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Коледните и новогодишните празници вече чукат на нашите врати. Коледна 
украса ни радва отвсякъде - в дома, в офиса, на улицата. С наближаващите праз-
ници настроението е приповдигнато. И хората си правят равносметка какво се 
е случило през изминалата година. 

През изминалите 11 броя на списанието ние се опитахме да ви запознаем с ос-
новните теми, свързани с фасилити мениджмънта - от разликите между струк-
турното и неструктурното окабеляване до начините за намаляване на такса 
смет и разделното събиране на отпадъците; от избора на дограми и прозорци за 
офис сградата до тяхното значение за енергийната ефективност; от контрола 
на достъп до фасилити мениджмънт в офис сградите, от споразуменията за ниво 
на обслужване до анализ на жизнения цикъл на сградите, от системите за сградна 
автоматизация до следене на качеството на въздуха; от почистването на офис 
площите до ландшафтната архитектура и т.н, можем да изброяваме още много. 

Всеобщо мнение е, че представата за фасилити мениджмънта и фасилити 
мениджъра като професионално развитие се промениха много за последната го-
дина. Все повече инвеститори и строители се интересуват от значението на 
фасилити мениджмънта и как той може да спомогне за последващото управление 
на сградата и намаляване на текущите разходи. Това е радостна тенденция в 
развитието на бизнеса в България. 

Наред с това финансовата криза, пред която е изправе-
на България в момента и в която се намира целият свят, 
колкото и странно да звучи, е добра за фасилити менид-
жмънта у нас. По време на криза едно от нещата, които 
всички мениджъри гледат, е съкращаване и оптимизиране 
на разходите.

Тези причини ме карат да вярвам, че следващата година 
ще бъде още по-успешна за фасилити мениджмънта в Бъл-
гария. 
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България

Хидроизолационният 
проект става задължителен при 
строителството на сградите
Наличието на хидроизолационен 
проект вече е задължително при 
строителството на нови сгради. Това 
предвижда Наредба №2 за проектиране, 
изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации, която  влезе в сила от 14 
октомври. „Около 80% от сутерените на 
построените през последните 15 години 
сгради се наводняват заради недобре 
изпълнена изолация“, каза Йордан Николов, 
председател на УС на БАИС. По думите на 
Николов нормативният акт е направен не 
за да създава трудности, а за да защити 
инвеститори и потребители, така че да 
получат качествен обект. В техническия 
паспорт на всяка сграда ще трябва да 
се вписват основните експлоатационни 
характеристики на вложените 
хидроизолационни продукти, мерките за 
тяхното поддържане и инструкции за 
експлоатация. 

Colliers International 
сред най-добрите 
работодатели в България
За трета поредна година Colliers бе 
обявена за най-добър работодател 
в националното проучване на HR 

консултантите Hewitt Associates. 
Компанията зае трето място в категория 
„Малки и средни предприятия“, като 
показа отлични резултати във всяка от 
измерените области - ангажираност на 
служителите, HR одит и мениджърски 
екип. „Щастлив съм, че за поредна 
година компанията ни получава това 
признание и благодаря на целия екип на 
Colliers. Отличието е ценно за нас поради 
обратната връзка, която получаваме от 
нашите служители и възможността да 
оценим мястото на компанията ни на 
пазара“, заяви Атанас Гаров, изпълнителен 
директор на Colliers International, България. 
Тази година изследването класира 
84 компании на база резултатите 
от подробен въпросник, попълнен от 
13 500 служители. Церемонията по 
награждаването се състоя на 21 декември 
2008 г. в хотел Holiday Inn - София, в 
присъствието на HR специалисти и 
мениджъри на компании от различни сфери 
на бизнеса.

„Милър дивелопмънтс“ 
придоби „Мол Варна“
Британската компания „Милър 
дивелопмънтс“ финализира покупката на 
„Мол Варна“ от „Интерсервиз Узунови“, 
съобщиха от компанията. Сделката е на 
стойност 120 млн. евро и е най-голямата 
за „Милър дивелопмънтс“ в Европа. Тя е и 

Наличието на хидроизолационен проект при строителството на нови сгради вече е задължително
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България

сред най-големите за България. През юни 
2007 г. беше подписан предварителен 
договор за покупка под условие при 
завършването на обекта. „Мол Варна“ 
отвори врати през юни и в него са 
представени над 150 търговски марки. 
Финансирането на сделката е осигурено 
от Райфайзенбанк. През следващите 
седмици новият собственик ще извърши 
анализ на всички дейности в „Мол Варна“ 
с цел прилагането на най-добрите 
международни стандарти.

