва, че всяка подобна 
постройка може да стане по-екологична, 
без да коства огромни суми. 

Много мениджъри, с които сме 
говорили, искат да направят старата 
си собственост зелена. Ние задвижихме 
нещата така, че да получим отличната 
оценка на BREEAM, което не беше лесно, 
имайки предвид кога е правена сградата“, 
добавя Дюк.
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Настройване на температурата
Основното в проекта е една от най-
новите технологии за охлаждане и 
затопляне, приложена в офисните 
помещения. Това позволява различните 
части на сградата да бъдат контролирани 
поотделно, вместо да се достига 
определена температура в целия офис. Тази 
система използва VRV (variable refrigeration 
volume) система и електрическа помпа за 
затопляне.

Идеята е, че енергията от едно място 
може да се използва на друго. Офисите 
рядко имат нужда от цялостно охлаждане 
или затопляне. Например областите 
до прозорците са или по-топли, или по-
студени от тези във вътрешността. 

Тази система дава възможност 
отоплението или охлаждането да 
бъдат използвани в която и да било 
част на сградата. Това се прави чрез 
поставянето на апарати над тавана, 
които охлаждат или затоплят в 
зависимост от температурата. 
Истинската ефективност идва наесен и 
през пролетта, когато температурите са 
нестабилни. Тогава енергията, натрупана 
от охлаждането на една част, може да се 
използва за затопляне на друга и така да 
се намали общата консумация на енергия.

Инсталацията е разделена на зони и така 
енергията никога не се губи.

Чистият въздух
Много се обмисляше и въпросът с 
вентилацията, базирана на система 
за запазване на топлината. Когато 
застоялият въздух е изкаран от 
офиса, той загрява едната част на 
плоскостта, а новият въздух, влизайки, 
поема тази топлина и така се запазва 
енергия. Тази плоскост също така 
предпазва от смесване на стария с 
новия въздух. Инсталацията е свързана 
с VRV отоплителната и охладителна 
система, която предоставя максимална 
ефективност. По този начин се спазват 
изискванията за чист въздух в сградите.

Крайният резултат
Зеленият замисъл на проекта осигури 
неговото участие във финалите за 
наградите за природосъобразни сгради в 
Лондон. Това състезание беше отворено 
за всички организации във Великобритания 
с признат зелен дизайн. Въпреки 
постигането на такова одобрение офисът 
по нищо не се различава от подобните 
обикновени сгради - ефектът е по-скоро 
непряк. Получил се е един модерен офис, 
в който служителите идват с желание, 
а същевременно е полезен и за околната 
среда.

Като цяло инвестициите в 

подновяването ще бъдат изплатени, 
защото са намалили сметките за 
комунални услуги с 30%. Всички офиси 
могат да помогнат на планетата, без да 
влагат много пари или да променят вида и 
дейността на сградата. Това е и крайната 
цел на подновяването

Потенциалът 
за зелено преустройство
Практиките са добър пример за всички 
собственици на отдавна построени 
сгради. В днешно време постоянно 
чуваме как някъде била завършена лъскава 
кула по последния писък на зелените 
технологии, но тези нови сгради са една 
незначителна част от целия сграден фонд. 
Повечето съществуващи днес сгради 
са построени преди десетки години във 
времена, в които зеленият дизайн не е бил 
формулиран. Проучване на Американския 
съвет за зелени сгради (Green Building 
Council), направено през 2006 г., 
например показва, че в САЩ едно зелено 
преустройство на стара сграда може да 
доведе до 90 цента годишни спестявания 
за 1 кв.м от сметки за електроенергия 
и други разходи и може да възвърне 
направените инвестиции за 2-2.5 години. 
С развитието на зелените технологии и 
устойчивите практики този период ще 
има тенденцията да се съкращава.

Справяне 
с организационните пречки
Обновяването на една сграда, заемана от 
една компания или институция, е много по-
лесно, отколкото предизвикателството 
да обновиш сграда с много наематели, 
защото тук трябва едновременно 
участие на собственици, наематели, 
живеещи и подизпълнители. Едно решение 
на този проблем от организационна 
гледна точка се крие зад фигурата 
на фасилити мениджъра. Ако той се 
наеме с наблюдението на състоянието 
на сградата, всички ще имат един 
цялостен поглед върху това какво може 
да бъде направено за подобряване на 
ефективното й функциониране. Фасилити 
мениджърът би подпомогнал изпълнението 
на обновяването от гледна точка на 
организиране на взаимоотношенията с 
контракторите, които ще го извършат. 
От друга страна, той би подпомогнал и 
организирането на самите обитатели, а 
също така чрез погледа си върху нещата 
ще повиши нивото на информираност 
какво може да се направи и до какво би 
довела промяната. С две думи, фасилити 
мениджърът може да убеди по-голям брой 
обитатели в нуждата и ползата от едно 
зелено преустройство.  �

„Фасилитис“

Инвестициите в 
преустройство се 
изплащат за около 
2.5 години

Новите зелени 
сгради са минимал-
на част от светов-
ния сграден фонд

Сметките за кому-
нални услуги могат 
да намалеят с до 
30%
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Енергийната ефективност 
в сградния сектор на САЩ
Една добре развита област, но все още притежаваща огромен потенциал за екологията и бизнеса

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ 
екологичните сгради и съоръжения 
в световен мащаб продължава 

да нараства. Все повече световни 
организации се насочват към внедряване 
на зелени технологии в новото 
строителство, но засега не се прави 
много в тази насока за съществуващите 
сгради. Тези сгради ще продължат да 
функционират десетки години, а и 
представляват множеството от целия 
сграден фонд, поради което потенциалът 
им за намаляване на консумацията на  
енергия е огромен.

Като една голяма страна сред първите 
в света консуматори на електроенергия 
САЩ все повече осъзнават тяхната 
отговорност относно глобалния климат 
и все по добре усещат техния потенциал 
за пестене на средства от консумацията 
на енергия. Според изчисления на 
американската Environmental Protection 
Agency (EPA), ако всяка офис сграда в САЩ 
понижи консумацията на електроенергия с 
30%, в национален мащаб това ще доведе 
до 30 млрд. долара годишни спестявания 
за сектора. 

В момента технологиите и практиките, 
свързани с новото строителство, 
повишаващи енергийната ефективност 
на сградите,  заемат по-голямата част 
от медийното покритие, що се касае 
до устойчивото развитие в сградния 
сектор. Съществуващите сгради 
обаче са съоръженията, на които се 
дължи значително по-голямата част от 
изконсумираната енергия и въздействие 
върху околната среда. Поради това на 
базата на съществуващия стандарт 
за въздействието на сградата върху 
околната среда - LEED-NC на нови сгради, 
през 2004 г. е измислен LEED-EB за 
съществуващи сгради. LEED-EB добавил 
към LEED-NC критериите за експлоатация 
на сградата и възможности за 
модернизиране. Според специалисти LEED 
за съществуващи сгради дори е по-важен 
за собствениците на сградите поради 
това, че експлоатационните разходи 
превишават многократно разходите за 

САЩ осъзнават своята отговорност относно глобалния климат и се стремят да 
изпозлват своя потенсциял за пестене на енергия © Ева Ленц
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построяването.
В САЩ от над 8000 регистрирани за 

LEED сертификат сгради само около 500 
са претендентите за LEED-EB сертификат 
за съществуващи сгради. Най-ефективно 
функциониращите компании от гледна 
точка на енергийната ефективност вече 
консумират средно с по около 30% по-
малко енергия, а все повече други компании 
виждат ползата от прилагане на мерки за 
спестяване. 

Какви ползи могат да получат 
сградите от LEED сертифицирането 
за съществуващите сгради? Това 
е възможността да измерват и 
документират ползите от предприетите 
мерки в посока енергийна ефективност на 
сградата не само за бизнеса им, но и от 
гледна точка на отговорността, която 
носят за устойчивото развитие. 

Повишаващите се цени на 
електроенергията обаче карат все повече 
фасилити мениджъри да пренасочват 
средства, предназначени за ремонти 
и подобрения в сградите в друго 
направление. За организации, които не 
планират и не са в състояние да направят 
големи инвестиции за подмяна или 
обследване на неефективните системи 
в сградите си, малки прости мерки, като 
малко понижаване на температурата 
в сградата по време на отоплителния 
сезон, могат да имат изненадващо 
голям ефект. Например понижаването на 
температурата в помещенията само с 
няколко градуса може да намали разходите 
за отопление с 4% за градус.

Други мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в сградния 
сектор са разнообразни програми за 
данъчни облекчения. Например програмата 
на Energy Star позволява на собствениците 
на съществуващи и нови сгради да 
намалят данъците с по 1.80 долара 
за кв.м, ако намалят консумацията за 
електроенергията, отиваща за отопление 
или охлаждане с 50%.

Програми за 
потребителски отклик
Енергийната ефективност в 
сградния сектор не зависи само от 
техническите характеристики на 
сградите. Голяма част от усилията за 
по-рационалното и ефективно използване 
на електроенергията са свързани с 
поведението и навиците на обитателите 
на сградите. Една разновидност на 
мерките за понижаване на консумация 
на електроенергия са програмите за 
потребителски отклик (Demand-Response 
Programs). 

Първоначално от тези програми били 
заинтересувани ютилити компаниите, но 
впоследствие те донесли много ползи и 

за потребителите. В САЩ в продължение 
на много години ютилити компаниите 
се свързвали с големите консуматори 
на електроенергия в търсене на 
добри клиенти с молбата да намалят 
консумацията на енергия, като изключат 
ненужно работещо осветление и машини. 
През 90-те години на XX век се стигнало 
до положение, в което изграждането на 
нови мощности не можело да навакса 
ръста в потреблението и за да се 
избегнат конфликти с потребителите, 
се наложило да се вземат подходящи 
мерки. Така се стигнало до варианти, 
в които клиентите, които намаляват 
консумацията на енергия в пиковите 
часове, получават поощрения 
под формата на по-ниски цени за 
електроенергия. Това обаче не става 
еднократно за момента на консумацията 
от добросъвестния клиент под 
определено ниво, а с гарантирани 
отстъпки за определен период от време. 
Също така някои варианти включват 
вариране на цените в зависимост от 
товара на електрическата мрежа в 
населеното място. Така в моментите 
на най-силно натоварване на ел. 
мрежа цените могат да скочат с по 
няколкостотин долара за MWh.

Първоначално програмите за 
потребителски отклик били насочени 
към големите потребители (над 1 
MW). Впоследствие инсталирането на 
евтини умни броячи, следящи товара на 
електрическата мрежа в реално време, 
направило възможно  прилагането на тези 
програми и за по-малки потребители 
(над 100 KW). При сгради, в които има 
енергиен мениджмънт и системи за 
сградна автоматизация, контролиращи 
и наблюдаващи натоварването на 
мрежата, много неиндустриални компании 
се присъединили към участниците в 
програмите за потребителски отклик. 

В някои случаи поощренията за намалена 
консумация при някои потребители им 
намалили сметките повече, отколкото, 
някои предприети мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на сградата. 
Един индустриален потребител даже 
твърди, че благодарение на такава 
програма намалил годишните разходи 
за електроенергия с 13%. Друг плюс, 
следствие от тези програми, е, че 
инсталирането на енергийно ефективно 
оборудване с потенциала му за намаляване 
на консумацията на електроенергия 
докарва отстъпки от ютилити 
компаниите.

В САЩ практиките за подобряване на 
енергийната ефективност в сградния 
сектор придобиват все повече смисъл за 
бизнеса и според прогнози това е само 
началото на развитие в тази насока. �

„Фасилитис“

Старите сгради са 
съоръженията, на 
които се дължи по-
голямата част от 
общата изконсуми-
рана енергия 

Понижаването на 
температурата 
в помещенията с 
един градус може 
да намали разходи-
те за отопление с 
4 процента
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Пети международен конкурс 
за студенти „Изовер"
Фокус върху енергийната ефективността и устойчивото строителство

ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА "ИЗОВЕР" 
организира международен конкурс 
за студенти по архитектура с 

акцент върху енергоефективността 
и устойчивото строителство. Сред 
многото стандарти за нискоенергийно 
строителство "Изовер" залага на 
методиката, разработена от Passiv 
Haus Institut в Дармщат - Германия, 
чийто баланс между суперизолация 
и осигуряване чрез вентилацията на 
оптимален микроклимат отговаря 
на високите критерии за комфорт 
на обитаване и икономическа 
рентабилност.

Към стандарта за енергоефективност, 
тип Пасивна къща, "Изовер" добави 
изисквания за звуков комфорт, 
пожарна безопасност и сигурност, 
безкомпромисен микроклимат - както 
по отношение на температурата, така 
и на качеството на въздуха, и създаде 
концепцията за Мултикомфортна къща.

Принципите на Мултикомфортната 
къща за ниски енергийни разходи и 
отговорно и щадящо отношение 
към околната среда стана част от 
философията и на цялата индустриална 
група, към която се числи "Изовер" 
- френския концерн "Сен-Гобен". Така 
през 2008 г. се взе решение всички 
новопостроени сгради на компанията да 
бъдат по стандарта Мултикомфортна 
къща. Това вдъхнови и темата на 
архитектурния конкурс за студенти 
през 2009 г. - офис сграда на Saint-Gobain 
Isover с енергоефективна система, тип 
"Мултикомфортна къща", с награден 
фонд на първия, национален, етап 
2000 евро и 2250 евро на втория, 
международен, етап.

На 5 ноември в Университета по 
архитектура, сградостроителство и 
геодезия (УАСГ)  - дългогодишен партньор 
на "Изовер", конкурс 2009 бе открит 
официално с анализ на резултатите 
от предишните години и препоръки 
на журито за постигане на по-добри 
резултати. 

Победителите от предишни години Арх. Владислав Игнатов представи проекта си за Пасивна офис сграда 
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представиха проектите си и споделиха 
с колегите си в залата впечатленията 
си от международния етап на конкурса 
в Белград през 2007 и в Дубровник през 
2008 г.

На старта на конкурса на 
присъстващите бяха представени два 
реални проекта на млади български 
архитекти, завършили УАСГ преди 7 
години. 

Арх. Владислав Игнатов, специализирал 
в ETH Цюрих енергоефективна 
архитектура, представи офис сградата 
на  March  в Цюрих, реализирана от 
Швейцарското архитектурно бюро 
Beat K mpfen. Арх. Георги Николов, от 
архитектурно бюро АРХЕ, представи 
проекта "Умни къщи" - комплекс 
еднофамилни нискоенергийни жилищни 
сгради с висок комфорт, чиято 
реализация предстои през идната 
година.

Двамата млади архитекти и 
преподавателите от УАСГ - доц. Боряна 
Генова и проф. Благовест Вълков, 
окуражиха студенти да работят 
концептуално, да изследват световните 
и европейските тенденции, да ги 
адаптират към българските условия и да 
ги пречупват през собствения си поглед.

През ноември и декември в серия 
лекции на студентите детайлно ще 
бъдат представени принципите на 
Мултикомфортната къща и възможните 
решения за проектирането й. Наред 
с теоретичната постановка ще 
се коментира и практическата 
реализуемост и икономическата 
ефективност от подобна инвестиция.

Крайният срок за предаване 
на проектите и заседанието на 
българското жури е през март 2009. 
Първите три най-добри  проекта ще 
представят българската архитектурна 
школа на финалния етап през април в 
Любляна - Словения, в конкуренция с още 
12 държави - Австрия, Великобритания, 
Испания, Казахстан, Литва, Македония, 
Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, 
Хърватия, Чехия. �

Международният 
конкурс е с акцент 
върху енергоефектив-
на архитектура на 
ниво пасивна къща

Мултикомфортната 
къща е пасивна 
къща със завишени 
изисквания към звуко- 
и пожарозащитата

Комфорта и еколо-
гичността са га-
ранция за запазване 
високата стойност 
на имота
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IP видео наблюдение 
и контрол на достъпа
По-малко главоболия при наблюдението и охраната

IP МРЕЖОВИТЕ РЕШЕНИЯ ТРАНСФОРМИРАХА 
както видеонаблюдението, така 
и контрола на достъпа. Може 

би най-значимото постижение на 
IP революцията за сигурността е 
обвързването на тези два компонента 
чрез мрежата на организацията. 
Съвместното функциониране 
добавя нови възможности както за 
видеонаблюдението, така и за контрола 
на достъпа, а освен това намалява 
разходите и улеснява управлението на 
тези системи.

Има редица причини, поради които 
видеонаблюдението и контролът 
на достъп вървят към съвместно 
интегриране. Тези системи са скъпи за 
закупуване и инсталиране, като най-
често те са патентовани и са уникални 
за всеки отделен производител. Това 
означава, че ако се наложи надстройване 
или разширение на системите, има само 
един производител, към чиито продукти 
човек може да се обърне, което няма да 
излезе евтино. IP базираните системи 
представляват отворена платформа, 
даваща многобройни предимства 
и свобода на избор между хардуер,  
софтуер и други компоненти според 
изискванията за цена и качество, без 
да човек да е „заключен“ в границите на 
определена система или платформа. 

Отворената платформа на IP 
базираните системи позволява лесно 
да се възползвате от технологичния 
напредък при камерите, системите 
за контрол на достъп и др. Също така 
с използването на IP видеодекодери 
може да се управляват и използват 
аналоговите камери през IP софтуера за 
управление на видеонаблюдението.

Ако вече има изградена IP мрежа, 
тогава основната част от 
инфраструктурата, необходима 
за IP видеонаблюдение и контрол 
на достъпа, която трябва да се 
добави, са софтуерът и хардуерните 
елементи на системите. Например 
що касае видеонаблюдението, това 
са IP видеокамерите и софтуерът за 

Съвместимостта на видеонаблюдението и контрола на достъп повишават 
сигурността на контролираните обекти
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управлението им. Всички елементи на 
тези IP системи за сигурност могат 
да се захранват с електричество чрез 
етернет кабела, към който са закачени 
за мрежата, като по този начин са 
независими от наличието на окабеляване 
с електрически кабели. 

Тъй като тези системи са IP базирани, 
те могат да се управляват от 
компютър, лаптоп, PDA, а също така 
и от мобилен телефон, като по този 
начин спестяват необходимостта от 
специално помещение за мониторинг, 
към което да е „привързан“ персоналът 
от охраната. Друго предимство е 
опростеният режим на управление, 
защото всичко може да се ръководи от 
един монитор и вече няма нужда от 
сложни системи за управление, за да бъде 
всичко под контрол. От същия компютър 
могат да се управляват тези системи 
за всички съоръжения, които са под ваш 
контрол. Това дава големи възможности 
за централизация на управлението на 
сигурността.

Едно преимущество на 
централизираното управление е 
възможността за актуализация 
на записите, например промяната 
на профила на някой потребител и 
неговите права, направена от едно 
място, променя този запис в цялата 
система. Централизираното управление 
значително допринася за ефективната 
работа и по-добрия поглед върху IP 
видеонаблюдението и картовия контрол.

От друга страна, съвместимостта 
на видеонаблюдението и контрола 
на достъп повишават значително 
сигурността на контролираните 
обекти. Например от камерите може 
да бъде заснеман видеоклип всеки път, 
когато бъде използвана карта или 
биометрично устройство, когато някой 
иска да влезе в някое помещение. Това 
може да стане както за определено 
зададено време, така и с помощта на 
софтуер за видеоанализиране - докато 
човекът напусне обсега на камерата. 
Така един нарушител  може да бъде 
проследен по цялата контролирана 
територия. 