Българи патентоваха 
видеонаблюдение през GSM
Българи патентоваха видеонаблюдение 
през GSM, без да е нужно ползването на 
интернет. 
Клиентите използват мрежата на 
мобилен оператор за осъществяване 
на отдалечено наблюдение на своите 
обекти - без ограничение на времето, 
мястото и обекта. Системата позволява 
наблюдаващият да използва само мобилния 
си апарат или в комбинация с преносим 
портативен компютър, като в реално 
време той може да следи картина и звук 
от наблюдаваните обекти. Агенцията 
за сигурност и охрана „АСО - Сигма“ АД е 

патентовала изобретението. Системата 
няма ограничение в броя на камерите за 
наблюдение. 
Могат да бъдат наблюдавани движещи 
се обекти - коли, влакове, кораби и др. 
Наблюдаващият също може да бъде в 
превозно средство.

Наградиха българска 
библиотека за взимане на мерки 
за енергийна ефективност
На 29 октомври 2008 г. международно 
жури от експерти по енергийна 
ефективност в сградния фонд присъди 
първата награда в категория „Вътрешна 
информационна и мотивационна кампания” 
на Регионална библиотека „Партений 
Павлович”– Силистра за „впечатляващата 
по своя мащаб и разнообразие на 
дейности кампания в рамките на 
международното състезание „Енергиен 
трофей+”. Впечатляващи са дейностите 
на библиотеката за популяризиране на 
състезанието и рационалното използване 
на енергия в офис сгради и дома за деца и 
възрастни. Библиотеката е класирана за 
победител в тази категория на европейско 
ниво в конкуренцията на 149 участника от 
17 европейски страни.  �
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Европа

„Сименс“ с проект 
на летището „Хийтроу“ 
Собственикът на летището BAA 
(British Airports Authority), оператор 
на летището, и Siemens Building 
Technologies са постигнали съгласие за 
договор на стойност 3.6 млн. паунда за 
изграждането на всички информационни и 
комуникационни системи в новия източен 
терминал на „Хийтроу“. Източният 
терминал на летището ще замени 
терминал 2 и сградата на кралицата 
и ще бъде ползван от Star Alliance - 
световно сдружение на повече от 
20 авиолинии. „Сименс“ ще достави 
ИТ и комуникационните системи от 
начало до край - от проектирането до 
оперативната им готовност. 
Източният терминал на „Хийтроу“ 
е проектиран да поеме около 20 млн. 
пътници на година и ще бъде приключен за 
около четири години.

Въртяща се врата, 
генерираща електричество
Холандската компания Boon Edam е 
разработила въртяща се врата, която 
произвежда електричество за жп гарата 
Дриберген-Цайст, разположена между 
две холандски градчета. Тя не само пести 
енергия, а също така я произвежда при 
преминаването на хората през нея. 
Гарата е била ремонтирана и обновена 
наскоро от архитектската фирма RAU. 
Вратата се завърта ръчно, като вграден 
генератор произвежда електричество 
и контролира скоростта на въртене 
на вратата, правейки я по-безопасна. 
Генерираната енергия се складира и 
след това се използва за захранване 
на инсталираното и използващо много 
малко енергия LED осветление. В случай 
че складираната енергия от вратата не 
е достатъчна за захранване на диодите, 
автоматичен превключвател ги свързва с 
електрическото захранване на сградата.

Кризата удари и недвижимите 
имоти в Сърбия
Цените на недвижимите имоти в Сърбия 
паднаха с 20%, а до края на годината се 
очаква стойността им да бъде намалена 
поне с още 10%. 
Само от началото на ноември търговията 
с недвижими имоти е паднала с 30%, а 
в някои градове спадът достига и 50%. 
Очаква се цените да падат плавно до 
август или септември следващата година 
и едва в края на следващата година  да 
започнат леко да се увеличават, като 
този процес би трябвало да продължи 
3-4 години, когато отново ще има спад и 
достигане до реалната им стойност.