Препоръчително е видеоанализирането 
да се използва съвместно със сензори 
за движение, защото по този начин 
системата може да определи дали 
тревогата е истинска - дали сензорът е 
уловил движение на човек, или например 
на котка. 

Софтуерните решения за IP 
видеонаблюдение и контрол на достъпа 
като Milestone XProtect Enterprise и 
XProtect Corporate предоставят отворена 
платформа за лесно интегриране 
на сензори за врати, устройства за 
проследяване, системи за контрол на 

достъпа и комуникационни системи 
чрез видеонаблюдението. И двете 
софтуерни решения включват XProtect 
Central конзола за управление на алармени 
центрове и центрове за мониторинг, 
даваща цялостен поглед върху алармите 
и техническите проблеми, позволяваща 
незабавно видеопотвърждение за 
бързото разрешаване на инцидентни 
ситуации. Други системи за сигурност, 
като контрол на достъпа и системи 
за сигнализиране при наличието на 
нарушители, лесно се интегрират с 
XProtect Central, за да предоставят на 
охраната поглед върху всички точки 
на достъп и визуално потвърждение 
на алармите. Освен това системите 
за алармиране могат да бъдат 
организирани йерархично, така че по 
критичните аларми първи да получат 
нужното внимание. Особено предимство 
на IP решенията за видеонаблюдение 
са цифровите входни и изходни 
устройства. С помощта на входните 
устройства алармените системи могат 
например да активират камерите да 
предадат изображения от зададена 
посока на снимане. Цифровите изходни 
устройства могат да позволят на 
камерите при сигнал например от 
алармените системи да отключват 
и заключват врати, да включват и 
изключват осветление или да извършат 
други действия. 

Използването на IP мрежата за 
интегриране на видеонаблюдение 
и контрол на достъпа има голям 
потенциал за бързото възвръщане на 
инвестициите поради централизирането 
на наблюдението и охраната и 
повишаването на ефективността на 
процесите. 

Спестяванията могат да бъдат 
реализирани на много места: 
разходи за персонала на охраната, 
интегрирането на видеонаблюдението 
и различните системи за алармиране. 
Някои организации например са въвели 
системи за проверка на снимките от 
значките, при които системите за 
видеонаблюдение сравняват чертите на 
лицето с данните от значките, което 
позволява на персонала да се занимава 
с други дейности вместо с визуалната 
проверка на всеки преминаващ.

Напредъкът в IP системите за 
сигурност предоставя все по-големи 
възможности за съвместимост с 
ИТ, което увеличава потенциала за 
намаляване на разходи при същевременно  
растящо ниво на сигурност. Много 
от тези преимущества вече могат 
да се използват от компаниите, като 
добра отправна точка са системите 
за видеонаблюдение и контрол на 
достъпа. �

Солитрон

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

Решенията за IP 
видеонаблюдение и 
контрол на достъ-
па като Milestone 
XProtect Enterprise 
предоставят отво-
рена платформа за 
лесно интегриране
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Заплахи 
в тъмното

Новите технологии за сигурност 
помагат за контрола на рисковете 
на работното място

ДОСКОРО ДА СЕ ВЛЕЗЕ В ЕДНА СГРАДА 
беше лесно. Един служител би 
отворил външната врата, кимнал на 

пазача, поздравил човека на рецепцията и 
продължил към офиса си. Но времената се 
променят.

Сега, изглежда, всяко движение на 
служителите се наблюдава. За да се влезе в 
паркинга, трябва карта. Пазачът е заменен 
от CCTV. Човекът на рецепцията иска 
идентификационна карта от служителя, за 
да регистрира присъствието му. 

Отиването до същинския офис също 
е трудно. Много работодатели слагат 
допълнителни мерки за ограничаване на 
достъпа до дадени стаи или етажи.

В последните години на фасилити 
мениджърите им се налага да подобряват 
постоянно системите си за сигурност не 
само за да пазят сградата си от външни 
лица, но и за да изолират служителите 
един от друг. Според едно изследване 
389 380 предприятия имат регистриран 
случай на насилие на работното място 
през последните 12 месеца.

Затова може би най-важната работа 

Контактните 
карти с чип са 
ефикасен метод за 
контрол на достъ-
па до определени 
части на сградата

на ФМ е да поддържа безопасността на 
ползвателите на сградата.

Носенето на карти е по-лесно
Преди три години само 6.3% от всички 7.3 
милиона бизнеса по света са използвали 
електронни системи за идентификация. 
Това  обаче бързо се променя, защото 
колкото по-голяма е нуждата от охрана, 
толкова повече трябва да бъде известно. 
Ключова е информацията кой е в сградата, 
къде точно е и дали трябва да е там или не.

Сега най-известни са картите за 
достъп, контактни или дистанционни. 
Вторите съдържат идентификация на 
радиочестота. Много фирми в Северна 
Америка използват магнитни карти.

И двата вида карти за достъп съдържат 
снимка, UV изображение или текст, както 
и микротекст. Въвеждането на кодове 
за достъп в чип на картата я превръща 
в нещо повече от само средство за 
идентификация.

Контактните карти имат видим чип с 
метална повърхност, който трябва да се 
постави в четящото устройство. Част 
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Фасилити мени-
джърът трябва да 
оправдае всички ка-
питаловложения с 
реални резултати

обхват до 3 инча. А и за някой ще е по-
лесно да открадне картата, отколкото да 
я разчита и да направи нова подобна.

Кражбите
Въпреки че фасилити мениджърите знаят 
кой е в сградата, те трябва да следят 
и нещата в нея. Търговската индустрия 
например е загубила почти 19 млрд. долара 
през 2006 заради кражби. Не само моливи и 
кламери се крадат, но и лична информация 
и организационни данни.

Повечето кражби стават не от външни 
лица, а от недоволни служители. Такива 
действия усложняват работата на 
мениджърите при вземане на решения за 
сигурността.

Големият проблем е балансът между 
безопасността и личното пространство 
на служителите.

Няма скрито за камерите
Еволюцията на оборудване за наблюдение 
дава възможност на фасилити 
мениджърите да следят всичко в сградата 
си.

Новите системи позволяват всяка 
картина да бъде моментално пусната 
на всеки видеоекран или компютър, 
което позволява по-малко персонал да 
върши работата ефективно. Също така 
добавянето на нови устройства е много 
по-изгодно, отколкото при традиционните 
аналогови системи.

Качеството на картината също се е 
подобрило. Новите мегапикселни камери 
позволяват много детайлна информация 
и  улесняват съдебния анализ на записания 
видеоматериал.

Но най-новите технологии си имат цена. 
Най-важно за мениджърите е изплащането 
на инвестицията. Когато се инсталира 
нова система, фасилити мениджърът 
трябва да може да докаже ползата от 
нея, като покаже кражби и други събития, 
които тя е предотвратила.

Подобрение при охраната
Ако цената на последния модел 
охранителни системи затруднява 
фасилити мениджъра, физическата 
охрана все още може да бъде използвана. 
Сега охранителите са снабдени с PDA 
устройства, което им позволява да 
докладват при инцидент на момента, 
както и за неизправности като течащи 
тръби и др.

Нуждата от максималното 
оползотворяване на всички средства 
поставя дори и професионалистите в 
затруднение. Нещо, което е ново тази 
седмица, вече е старо след шест месеца. 
Единственото, което не се променя, е 
нуждата всичко да е в безопасност. �

„Фасилитис“

от тях съдържат и микропроцесор, който 
модифицира кодовете за достъп при 
използване на картата, като повишава 
сигурността й.

Технологията и в двете карти може 
да се обедини. Например в колежите на 
студентите може да се раздадат карти, 
които да включват чип с информация за 
техния медицински и финансов статус, а 
също така да могат да позволяват достъп 
отдалече посредством идентификация 
на радиочестота. Така с една карта може 
да се следят дейностите на учениците в 
библиотеката, столовата и автоматите 
за продажба на стоки.

ФМ могат да раздадат карти не само 
на служителите, но и на клиентите. 
Така, точно както училището наблюдава 
учениците, те ще могат да следят 
движенията на потребителите по час, 
дата, код на лицето и място.

Принципно кражбата на данни е 
възможна с устройство, което чете 
карти от разстояние. Но според експерти 
това е повече мит, отколкото факт, 
защото повечето устройства имат 
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Интерком и пейджърни 
системи с IP
Множество предимства и приложения с едно-единствено решение

IP (INTERNET PROTOCOL) Е ПРОТОКОЛ 
за комуникация, на който се 
основава интернет. Интеркомите 

и пейджърните системи осигуряват 
моментална, зависима от 
местоположението комуникация между 
индивиди или разпределени групи за 
нужди, вариращи от информационно до 
охранително и евакуационно известяване. 
IP базираната технология за изграждане на 
интеркомни и пейджърни системи доказва 
своята функционалност, ефективност и 
гъвкавост при употреба и проектиране в 
сравнение с традиционните технологии с 
твърди връзки.

Преминаването към IP модернизира 
аналоговите интерком и пейджърни 
системи посредством инвестиции 
за увеличаване на възможностите 
на IP да съчетава аудио-, видео- и 
информационните системи в една локална 
или по-разгърната мрежа. 

При преустройство на 
съществуващите системи в сградите 
вместо заместването на устройствата 
и архаичните връзки едно по едно е 
възможно да се инсталират IP интеркоми 
на местата, където така или иначе 
съществува изградена IP мрежова 
връзка. По този начин съществуващите 
устройства могат да се превърнат 
в устройства за местна или градска 
комуникация, като свързват множество 
сгради към една централна командна 
или контролна станция. Те не изискват 
специална връзка за обмен и комуникация 
и сигналът по този начин може да 
достига навсякъде вместо само до точно 
определено помещение в една сграда. 
Единственото нещо, което е необходимо 
за управление на местоназначението на 
отделните сигнали, е специален софтуер. 
Резултатът от това е, че този вид 
системи позволяват разширяване от 
единствен интерком до IP мрежа от 
такива с локален или национален обхват.

Работата с IP е лесна по своята 
същност независимо от това дали се 
използва за нови или модернизирани 
системи. Полагането на кабели за 
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аналоговите интерком инсталации, 
особено при по-стари сгради, може да 
бъде истински кошмар. IP решенията 
от своя страна могат да работят с 
кабелна, безжична или дори фиброоптична 
инфраструктура - каквато се използва 
в конкретното приложение за пренос 
на TCP/IP. Няма нужда от прекарване на 
отделни връзки и допълнителни елементи 
за инсталиране на интеркомните 
устройства. Посредством използване или 
на съществуващата мрежова инсталация, 
или инсталиране на такава за целите на 
множество видове информационен обмен 
потребителите правят възвращаема 
и печеливша инвестиция. За разлика от 
аналоговите системи, които трябва да 
отговарят на изискванията, ограничаващи 
количеството на използваните връзки, 
които могат да се прокарат в една 
сграда, технологиите, използващи 
интернет протокола, имат безгранични 
възможности и лесно се разширяват не 
само на територията на една сграда, 
но и отвъд, без да има ограничения, 
свързани със структурата на зданията. 
Това означава, че потенциалните 
типове приложения на тази технология и 
системите, които могат да се свържат 
към нея, са безкрайни.

Едно от основните предимства на  
IP интерком и пейджинг системите 
е това, че потребителите им имат 
достъп до управлението на множество 
обекти, което от своя страна води до 
намаляване на персонала, изпълняващ 
мониторингови функции, а оттам и до 
спестяване на средства. Например една 
фирма с множество представителства, 
разположени в различни времеви, зони 
може да управлява локално различните 
сгради през деня, но има възможността да 
използва единствен команден и контролен 
център в нощните часове.

IP технологиите се развиват 
непрекъснато, стават все по-бързи и 
позволяват все повече крайни точки. 
Последната версия на IP e IPv6. Тя е 
сигурна и опасността от загуба на 
информация в интернет мрежата не 
съществува.

Преминаването към IP технологиите 
позволяват много голяма гъвкавост и 
имат значителни предимства в сравнение 
с аналоговите такива. Важно е обаче да 
се има предвид, че използването на IP за 
комуникация от точка до точка изисква 
планиране на мрежа. При добавянето на 
устройства към IP мрежата от своя 
страна трябва да се съобрази ширината 
на честотната лента. Необходимо е да се 
вземат и мерки за сигурност, тъй като 
всяка нова точка създава и потенциална 
опасност за неоторизиран достъп от 
хакери и други зложелатели. �

Ива ПЕТРИНСКА

IP технологиите 
имат безгранични 
възможности 
и лесно се разши-
ряват в и извън 
сградата

При IP v6 няма 
опасности от 
загуба на ценна 
информация в ин-
тернет простран-
ството
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Пазарът на 
недвижимост в Ниш
Млад пазар с голям потенциал за развитие

С НАСЕЛЕНИЕ 250 000 ДУШИ НИШ Е 
третият по големина град в Сърбия 
и е регионален център за Южна 

Сърбия. Според доклад на „Колиърс” (Colliers 
International) пазарът на имоти в Ниш е 
сравнително млад и е далеч от насищане, 
поради което има голям потенциал за 
развитие на всички негови сегменти. В 
последно време Ниш отчита най-голям 
прилив на чуждестранни инвестиции в 
закупуването на земя и приватизацията. 
Както споменахме в предните ни издания, 
Ниш е един от основните центрове в 
Сърбия, към които е насочено вниманието 
на инвеститорите и веригите от ритейл 
сектора. 

Индустриалният 
пазар в Ниш 
има най-голям 
инвестиционен 
потенциал

Жилищата 
в Ниш нарастват 
средно с едва 1000 
апартамента на 
година

Основни проекти за жилищни 

Източник: Colliers' Research

Проект  Местонахождение 
(инвеститор)  

Sim Invest Romanijska Street 

Atos Biotehna Vojvode Tankosica 

Mozaik Branka 

Пазарът на офис площи
Според доклада на „Колиърс” пазарът 
на офис площи в Ниш в момента още е 
„девствен” и офис площите се състоят 
основно от апартаменти, превърнати в 
офиси. Определено количество качествени 
офис площи съществува в сгради от 
смесен тип и търговски центрове.

Няколко модерни, но малки (с отдаваеми 
площи под 3000 кв.м) офис проекта 
са обявени за завършване през тази и 
следващата година. Единият от тях е 
част от проекта по изграждането на 
търговски център „Сърбия” в главната 
пешеходна зона на Ниш, който включва 
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и 2600 кв.м офис площи. Развиващият 
се пазар на офис площи в Ниш цели 
да посрещне нуждите на новите 
компании, които ще навлязат на пазара в 
последващите периоди. Към края на 2007 
г. цените за наем на качествени площи 
в превърнати в офиси апартаменти 
са между 10 и 12 евро/кв.м на месец, а 
наемите за офиси в новите офис сгради, се 
очаква да бъдат между 13 и 15 евро/кв.м. 

Пазарът на жилищни площи
През последните години броят 
апартаменти в Ниш нараства с по 
около 1000 апартамента на година, 
което според доклада на „Колиърс” далеч 
не задоволява нуждите на населението. 
Търсенето допълнително се подхранва 
от кампанията на правителството 
за предоставяне на изгодни жилищни 
кредити, които за 2007 г. са нараснали 
със 100%. През 2007 средно цената за 
квадратен метър за жилищни площи е 
била 820 евро, като от началото на 2008 
г. цените са се покачили и се движат 
от 730 до 1200 евро/кв. м. Главните 
строителни площадки за 2007 и 2008 г. са 
в центъра на града и районите „Дуванище” 
и „Пантелей”, където са пред завършване 
няколко големи жилищни комплекса.

Пазарът на индустриални площи
Индустриалният пазар в Ниш има 
най-голям инвестиционен потенциал, 
което може да се окаже ключов фактор 
за бъдещия икономически растеж на 
града. Главната индустриална зона на 
Ниш, наречена „Зона север”, се намира 
до летището, на 4-5 км от града, има 
изградена инфраструктура и е подходяща 
за съоръжения от леката индустрия, 
складове и търговски паркове. Около 
града има още няколко възможни бъдещи 
индустриални зони, намиращи се в по-
широките околности на Ниш, интересни 
за развитие на леката индустрия и 
складови помещения. Цените на парцелите 
в „Зона север” за първата половина на 
2008 г. се движат между 50 и 60 евро/
кв.м, а цените на другите потенциални 
индустриални площи в по-широките 
околности са в порядъка на 20-25 евро/
кв. м. �� Ясен ДИМИТРОВ

комплекси в Ниш за 2007/2008

Обща площ Срок Брой
  апартаменти

27 000 March 2009 260

4000 2007 80

28 000 2008/2009 321
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Енергийна ефективност 
в молове
Една инициатива за подмяна на 4400 осветителни тела

МОЛЪТ В „РОКИНГАМ ПАРК“, КОЙТО Е най-
големият търговски център в Ню 
Хампшир с повече от 140 магазина, 

започна в началото на октомври тази 
година една от най-големите си промени 
в последните години - промяна, която ще 
доведе до намаляване на въглеродните му 
емисии с над 400 000 килограма, което е 
еквивалентно на засаждане на 445 кв.км 
гори или 77 автомобила да не се движат за 
една година. 

Молът, който е собственост на Simon 
Property Group, ще подмени над 4400 
осветителни тела, с което ще намали 
годишната консумация на енергия с над 
575 000 kWh, което се равнява на над 
100 000 долара, спестени годишно 

Елементите на този „светлинен 
проект“, който се фокусира върху общите 
помещения на мола, включва подмяната 
на крушките с нажежаеми жички с такива 
с LED технология и инсталирането 
на сензори за движение в стаите за 
почивка и тоалетните помещения, 
офисите и коридорите. Програмата за 
енергийна ефективност ще спомогне и за 
точността и действието на системата 
за сградна автоматизация за по-добро 

управление на енергийното натоварване 
на системите за отопление и охлаждане. 

Тези подобрения на осветлението 
ще доведат до много различни ползи, 
включително намаляване на използваната 
енергия и въглеродните емисии. Те също 
така ще допринесат за по-ниски разходи 
за поддръжка и по-комфортна среда за 
посетителите на мола. 

Инициативата за по-ефикасното 
осветление в мола се осъществява с 
подкрепата и на Simon Property Group 
заедно с Coon Edison Solutions of White 
Plains, Ню Йорк, една от най-големите 
компании за енергийни услуги. Миналия 
септември двете компании анонсираха 
стартирането на програмата за 
енергийна ефективност в целите Щати. 

В цялата страна Simon Property Group е 
предотвратила изхвърлянето на почти 93 
400 куб.м въглеродни емисии през периода 
2003 - 2007 чрез своите програми за 
енергийна ефективност. 