Обявен е конкурс 
за събарянето на най-високата 
дървена сграда в света
Съдът в руския град Архангелск обяви 
конкурс за събаряне на най-високата 
дървена сграда в света, която всъщност 
все още не е напълно довършена. 
Конкурсът е обявен поради нежелание 
на собственика да събори 13-етажната 
постройка сам. Сградата ще бъде 
съборена, защото височината й не 
отговаря на регионалните изисквания за 
пожарна безопасност. Зданието, получило 
името Wooden Skyscraper, е високо 38 
метра и е наистина интересно и уникално 
по рода си, но определено не е добър 
пример за строителството от гледна 
точка на екологията.  

Дървената сграда, получила името Wooden Skyscraper, е висока 38 метра
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LED лампа, 
захранвана с кал
Холандската дизайнерка Мариеке Стапс 
е направила лампа с диоди, която се 
захранва от кал. Калта е затворена в 
клетки, които съдържат мед и цинк, и 
служи като електролит. Колкото повече са 
клетките, толкова повече електричество 
се генерира. Единственото нещо, което 
трябва да се прави, е от време на време 
да се добавя вода. Все пак нищо не е 
напълно безплатно, тъй като, след като 
химическата реакция изразходи своя 
енергиен източник, клетките ще трябва 
да бъдат сменени. Това не е особено голям 
скок напред, защото на пазара има малки 
часовници, захранвани по този начин 
от много време, но все пак лампата 
е интересно изобретение, което има 
потенциал.

Синята светлина спомага 
за трудоспособността
Скорошно проучване, проведено от 
университета в Съри, Великобритания, 
съвместно с компанията „Филипс“, доказва, 
че синкавата светлина на работното 
място помага на служителите в един офис 
да работят. 
Резултатите сочат, че ако 
традиционната бяла светлина се замени 
със синкав оттенък, служителите са в по-
добро настроение, работят по-добре и не 
стават сънливи. 
В изследването са участвали 104 души, 
които са работили по 4 седмици на 
бяла и синкава светлина. Научният 
екип зад проучването смята, че ще 
спомогне за усъвършенстването на офис 
осветлението за подобрена бдителност 
на служителите, което в момента не е 
достатъчно ефективно.

Нов закон 
за енергийна 
ефективност в ЕС
EК обмисля да въведе по-строги 
изисквания за енергийна ефективност 
в строителството чрез разширяване 
на обхвата на директива 2002/91/
CE. Така например при големи ремонти 
засегнатите сгради ще трябва да 
достигнат определени нива на енергийна 
ефективност. Досега това важеше само 
за сгради с площ над 1000 кв.м. Освен 
това според тези си свойства сградите 
ще получат сертификат, който трябва 
да фигурира в обявите за продажба. 
Страните членки сами ще фиксират 
критериите за този сертификат. 
Публичният сектор пък ще трябва да 
доказва произхода на инвестициите в 
сгради с ниска енергоемкост. �
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Нов доклад за технологиите 
във ФМ
Международната асоциация по фасилити 
мениджмънт (IFMA) издаде нов доклад, 
озаглавен „Новости в технологиите 
за фасилити мениджмънт“. Книгата 
се състои от 10 глави, като автор на 
всяка от тях е специалист с опит във 
фасилити мениджмънта и в съответната 
област. Изданието разглежда както вече 
традиционни за ФМ технологии като 
компютризираното управление, така 
и новости, които тепърва навлизат в 
бизнеса. Освен компютърните технологии 
сред засегнатите теми са устойчивото 
развитие, сигурността, сградната 
автоматизация, анализ на жизнения цикъл 
и др. Авторите са от компании като 
Facilities Solutions Group, Green IT и Johnson 
Controls.

Разликите в познанието спъват 
енергийната ефективност
Човечеството вече разполага с 
технологиите, които могат да доведат 
до драстично намаляване на вредните 
емисии, но разлики в знанието и стари 
навици забавят прогреса, твърди нов 
доклад на Световния бизнес съвет за 
устойчиво развитие (WBCSD), цитиран от 
Euractiv. Според доклада спестяването на 
енергия в сгради може да донесе намаление 
на СО

2
, по-голямо от всички емисии на 

транспортния сектор по предвиждания за 
2050 г.
Според WBCSD ръководителите на 
строителите не преценяват правилно 
цената и ползите от това новите 
сгради да консумират нулева нетна 
енергия от външни източници и да 
произвеждат нулеви нетни въглеродни 
емисии. „Те сериозно надценяват цената на 
постигането на енергийна ефективност и 
подценяват потенциала за намаляване на 
емисиите“, се казва в доклада.
За да бъдат преодолени тези спънки, 
бизнесът препоръчва да се насърчат 
интеграцията и разпределението на 
отговорност между различните сектори, 
включени в строителния процес. WBCSD 
отбелязва, че са необходими и промени 
в индивидуалните навици както на 
строителите, така и на потребителите. 