Това е пример как с минимални 
подобрения на съществуващия мол могат 
да се спестят много разходи и да се 
подобри опазването на околната среда. �

„Фасилитис“

С подмяната на 
4400 осветителни 
тела е равна на 
100 хил. спестени 
долара
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Нови молове за 6 млрд. евро 
през 2009 г. в региона
Повече от половината молове в момента са в Полша

В МОМЕНТА РЕГИОНЪТ НА ЦЕНТРАЛНА И 
Източна Европа е в пикова фаза 
на отваряне на нови търговско-

развлекателни центрове от типа мол. До 
края на годината ще заработят обекти 
на обща стойност 3 млрд. евро, а през 
следващата година новите ще се оценяват 
на двойно повече - 6 млрд. евро. Според 
маркетинговата агенция за анализи на 
бизнеса в Централна и Източна Европа - 
PMR, България също попада в тази вълна на 
масово инвестиране в молове и все още е 
магнит за инвеститорите в този сектор.

Стойността на търговските обекти 
до края на годината у нас се очаква да бъде 
107 млн. евро, сочат данните на агенцията. 
Само за една година обаче стойността им 
ще нарасне с повече от 600% и заедно с 
новите обекти ще достигне повече от 760 
млн. евро. Тенденцията към растеж е най-
голяма в България след тази в Словакия. Там 
до края на 2008 г. ще има молове за 99 млн. 
евро, а до края на 2009 г. близо десет пъти 
повече - за 882 млн. евро.

Заради малката база, от която тръгват, 
България и Словакия ще претърпят 
сериозно увеличение както на отдаваемата 
търговска площ, така и на инвестициите 
в молове, се казва в анализа. Като площ 
увеличението за България е 350% от 2007 
г. до 2009 г. За Словакия интензивността е 
още по-голяма - 800%.

В момента Полша е най-развитата 
страна по обем на търговската площ, като 
повече от половината молове са там. През 
миналата година България има само 2% 
на сто от общата площ на търговските 
центрове в региона, а Румъния - 10%.  

Докладът не споменава как ще се отрази 
финансовата криза върху сегмента на 
търговските проекти, които ще бъдат 
завършени в този неблагоприятен период. 
Изводите са направени на базата на 
планирани и заявени проекти, които се 
очаква да се случат през следващите две-
три години. Според данните до 2011 г. в 
региона ще бъдат отворени 450 нови мола. 

Продължаващата световна финансова 
криза повиши цената на кредитния ресурс 
през последните месеци и по този начин 

Заради свитото 
кредитиране някои 
проекти няма да 
бъдат реализирани

Повече от поло-
вината търговски 
площи в региона се 
падат на Полша

допълнително оскъпи инвестициите. 
Заради по-трудния достъп до свободни 
финансови активи банките затегнаха 
условията за отпускането на заеми за 
проекти в сферата на недвижимите имоти. 
Последствията от кризата се усетиха и в 
България, макар засега не толкова осезаемо, 
колкото в САЩ и Западна Европа. „Ако 
преди година предварителните договори 
с наематели бяха достатъчна гаранция 
за банките, сега те искат подписани 
окончателни договори, преди да финансират 
даден проект“, коментира Сергей Койнов от 
Forton. 

От голямо значение е и 
местоположението на самия проект, 
коя е компанията изпълнител, кой е 
инвеститорът и кой ще управлява мола 
след завършването му. � Ясен ДИМИТРОВ

Местонахождението и мениджмънтът са ключови за успеха на мола
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Корпоративната 
социална 
отговорност
Нейното значение за устойчиво развитие

КАКТО Е КАЗАЛ КОМЕДИАНТЪТ ТОМ ЛЕРЕР: 
„Трябва кураж да защитаваш нещо, 
срещу което всички други са против 

- като мира например.“ Същото важи за 
корпоративната социална отговорност 
и устойчивото развитие. Като за 
световния мир никой няма да каже, че не 
ги одобрява, но и никой няма да направи 
нищо, за да ги подкрепи.

Ситуацията става все по-заплетена, 
защото повече области влизат в 
рамките на корпоративната социална 
отговорност. В началото на XXI век, 
когато бяха създадени индикатори като 
FTSE4 Good Index и Dow Jones Sustainability 
Indexes, устойчивото развитие основно 
се свързваше с проблеми на околната 
среда.

Сега обаче концепцията за устойчиво 
развитие покрива всичко - от 
обществените проекти до човешките 
права.

Дори по-объркващ е фактът, че 
ФМ обикновено спада към сектора на 
спомагателните услуги, макар че той 
включва и дейности, несвързани с ФМ; от 
друга страна, част от ФМ дейността 
включва контрол на вредителите и 
отпадъците, строителство, кетъринг и 
пътувания. Това усложнява оценяването на 
ФМ индустрията.

Мик Далтън, бивш председател 
на BIFM, отбелязва, че дори и да не е 
винаги оценяван като ключова област, 
ФМ е много важен. „Около 40-50% от 
корпоративната социална отговорност 
в повечето компании идват от ФМ, 
изтъква той. Това може да се отнася до 
използването на енергията, управлението 
на отпадъците, здравеопазване и 
сигурност или до  обществени проблеми 
като поддържането на горите.“ 

„Сградите консумират около 70% от 
енергията в Обединеното кралство, но 
новото строителство добавя само по 2% 

Около 40-50% от 
корпоративната 
социална отговор-
ност в повечето 
компании идват от 
ФМ
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към сградния фонд всяка година, съгласява 
се Ана Говиър, първи консултант на 
Johnson Controls. Важно е устойчивостта 
да не е само въпрос, отнасящ се до новите 
сгради, но и да представлява осигуряване 
на най-добрия начин за поддържането на 
сградите занапред.“ 

Тя добавя, че Елизабет Уотмор, 
директор в Департамента за бизнес 
предприятия и регулаторна реформа 
(www.berr.gov.uk), наскоро е заявила, че 
може да се очаква в бъдеще да нараснат 
изискванията относно ефективността на 
сгради и съоръжения - тъй като те стоят 
в основата на британската икономика. 
„Това е първият път, когато съм чувала 
някой в правителството да погледне 
към това как сградите са ръководени и 
да разбере позитивното влияние на ФМ“, 
казва тя.

Далтън проучва доклади от 
всички фирми, считани за лидери в 
корпоративната социална отговорност 
изпълнението, и ги сравнява с доклади от 
ФМ фирми с обезкуражителни резултати. 
„Не мисля, че повечето ФМ фирми считат 
корпоративната социална отговорност 
за нещо сериозно и го определят само 
като възможност за увеличение на 
продажбите и за печелене на клиенти, 
казва той. Макар че свалям шапка, на тези 
които го зачитат.“

Той смята, че много само говорят за 
проблемите и изпускат възможности. 
„Те трябва да се събудят и да разберат, 
че ако документират тази информация, 
могат да я използват като услуга за други 
фирми, казва той. ФМ компаниите трябва 
да започнат да свързват корпоративната 
социална отговорност с по-голямата 
представа за нефинансово докладване и 
корпоративно управление.“

Johnson Controls участва в индексите 
Dow Jones Sustainability Index и FTSE4Good. 
„Устойчивостта е част от основния ни 
бизнес“, казва Говиър. Фирмата е работила 
с клиенти като IBM, като им помага да 
спестят 52 000 MWh електроенергия 
на 65 обекта в Обединеното кралство, 
спестявайки 38 000 тона CO

2
. IBM спечели 

награди за проекта, който стана причина 
41 от обектите да произвеждат 100% от 
енергията си от възобновяеми източници 
и да се подобрят взаимоотношенията със 
служителите си, петстотин от които 
обещават да направят живота си по-
зелен.

„По света сме вкарали в действие над 
100 000 енергоспестяващи проекта, 
спестили над 16 милиарда долара енергия“, 
казва Говиър. Тя добавя, че фирмата 
практикува тези идеи и на своите 
собствени сгради.

Тя е сигурна, че устойчивостта 
вече не е странична грижа. „В нови 
ФМ договори ние виждаме повишено 

внимание към разумното използване на 
ресурси“, казва тя. Тя приписва заслугата 
на засиления натиск от акционери, 
както и на правителствени действия. 
Директивата за енергийна ефективност 
в сградите влезе в сила през април, а 
директивата за сметищата направи 
по-скъпо изхвърлянето. Регулации, като 
например такса задръстване или данък 
върху климатичните промени, също имат 
ефект. В сравнение с тези санкции дори 
покачващата се стойност на петрола 
няма такова влияние. Много фирми все 
още виждат енергията като малък 
процент от разходите си.

Ноел Морин, старши вицепрезидент на 
Skanska в областта на устойчивостта, 
казва, че натискът от НПО и 
инвеститори има резултат и че 
Обединеното кралство води в това 
отношение. Неговата фирма доведе 
до построяването на 30 St Mary Axe 
(„Корнишона“) на Swiss Re, която използва 
естествена вентилационна система за 
повишаване на ефективността. Една 
новост беше насочването на топлината 
от автомобилите в подземния паркинг 
към сградата. „Има смисъл не само заради 
обществените норми, а и защото 
имаме безплатно отопление“, казва Ноел 
Морин. Той е оптимистичен, че новите 
отношения, създадени от Инициативата 
за частно финансиране на британското 
правителство (PFI), могат да увеличат 
влиянието на ФМ фирмите, защото те са 
отговорни за управлението на сградите 
и инвестират в разумното използване на 
ресурсите.

Кейт Секстън, директор по 
сигурността и околната среда в Amey, е 
подобно оптимистичен. Неговата фирма 
отпадна от FTSE4 Good, когато беше 
купена от испанската компания Ferrovial. 
Въпреки че компанията майка е в листите 
на FTSE4 Good и Dow Jones Sustainability 
Index, той казва, че се наблюдава намален 
интерес от инвеститори, откакто 
Amey не е листвана със собственото 
си име. След като повечето договори на 
компанията му са с правителството, 
Секстън казва, че корпоративната 
социална отговорност е важен за тях 
въпрос.