Зелен билборд 
на Таймс скуеър
Тази зима на едно от най-оживените места 
в Ню Йорк ще се появи билборд, захранван 
изцяло от слънцето и вятъра, като за 
това ще бъдат използвани 64 слънчеви 
панела и 16 вятърни генератора. Очаква се 
този билборд да пести от електричество 
от 12 хил. до 15 хил. долара на От тази зима един от билдбордовете на Таймс скуеър ще свети, без да консумира енергия
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месец. Инициаторите на замисъла и 
екоактивистите се надяват с това 
да бъде показано например колко много 
енергия и пари могат да бъдат спестени 
от рекламното осветление по хилядите 
осветени по този начин централни места 
и молове в големите градове.

Зелените сгради 
са по-изгодни
Построяването на сграда съгласно 
еконормите излиза средно с едва 2% 
по-скъпо, отколкото издигането на 
обикновена постройка. Това показа 
проучване, проведено в САЩ и още 10 
страни. Оскъпяването на повечето 
екосгради варира от 0 до 4 на сто, 
а най-масовите стойности на 
спестените средства от зеленото 
строителство са от порядъка на 1%. 
Най-важното заключение на доклада е, 
че строителството на зелените сгради 
до златно ниво на сертификата LEED 
включително, може да бъде осъществено 
на същата цена като конвенционалното 
строителство. Според друга анкета обаче 
хората на ръководни постове считат, че 
зеленото строителство излиза средно със 
17% по-скъпо.

UPS изоставят 
хартиените 
баркодове
Една от най-големите куриерски 
компании в света - UPS, от година и 
половина работи съвместно с „Хюлет - 
Пакард“ (НР) за внедряването на ръчно 
сканиращо и принтиращо устройство, 
което ще поставя сортиращите етикети 
директно върху опаковките на пратките 
и също така ще праща информацията 
посредством Wi-Fi или Bluetooth. 
Според очакванията UPS устройството 
ще пести годишно над 90 хил. часа време, 
над 1300 тона хартия и над 3000 тона 
вредни емисии. 
От „Хюлет - Пакард“ вече са тествали 
устройството, носещо името HP 
Handheld sp400 All-in-One, като при 
пробите то е обработило 40 хиляди 
пакета дневно, без да даде грешка. Бързо 
съхнещото мастило, което се използва, е 
разработено от НР. 
От компанията засега не дават 
конкретни данни за батерията на 
устройството, чийто капацитет е 
1250 печата на час. 
Това си е предизвикателство за всяка 
батерия. �
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Климатичните промени
Шанс на строителната индустрия

В БЪЛГАРИЯ, СЪОБРАЗНО ПРИЕТИТЕ 
директиви на Европейския съюз 
от 2006 г. за стимулиране на 

енергийноефективното потребление, 
до 2010 г. трябва да се намалят до 3% 
разходите за енергия.  Публичният сектор 
консумира 3 млн. мегаватчаса енергия 
годишно - 2 млн. в общински сгради 
и 1 млн. в имоти, които са държавна 
собственост. Едновременно с развитието 
на пазара инвеститорът повишава 
изискванията спрямо продукта, който 
получава, комфорта и неговото качество. 
Една от добрите възможности в тази 
посока е инвестицията в енергийно 
ефективни и пасивни сгради.

В името на тази концепция на 20 
ноември в столичния хотел „Хилтън“, зала 
„Мусала“, се проведе семинар на тема 
„Пасивни сгради България“. Събитието се 
организира от „Студио Архе“ с подкрепата 
на „Изовер“, „Б проект“, „Рехау“, „Сен Гобен 
глас“. Участие в събитието взеха: Светла 

Бонова - „Изовер“, Захари Божилов - „Б 
проект“, Владимир Войнов и Еким Бойчинов 
- „Рехау“, Росен Добрев - „Сен Гобен глас“, 
Гюнтер Ланг от IG Passivhaus, Австрия, 
Румен Христов - „Сън сървисиз“, Васко 
Минев - „Умни къщи“, и Живко Богданов от 
WWF.

Лекторите покриха почти всички теми, 
свързани с постигането на стандарта 
за пасивните сгради: пасивни и активни 
архитектурни мерки, вентилационната 
система, прозорците в пасивните сгради, 
тройните стъклопакети, сградната 
техника, използването на възобновяеми 
енергоизточници и т.н., за да се 
убедят всички слушатели, че такова 
строителство е възможно в България, и 
то при разумно оскъпяване. 

Основната цел, която си поставя 
семинарът, е да популяризира идеята за 
пасивните сгради, защото в България тя е 
слабо известна, за разлика от Централна 
и Западна Европа. „Студио Архе“, както 

Всички лектори до-
казаха, че общото 
оскъпяване е по-
малко от 15% от 
себестойността на 
сградата

Г. Ланг, председател на IG Passivhaus Австрия (в ляво от макета), е щастлив да бъде свидетел на старта на пасивната идея в България
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и всички участници искат да се започне 
работата в тази насока и в България.

Сградите харчат 40% от енергията 
на Земята и ако тя бъде спестена чрез 
нискоенергийно строителство, това ще е 
принос за екологията. 

Семинара откри арх. Георги Николов с 
представяне на концепцията за пасивна 
сграда - възможно ли е да се построи 
пасивна сграда в България? Всеки проект 
започва с първоначалната идея на 
инвеститора - къща, офис сграда, детска 
градина или супермаркет. Пасивна е онази 
сграда, която отговаря на следните 
задължителни изискванията на стандарта:
� Енергия за отопление, вентилация и 

климатизация не повече от 15 kWh/m2 
годишно.
� Общо потребление на сградата за 

всички нужди не повече от 120 kWh/m2 
годишно.
� Въздухонепроницаемост на външната 

обвивка - стойност, не по-голяма от 0,6 

h-1 при провеждане на вентилаторен тест 
на сградата с налягане от 50 Pa.

Изброените задължителни параметри 
показват една изключително ниска 
енергийна потребност на цялата сграда, 
близка до нулевите стойности. Възможно 
е даже да се постигне дори положителен 
енергиен баланс, т.е. сградата да 
произвежда повече енергия, отколкото 
използва.

За следене на изискванията 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. 

Всички глобални тенденции в 
строителния бизнес, особено в Европа, 
са в посока на движение към пасивния 
стандарт. Нещо повече - Европейският 
съюз планира постепенното въвеждане на 
пасивния стандарт като задължителен за 
всички новопроектирани жилищни сгради 
до 2015 г. �

Гергана КЕРЕНСКА

ЕС планира пасив-
ния стандарт като 
задължителен за 
новопроектирани-
те жилищни сгради 
до 2015 г.

По време на дискусиите участниците имаха възможност да се консултират с лекторите
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Фотоволтаичен 
парк в България

ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК С ИНСТАЛИРАНА 
мощност от 1 MWp (един мегават 
пик) бе изграден от българското 

дружество „ИнтерСол” АД в района на 
с. Пауново, община Ихтиман. Соларната 
електроцентрала е най-голямото 
подобно съоръжение не само у нас, но и в 
цяла Югоизточна Европа. Проектант и 
изпълнител на строително-монтажните 
работи е компанията „СънСЪРВИЗ” ЕООД, 
а консултант - германският лидер в 
областта на фотоволтаиците IBC Solar 
AG.

Електроцентралата е разположена 
върху площ от 45 дка и представлява 
конструкция от 13 365 соларни модула 
и 159 инвертора. Модулите са от вида 
Kaneka K75 - тънкослойни аморфно-

Първата соларна електроцентрала в страната с мощност 1 MWp започва производство

силициеви (thin-film a-Si), производство 
на японската Kaneka Corp. Инверторите 
са тип SMC 6000A, производство на 
германската SMA Solar Technology AG.