Колкото и да говори правителството за 
корпоративна социална отговорност, то 
трябва да изработи поощрения както за 
своите, така и за чуждите бизнеси, казва 
той. „Ако зелената енергия е два пъти по-
скъпа, клиентите ще са възпрепятствани, 
но ако е 2% повече, репутацията и други 
ползи ще я направят привлекателна.“ 
Той вярва, че бизнесът има нужда от 
поощрения като намаления на данъци, 
както и нематериални изгоди, които са 
толкова трудни за измерване. �

„Фасилитис“
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фитонцидната си активност - 
това е свойството им да изпускат 
вещества във въздуха, които оказват 
благотворно влияние върху човешкия 
организъм, засилват имунната система 
и унищожават болестотворните 
микроорганизми. Такива видове са 
брезата, обикновеният дрян, махалебката, 
смрадликата, черният бор, орехът, липата.

Същността на детската площадки 
обаче си остават детските съоръжения. 
Предвид новите технологии, материали 
и дизайнерска работа на екипи от хора 
на пазара се предлагат много различни, 
атрактивни и занимателни съоръжения. 
Детските съоръжения се правят с 

ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ СА НЕОБХОДИМ 
елемент в градската среда. Това 
е мястото, където децата ни 

играят, развиват опорно-двигателната си 
култура, гъвкавост и сръчност, общуват 
помежду си, забавляват се.

Детските площадки намират място 
в зелените площи, в паркова среда, 
в кварталните градинки. Изборът и 
съчетаването на съоръженията за игра 
се комбинира с избора на подходяща 
растителност, тъй като тя е 
рамката на композицията, изолира от 
градската среда, осигурява сянка, уют и 
завършеност. Подборът на растенията 
изключва отровни храсти и дървета и 
видовете с бодли. Площадката може да 
се сепарира от околните пространства 
с жив плет. Когато тя граничи с улица, 
най-добре е да бъде изолирана от 
автомобилното движение с дървесно-
храстова растителност, като под 
короната на дърветата се разполагат 
храсти, подходящи за декоративна 
резитба - образуващи втори растителен 
обем с функцията на растителна 
преграда. По този начин се осигурява 
безопасност и защита от прах и шум. 
Обикновено по-голямо е участието на 
широколистните видове, тъй като те 
развиват по-големи корони и осигуряват 
необходимата сянка през горещите часове 
на деня. Задължително условие е една 
част от съоръженията да са засенчени в 
следобедните часове.

Присъщо на детската природа е 
любознателността, любопитството и 
наблюдателността. Ето защо, когато се 
избират видовете, може да се съчетават 
растения с различна форма на листата, 
различна есенна багра, интересен цъфтеж 
и с различни плодове. От цъфтящите 
дървета са подходящи плодните - дюля, 
ябълка, слива, череша, от храстите - 
форзиция, вайгела, спиреи. Красиви с 
есенната си багра са кленът, липата, 
червеният дъб, черешата, букът, брезата. 
Интересни са жълъдите на  дъбовете, 
крилатките на ясените и яворите, 
топките на чинарите, шушулките на 
каталпата, шишарките на боровете 
и смърчовете. С ароматни цветове са 
люлякът, лавандулата, липата. 

Някои растения са ценни заради 

Ландшафтна архитектура

Детски площадки
Тези развлекателни съоръжения трябва да съчетават въображение и безопасност

При дизайна на съ-
оръженията освен 
игровата стой-
ност имат значе-
ние здравината при 
експлоатация
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модулна конструкция и всяко съоръжение 
представлява сбор от различни модули, 
например различни видове пързалки, 
мостчета, кули, стълбички, люлка, тунели. 
Много често се използват комбинирани 
детски съоръжения, които съчетават 
няколко вида елементи и игри, децата 
се пързалят, катерят, люлеят, спускат, 
промушват. В една част елементите 
могат да са фиксирани и да предлагат 
здрава опора; в друга, където са 
използвани въжета и вериги, са люлеещи 
се и по този начин  децата се учат на 
равновесие и координация. Пързалките 
са по-ниски или по-високи, може да са 
спираловидни, двойни или затворени 
тунели. Използват се ярки, чисти и 
контрастни цветове, някои от паната 
по съоръженията може да са изрисувани, с 
отвори, с ръкохватки или с вградени игри. 

При дизайна на съоръженията освен 
игровата стойност имат значение 
здравината при експлоатация, безопасната 
игра, намалената нужда от поддръжка. 
Съоръженията са класифицирани за 
различни възрастови групи деца според 
необходимостта и възможностите, 
характерни за различните възрасти. За най-
малките от 1 до 3 години те са по-ниски, за 
по-големите до 12 години деца са по-високи, 
с повече елементи и изискват по-сложни 
физически умения и съответно по-висок 
ръст. За младежите е необходимо да се 
осигурят кътове, където да се събират и 
общуват - беседки, маса с пейки, спортни 
съоръжения като лостове и успоредка, 
игрища, тенис маси. Друг важен елемент 
от детската площадка е настилката, 
като към нея също има изисквания. Тя 
трябва да е ударопоглъщаща. Такива са 
гумените настилки, пясъкът, дървесните 
кори или специални гумени настилки 
с отвори за трева. Една част от 
съоръженията трябва да могат да се 
ползват и от деца в инвалидни колички.

Ситуирането на площадките за деца 
трябва да е встрани от основния поток 
от хора, комуникациите не трябва да 
пречат на игрите. Когато се поставят 
люлки пред и зад люлеещата се част, 
могат да се поставят декоративни 
прегради за безопасност, защото голяма 
част от инцидентите са между люлеещо 
се и пресичащо дете. 

Около съоръженията и пясъчника, по 
периферията на площадката, на сянка се 
поставят пейки и кошчета край тях. 

Подходящото място за игра, изборът на 
съоръжения, добрият монтаж и редовните 
грижи и контрол върху детската 
площадка ще осигурят най-добри условия и 
безопасност при ползването на детската 
площадка. �

ланд. арх. Росен ГУРКОВ
„Студио Гурков“ ЕООД

Ландшафтна архитектура

CMYK  Фасилитис  стр. 71



Ландшафтна архитектура

Зелените покриви
Ще видим ли озеленени сгради скоро и в България

ЖИВИТЕ ПОКРИВИ И ЗЕЛЕНИТЕ ФАСАДИ 
са лесно решение, което може 
да бъде вградено в сградите 

с цел намаляване на топлината и 
повърхностното оттичане при 
проливен дъжд и увеличение на 
биоразнообразието, като по този начин 
се повишава важността на ландшафта на 
урбанизираните територии.

Предимства на зеления покрив
Този тип озеленяване осигурява чист 
въздух за обитателите на сградата. 
Освен това играе ролята на допълнителна 
топло-, шумо- и хидроизолация. 
Зеленият покрив улеснява работата на 
водосточната система на сградата 
при силен и кратък дъжд, като задържа 
до 40 литра вода на кв.м. Впоследствие 
той позволява по-бързото връщане на 

дъждовната вода в атмосферата при 
изпарението й, вместо влизането й във 
водоотвеждащата или канализационната 
система на града. Озеленяването на 
покривното пространство се справя с 
един феномен, който остава незабелязан, 
докато не се превърне в проблем - 
птиците, които се настаняват в 
подпокривните помещения. Зеленият 
покрив подобрява условията на обитаване 
на птиците, които при наличие на 
високи сгради биха кацнали в градината 
на покрива, където да намерят храна и 
влага. Не на последно място е визуално 
атрактивен за живеещите и работещите 
в съседство и е идеално място за отдих.

Нормативни неуредици
Приетата преди десет месеца от 
Столичния общински съвет Наредба 

CMYK  Фасилитис  стр. 72



73НОЕМВРИ 2008  ФАСИЛИТИС
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за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на Столичната 
община твърде бегло засяга въпроса 
за озеленяването на тераси, покриви 
и на територията над подземни 
сгради и съоръжения, както и начина на 
включването им към общата озеленена 
площ на даден имот. В т. 5, ал. 3 е казано, 
че „в устройствени зони с плътност на 
застрояване над 60%  озеленените площи 
върху тераси, покривни градини и над 
подземни сгради и съоръжения се включват 
в общата озеленена площ на имота, ако 
според конструктивния проект и проекта 
за вертикално планиране е осигурен 
почвен пласт повече от 0.6 м. При по-
малък почвен слой (но не по-малко от 0.3 
м) площта им се умножава с коефициент 
0.8.

Проблемите са:
� само в централните градски райони 

(устройствени зони с плътност на 
застрояване над 60%) се разрешава 
включване на покривното озеленяване в 
общата озеленена площ на имота
� фиксирана е дебелина от 0.6 м, без да е 

указан видът растителност
� не е ясно по какви причини е приет 

коефициент 0.8 при почвен слой 0.60-0.30 м
� никъде в наредбата не се споменава 

за видовете озеленяване - екстензивно и 
интензивно
� не е разрешено включване на 

вертикално озеленяване (по фасадите) в 
общата озеленена площ на имота.

Изискванията в текста на наредбата 
са твърде високи, практически ненужни 
и оскъпяват строителството. Те 
увеличават много натоварването 
на конструкцията, което в силно 
земетръсната зона на гр. София налага 
допълнителни мерки за конструктивно 
усилване на сградите и допълнително 
утежнява строителството. Ако 
наредбата остане в този си вид, се 
създават предпоставки за измами и 
корупция, включително т.нар. временно 
залесяване и премахването му след акт 16, 
и като цяло отблъсква инвеститорите от 
този тип озеленяване.