За проектирането на соларния парк е 
използван многогодишният успешен опит 
на IBC Solar AG за подредба и монтаж на 
модулите и инверторите. Характерно 
за избрания дизайн е, че инверторите 
са подредени в групи, което облекчава 
обслужването им, а конструкцията 
на стойките е изключително здрава и 
устойчива, заимствана от пътното 
строителство. При изграждането на 
парка е обърнато изключително внимание 
на качеството на изпълнение, както и 
на цялостната инфраструктура. Паркът 
разполага с видеонаблюдение, комфортна 

Българското дружество „ИнтерСол” АД изгради фотоволтаичен парк с инсталирана мощност от 1 MWp   © Георги Кожухаров
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енергоефективна обслужваща сграда, 
изключително модерна мониторингова 
апаратура, достъп до която е осигурен и 
през интернет.

„Тънкослойните модули осигуряват 
максимална производителност през 
летния пиков сезон, както и при 
наличието на дифузна светлина през 
зимния период”, обяснява Румен Христов, 
управител на „СънСЪРВИЗ”. „Паркът 
бе построен за по-малко от година и 
съобразно най-добрите практики под 
непрекъснато наблюдение на нашите 
германски партньори”, допълни Христов. 
Производството на електричество от 
соларната инсталация край с. Пауново 
се очаква да бъде най-малко 1250 MWh/
MWp годишно. То ще спестява около 900 
тона въглеродни емисии на година, които 
биха били резултат от производство на 
енергия чрез конвенционална технология.

Инвестицията в соларния парк е под 
4 млн. евро, 2/3 от които са осигурени 
чрез банково финансиране. Основната 
част от банковото финансиране е заем 
по Кредитната линия за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници (КЛЕЕВЕИ) на Европейската 
банка за възстановяване и развитие. 
„Радваме се, че за сравнително кратко 
време успяхме да реализираме толкова 
мащабен проект. Водещ мотив за 
нас беше изграждането на модерна и 
ефективна инсталация, която ще позволи 
по-бързо възвръщане на вложените 
средства”, заяви Венцеслав Петров, 
председател на съвета на директорите 
на „ИнтерСол” АД и изпълнителен 
директор на първата българска компания 
за дялови инвестиции „Адванс екуити 
холдинг” АД.

„ИнтерСол” АД е дъщерно дружество 
на „Енерджи инвест” ЕАД, което е 
100% собственост на „Адванс екуити 
холдинг”. „Енерджи инвест” притежава 
функциониращ вятърен парк от 2.4 MW 
и е в процес на изграждане на три нови 
вятърни парка с обща инсталирана 
мощност от 13.7 MW. �� „Фасилитис”

„ИнтерСол” АД 
Дружеството е създадено в края 
на 2007 г. с цел инвестиции във 
възобновяеми енергийни източници. 
В началото на 2008 г. дружеството 
започна реализацията на пилотния си 
проект - изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала. „ИнтерСол” АД има 
собствен капитал от 1.15 млн. лв., 
като 90% акциите му се притежават 
от „Енерджи инвест” ЕАД, а 10% - от 
„ЕргоСол” ЕАД.
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Снегопочистване 
и предотвратяване 
на обледеняването
По-дълъг живот на покривните конструкции, 
по-добър  и безопасен достъп до сградите

НЕРЯДКО ПРЕЗ ЗИМАТА СЕ СЛУЧВА САМО 
за ден всичко да се окаже сковано от 
лед и затрупано от сняг. Понякога 

обилното заснежаване може да предизвика 
сериозни проблеми, свързани с достъпа до 
сградите, а това би довело до закъсняване 
на работата, което е най-неприятно за 
институции и сгради, посещавани от 
много хора и клиенти. Обледеняването 
пък може да доведе до немалко рискови 
ситуации и до поражения по покривите, 
улуците и  водосточните тръби.

Мерките, които могат да се вземат за 
по-добра готовност при заснежаване и 
предотвратяване на обледеняването, не 
са много на брой, но могат да спестят 
главоболия през зимния сезон. Освен 
нуждата за фасилити мениджърите да 
бъдат подготвени срещу тези явления 
е също така добре борбата с тях да 
става по възможно най-чист и ефективен 
начин както от финансова, така и от 
оперативна гледна точка. Борбата със 
заснежаването и обледеняването зависи 
както от структурните и техническите 
характеристики на сградата, така и от 
наличието на обучен персонал с подходящо 
оборудване.