В момента няма евронорми EN, 
касаещи въпроса. Единствените 
признати в повечето европейски 
страни като Германия, Австрия, 
Холандия, Белгия, Дания и др. са т.нар. 
Указания за проектиране, изпълнение и 
поддръжка на зелени покриви (Richtlinie 
fur die Planung, Ausfuhrung und Pflege von 
Dachbegrunungen) на немския ландшафтен 
институт Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftssbau e.V. 
(FLL). Според FLL пластовете на зеления 
покрив се определят в зависимост от 
местоположението на покрива, наклона 

му, вида дренажен композит, ветровото 
натоварване и др.

Зеления покрив според FLL включва 
вегетативен слой от почва (субстрат) 
с определена дебелина, започваща от 6 
см (при екстензивно озеленяване) и от 
15 см (при интензивно озеленяване), 
филтърен слой, дрениращ слой, защитен 
слой, разделителен слой, противокоренов 
слой или комбинация от няколко слоя в 
специален дренажен композит (геотекстил 
- дренажна мембрана - геотекстил или 
фолио) с малка дебелина (6 - 25 мм) и с 
определен дренажен и водозадържащ 
капацитет.

Теглото на модерния зелен покрив, 
включително озеленяване (седуми), 
субстрат (почва), специален дренажен 
композит и противокоренова 
хидроизолация, започва от 95 кг/
кв.м, докато само 60-те см (от 
горецитираната наредба) водонапит 
почвен пласт с плътност 1500 кг/куб.м 
тежат 900 кг/кв.м.

При замяна на почвата със специален 
водозадържащ слой от каменна вата се 
постига натоварване от само 50 кг/
кв.м, което позволява изпълнение на зелен 
покрив върху скатен покрив или дървена 
конструкция, нещо немислимо дори при 
„само“ 30 см почвен слой.

Според проведената през тази година 
в София международна конференция Green 
Keysи с партньорството на Столичната 
община трите най-важни фактора 
в историческото, съвременното и 
бъдещото развитие на урбанизираните 
територии са ръстът на населението, 
промените в климата и технологичното 
развитие. 

Технологичното развитие в комбинация 
с нарастващите цени на енергията ни 
задължават да се стимулира изграждане 
на пасивни къщи, щадящи околната среда и 
използващи максимално дъждовната вода и 
слънчевите лъчи като екологичен енергиен 
източник. В тази връзка извън наредбата 
може да се помисли и за задължително 
въвеждане в новите сгради на минимален 
брой слънчеви батерии за електроенергия 
или топла вода, така както бе въведено 
изграждане на минимален брой паркоместа 
в сградите преди години.

Всичко това води до основния извод 
- трябва да се стимулира озеленяване 
на всяко пространство, в частност 
покривите, а не да се усложнява и 
утежнява. 

Зелените покриви трябва да станат 
приоритет, а не последна възможност 
за вместване в зададените от визата за 
проектиране параметри. �

инж. Орлин ИЛИЕВ,
директор на „ЕСХА България“ ООД, 

съучредител на Българската асоциация 
за изолации в строителството (БАИС)

Този тип озеле-
няване осигурява 
чист въздух за 
обитателите на 
сградата

Теглото на модер-
ния зелен покрив с 
всичките му еле-
менти започва от 
95 кг/кв.м
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Новостите в проектирането 
на пасивни къщи
Важно е да се докажат основните енергийни параметри на стандарта още на етап проект

ПАСИВНИТЕ СГРАДИ НАБИРАТ популярност 
с първите проекти в България. Те са 
истинско предизвикателство както 

за инвеститорите, така и за всички 
проектанти в строителството. Наред 
с всички изисквания, на които трябва да 
отговаря една сграда, сега се нареждат 
и онези, които трябва да сведат обща-

стандарт му дава. От този момент на-
татък отговорността пада изцяло върху 
проектантите: архитект и екип от инже-
нери.

Кое е новото в проектирането на 
сгради, които отговарят на стандарта 
за пасивни сгради? Амбициозната цел, 
която целият екип си поставя, е да 

Фиг. 1та консумация на енергия 
до нива, близки до нулата. 
Противно на очакванията 
тези допълнителни изис-
квания не са в разрез с функ-
ционалността, комфорта 
или общата естетика на 
архитетектурата. Нещо 
повече - постигат се не-
традиционни и завладяващи 
ре зултати.

Всеки проект започва 
с първоначалната идея на 
инвеститора - къща, офис 
сграда, детска градина или 
супермаркет. Той възлага 
проекта с изискванията за 
спаз ване на стандарта за 
па сивна сграда, защото е 
запоз нат с безспорните 
пре димства, които този 

постигне още в 
проектна фаза 
доказването 
на основните 
параметри на 
стандарта. Това 
са годишната 
консумация за 
отопление под 
15 kWh/м2 и 
пълна годишна 
консумация 
за всички 
нужди под 
120 kWh/м2. В 
повечето случаи 
възложителят 
поставя това 
условие и иска 
да се увери, 
че целта 
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се постига по най-икономичния и 
целесъобразен начин и че накрая наистина 
стандартът е покрит. Нещо повече - 
след като се построи сградата, ако са 
спазени всички изисквания, той може да 
получи сертификат за пасивна сграда. 
Всичко това налага проектантският 
екип да ползва допълнително нови 
методики за проектиране. За тази 
цел е създаден изчислителен софтуер, 
който третира пълния енергиен модел 
на сградата. Най-използвана в Европа 
е методиката, въведена от Passivhaus 
Institut Darmstadt, наречена PHPP (Passive 
House Planning Package). При нея в обща 
калкулация влизат всички елементи 
на сградната обвивка, прозорците и 
засенчването им, вентилационната 
система с рекуператора, електрическата 
и ВиК системите, с една дума, всички 
онези теми, които имат отношение 
към цялостното енергийно поведение 
на сградата. По такъв начин още 
в проекта се следи за това дали се 
постигат задължителните изисквания 
на стандарта, или са нужни още 
допълнителни мерки. Такива мерки могат 
да бъдат: допълнително минимизиране 
на външната повърхнина и постигане 
на по-компактна форма; добавяне на 
топлоизолация по стени, покрив и плоча 
към терена; увеличаване/редуциране 
на остъклената площ за допълнителни 
пасивни слънчеви печалби или, от друга 
страна, проблеми с прегряване на 
помещения; контрол на слънцезащитата 
в проекта; залагане на рекуператор с 
по-висок КПД и много други. По време на 
целия проектантски процес се следи в 
детайли как всички тези мерки дават своя 
резултат в общата консумация на енергия. 

От друга страна, параметрите 
от проекта на сградната обвивка и 
вентилационната техника, които най-
общо се характеризират с общата 
стойност U на топлопреминаване на 
елемента, съставящ сградната обвивка, 
имат своята цена. Колкото по-високи са 
изискванията към тези елементи, толкова 
по-скъпо ще струва строежът. Ето защо 
е много важно по време на проектирането 
да бъде следен и бюджетът, така че 
крайното оскъпяване на строителството 
за постигане на пасивния стандарт да 
не бъде повече от 10 - 15%. Това именно 
е задачата на проектантите - да спазят 
стандарта по най-икономичния начин. (виж. 
фиг. 1)

От изключителна важност са и 
детайлите. Правилната инсталация 
и местоположението на изолацията, 
прозорците, специалните фолиа 
за въздухонепроницаемост, както 
и позицията на всеки елемент 
от вентилационната техника са 
задължителни. Така се предотвратяват 

бъдещи проблеми, а от друга страна, се 
извлича максимална ефективност от 
всички съставни елементи на системата.

В България до момента не можем 
да се похвалим с високо качество 
на строителството. Пред 
строителите обаче се изправят нови 
предизвикателства. Идва времето, в 
което крайният потребител ще търси 
и ще изисква повече. Той и сега следи 
внимателно месечните си сметки за 
енергия. Когато се захване с проектиране 
на нова сграда, ще държи тя да спазва 
такива стандарти, че след 20 години да 
не се налагат скъпоструващи подобрения. 
Нещо повече - всеки месец ще му спестява 
значителни средства.

Енергията в България все още е 
сравнително евтина. Ръстът на покачване 
обаче е постоянен. Дошло е времето, 
когато възложителите ще искат повече, 
защото проект, който се възлага днес, 
ще бъде изпълнен след 2 до 5 години. 
За тогава никой не може да предвиди 
възможно ли ще е бъдещото енергийно 
обслужване на сградата - еднакво важен 
въпрос както за малки битови, така и за 
големи консуматори на енергия.

арх. Георги НИКОЛОВ
„Студио АРХЕ“ ЕООД
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Как светът видя 
XXI век през 1962 г.
„Експо '62“ е изложението, на което днес се гледа с носталгия, защото наивно-оптимистичната 
визия за бъдещето, която беше лансирана там, така и не се осъществи

ЕКСПОЗИЦИЯ ХХI ВЕК Е ИМЕТО, С КОЕТО 
световното изложение в Сиатъл, 
САЩ, проведено между 21 април и 21 

октомври 1962 г., остава в историята. 
Почти 10 милиона души посещават 
изложението и то е едно от малкото 
световни изложения, които в крайна 
сметка излизат на печалба. 

Изложението в Сиатъл е известно 
с няколко неща. Преди всичко това 
е конструкцията, известна като 
Космическата игла (Space Needle). 
Подобно на Айфеловата кула в Париж 
тя бързо се превръща в символ на града, 
който надживява с десетилетия повода 
за своето създаване и се превръща в 
главна туристическа атракция. Другата 
забележителност е еднорелсовият влак, 
който функционира и до днес. Една от 
сградите, които са оцелели и до днес, е 
павилионът на САЩ, който днес помещава 
научния център „Пасифик“.

За американците това изложение има 
особена сантиментална стойност. 
Подобно на изложението в Брюксел 
четири години по-рано и тук властва 
утопичната вяра в едно по-добро 
технологично бъдеще, което ще донесе 
просперитет за човечеството. В случая 
обаче въпросната вяра е много по-
наивна, видяна изцяло през призмата на 
американските представи за социален 
разцвет от 50-те години, без да взима 
предвид надигащите се през 60-те вълни 
на недоволства от тези представи и 
изобщо от американския футуристичен и 
социален консуматорски шаблон. Пример 
за това е създаваната представа, 
че човешката раса ще се грижи за 
природата по технологичен, а не по 
екологичен начин, че и в бъдещето жената 
ще си остане преди всичко домакинята 
вкъщи, а забогатяването на всички 
ще предизвика по естествен начин 
социално равенство. Експото е завинаги 
увековечено и с няколкоседмичния 
престой там на Елвис Пресли, превърнал 
експото в снимачна площадка на филма 
„Това се случи на световния панаир“. 

Концепцията на 
изложението в Сиа-
тъл е изцяло доми-
нирана от футу-
ристичните идеи 
за космическите 
технологии, наука-
та и бъдещето

Реновацията на 
„Космическата 
игла“  през 2000 
г. струва почти 
пет пъти повече 
от разходите за 
построяването на 
кулата

“Космическата игла” е от малкото съоръжения, които са останали до днес от Експо 62
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Космическа надпревара 
…с един участник
Концепцията на изложението е изцяло 
доминирана от идеята за Космоса, науката 
и бъдещето. В контекста на студената 
война, която набира скорост през тези 
години, САЩ искат да демонстрират, че не 
само не изостават, но и водят пред СССР 
в разработването на космически и научни 
технологии. Не случайно Сиатъл е избран 
за домакин на подобна демонстрация, 
тъй като там се намират заводите на 
„Боинг“, а и като цяло градът е един от 
най-индустриално развитите в страната. 
След като през 1960 г. изложението е 
сертифицирано като световен панаир от 
Международното бюро по изложенията, 
домакините отправят покана към Москва 
за участие, но руснаците отказват, след 
което страните от източния блок, както 
и Китай, Северен Виетнам и Северна 
Корея дори не са поканени. Показателно за 
напрегнатостта в отношенията между 
двата лагера е, че президентът Кенеди 
„поради настинка“ отказва да участва 
в закриването на панаира, а по-късно се 
оказва, че всъщност причината е била 
в разразилата се по това време криза с 
насочените към страната съветски ракети 
в Куба и ангажираността му по въпроса.

Архитектите
Районът, в който се построява 
изложението, първоначално е предвиден 
за изграждане на градски център. Главен 
архитект на изложението е Пол Тири, 
като негово дело е и дизайнът на щатския 
колизеум. Сред останалите имена на 
архитектите впечатление прави роденият 
в Сиатъл Минору Ямасаки, който създава 
Павилиона на науката, а по-късно става 
световноизвестен с проекта си за 
световния търговски център в Ню Йорк. 
Въпреки плановете на мястото да се 
построи постоянен градски център повече 
от половината от сградите, построени за 
панаира, са разрушени скоро след края му.

Тематични паркове
Изложението е разделено на няколко 
тематични парка: „Светът на науката“, 
„Светът на ХХI век“, „Светът на 
търговията и индустрията“, „Светът на 
изкуството“, „Светът на забавленията“, 
„Булевардите на света“ и т.н. 

В „Света на науката“ основен дял 
в изложението има федералното 
правителство, включително и НАСА, 
и там са показани модели и макети на 
различни сателити и модерни научни 
технологии. В специална прожекционна 
зала, наречена Spacearium и събираща 
750 зрители, е прожектирана симулация 
на пътуване през слънчевата система 

и галактиката. Други експозиции били 
посветени на хоризонтите на науката, 
представящи теми като „Контрол на 
човешкото обкръжение“ и „Науката и 
проблемът със световната популация“.

Безспорно най-запомнящият се и 
представителен за характера на 
изложението е тематичният парк 
„Светът на ХХI век“. Тази част от 
изложението е доминирана от сградата 
на Вашингтонския щатски колизеум. 
Първоначалната идея на сградата е 
била да побере цялото изложение под 
покрива си, но тя била отхвърлена поради 
финансовата й тежест. Въпреки това 
сградата остава внушителна и в нея 
се помещават множество изложбени 
площи, а по-късно е достатъчно голяма 
за превръщането й в спортна арена и 
конвенционално съоръжение. 

Площта, отделена за „Света на 
търговията и индустрията“, е разделена 
на местна и чуждестранна част. В този 
парк е разположена и Космическата игла, 
както и Амфитеатърът. Представените 
търговски марки варирали от 32 
фирми за производство на мебели до 
„Енциклопедия Британика“. Сред по-
интересните павилиони били тези на 
„Форд“, в който се симулирало космически 
полет, и Павилионът на електроенергията, 
включващ 12-метров фонтан, направен 
да изглежда като хидроелектрически 
бент. Сред търговските павилиони се 
помещавали и няколко религиозни, по 
подобие на Католическия павилион от 
„Експо '58“ в Брюксел. Сред чуждестранните 
павилиони впечатление правели тези на 
Великобритания, Мексико и Перу, Япония, 
Индия, Бразилия, както и Павилионът на 
Европейската икономическа общност.

„Космическата игла“
Първата скица на бъдещата кула е 
нарисувана от бизнесмена Едуард Карлсън 
през 1959 г. и е вдъхновена от кулата 
в Щутгарт. По това време Карлсън е 
президент на Western International Hotels 
и неговата идея е „Иглата“ да бъде 
център на предстоящото футуристично 
изложение. Проектът обаче до последно 
е бил под въпрос, тъй като не е могло да 
се осигури подходящ парцел за строеж. 
Едва 13 месеца преди началото на експото 
на пазара се появява подходящ терен за 
продан и строежът започва. Основите 
са положени в дупка с размери 9 метра 
дълбочина и 36.5 метра ширина. 467 
камиона изсипват цимент без прекъсване 
в продължение на цял ден, за да запълнят 
дупката. След като основата на кулата 
е излята, тя тежи толкова, колкото и 
самата кула, и по този начин центърът на 
тежестта на цялата конструкция се пада 
на 1.5 метра над земята. �78

Първата скица на 
бъдещата кула 
е нарисувана от 
бизнесмена Едуард 
Карлсън през 1959 
г. и е вдъхновена 
от кулата в Щут-
гарт 
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въжета, като всяко от тях е достатъчно 
здраво, за да издържи самостоятелно 
асансьора. Кабелите се подменят всяка 
година. Ако и седемте кабела по някаква 
причина се скъсат едновременно, 
асансьорите имат и автоматична 
спирачка, която да ги предпази от падане. 
Трите асансьора са подменени през 1993 
г. с нови, чиято обща стойност е 1.5 млн. 
долара.

По време на изложението кулата е била 
посетена от 2.3 млн. души, което прави 
по 20 000 средно на ден. Оттогава до 
днес „Иглата“, превърнала се безспорно 
в най-популярна градска атракция, е 
била посетена от повече от 45 млн. 
туристи. Любопитно е, че 45-милионният 
турист печели награда вечеря за двама в 
ресторанта на върха на… Айфеловата кула. 
Ресторантът на „Иглата“ обаче е не-по-
малко обичано място от американците 
и редовно печели в читателски класации 
награди от типа  на „Най-романтичното 
място за сватбено предложение“, „Най-
добро място за парти“ или „Най-добра 
гледка“. Любопитен факт е, че през 2000 г. 
приключва реновацията на съоръжението, 
която струва почти пет пъти повече 
от разходите за построяване му. Със 
съоръжението е свързана и една случка, 
която вероятно е вдъхновила скандалното 
козлодуйско предаване на „Ку-ку“. На 1 април 
1989 г. местна телевизия обявява, че 
заради силен вятър кулата се е срутила, 
като излъчва от мястото на събитието 
ужасени коментари на „очевидци“ 
(актьори). Настъпва голяма паника, над 
700 обаждания на спешните телефони 
се регистрират, въпреки че по време на 
цялото предаване отдолу е имало надпис, 
че това е шега, а болниците се подготвят 
за спешния прием на пострадали. 

Еднорелсовият влак
Сиатълският еднорелсов влак (Monorail) 
е построен специално за изложението, 
за да осигурява лесен и удобен превоз 
от центъра на града до панаира. 
Конструкцията е построена за по-малко 
от година и е пусната в експлоатация 
един месец преди старта на изложението. 
По време на самото експо от влака 
се възползват над 8 млн. пътници, 
благодарение на което направените 
разходи от 3.5 млн. долара са възвърнати 
само за няколко месеца и до края на панаира 
собствениците реализират печалба. 
По-късно, през 1965 г., съоръжението 
е продадено от „Корпорация ХХI век“ на 
града за 600 хил. долара. Това е първата 
функционираща комерсиална еднорелсова 
транспортна система в САЩ, която 
заедно с „Космическата игла“ се превръща 
в икона на града. �

Кирил ХАВЕЗОВ

Как светът...
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Пететажният купол на върха на 
кулата е построен с акцент  върху 
нивото с въртящия се ресторант и 
обсерваторията. Тези горни нива са така 
добре балансирани, че ресторантът се 
върти с помощта на електродвигател 
едва с една конска сила. Цялата 
кула е висока 184 метра, 42 метра 
широка и общата й маса е 9550 тона. 
Конструкцията е проектирана така, че 
да може да издържи вятър със скорост 
от 320 км/ч, както и при земетресение с 
магнитут 9.5 по скалата на Рихтер.

Асансьорите на кулата са три и всеки 
побира по 25 пътници, като два от тях са 
високоскоростни, издигайки се до върха за 
43 секунди. При по-силен вятър обаче те 
се движат значително по-бавно. Всеки от 
асансьорите е осигурен със седем кабелни 

Проектът на кулата се променя значително от първоначалната 
скица до финалната си визия
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