Може би от най-голямо значение за това 
как въздейства обледеняването върху 
самата сграда са видът и структурата 
на покрива. Независимо колко е добра 
топлоизолацията на покрива част от 
топлината на сградата я напуска именно 
оттам и затопля долния слой на насъбралия 
се върху покрива сняг, като го топи. 
От друга страна, козирките, улуците и 
водосточните тръби остават почти 
незасегнати от изпусканата от покрива 
топлина. При ниски температури това 
ги прави много по-студени и стичащата 
се вода от разтопения от покрива сняг 
има тенденцията да замръзва и да се 
насъбира върху тях под формата на ледени 

натрупвания и висулки. Това къде ще 
станат натрупванията зависи от наклона 
на покрива и как се оттича водата. Тези 
натрупвания по козирките и замръзванията 
по улуците, освен че допълнително 
възпрепятстват нормалното оттичане 
на водата, също така с времето имат 
разрушителен ефект върху покрива и 
улуците. 

Течащата от улуците с нарушена 
структура вода може да се насочи към 
стените на сградата, което ще доведе до 
увреждане и на фасадата.  

При наклонените покриви разтопената 
вода и сняг се плъзгат до козирката и 
замръзват там, като по този начин 
постепенно се натрупва ледена стена. 
Тя, освен че е тежка и опасна при падане, 
възпрепятства и нормалното оттичане 
на водата. Това може да доведе до 
постепенното й проникване в покривната 
конструкция, понеже наклонените покриви са 
проектирани за стичане, а не да задържат 
вода за дълго време зад ледена стена. 

Едно сполучливо решение за 
предотвратяване на натрупвания на 
лед е студеният покрив, който работи 
на принципа на вентилацията. Това 
фактически е един втори покрив, като 
между него и същинския покрив се оставя 
пространство, така че въздухът между 
двете плочи да се движи свободно. По 
този начин затопленият от покрива на 
сградата въздух свободно излиза навън 
и всмуква студен въздух отвън и това 
може да осигури температура с около 
20 C° по-ниска, отколкото в таванските 
помещения. Така се елиминира разликата 
в температурата между покрива и 
козирката и улуците и не се стига до 
натрупвания на големи количества лед 
и сняг по козирките. За да работи тази 
система, е важно добре да се прецени 
разстоянието между двата покрива в 

Нагревател-
ните покривни 

системи 
биха предот-

вратили 
нуждата от 

намеса на 
алпинисти

 © Юлия Лазарова
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зависимост от наклона на покрива и други 
особености на покривната конструкция. 
Недостатък на „студените” покриви е 
немалката допълнителна инвестиция, 
която трябва да се направи в тях.

Друг начин за предотвратяване на 
натрупването на сняг и лед по олуците 
са различните системи за тяхното 
затопляне. Най-разпространено е 
използването на такива системи при 
подовото отопление. Те не изискват 
такива инвестиции като „студените” 
покриви, но в дългосрочен план може да 
се окажат финансово по-неефективни 
поради факта, че консумират енергия. 
Най-простото и евтино решение за 
това е инсталирането на нагревателен 
кабел, често на зиг-заг по козирката на 
покрива. Също така е възможно да се 
направи тръбна инсталация, в която 
да циркулира затоплена вода. Често 
за повишаване на ефективността на 
излъчващите топлина кабели и тръби те 
се поставят в специални топлопроводящи 
панели, които най-често се инсталират 
по дължина на олука. В сравнение с 
нагревателните кабели тръбните 
инсталации са доста по-скъпи и трудни 
за инсталиране, но предимството при 
тях е, че за загряване на водата могат 
да се използват най-различни енергийни 
източници, дори и слънчева енергия. 
Дори ако една такава система работи 
с котел или бойлер на природен газ, в 
дългосрочен план тя би оправдала по-
високата си първоначална цена. Някои 
от тези нагревателни инсталации са 
сравнително сложни и са с високо ниво на 
автоматизация. Модерните варианти на 
тези системи имат сензори, които следят 
температурата на попадналата върху тях 
влага и се включват автоматично при 
нужда, което допълнително би спестило 
от оперативните разходи.  �20

Може би от най-
голямо значение за 
това как въздейст-
ва обледеняване-
то върху самата 
сграда са видът и 
структурата на 
покрива 
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19�
Системите за нагряване на покрива 
са многостранни и могат да се бъдат 
изградени на различни места и под 
различни видове покрития, както върху 
вече съществуващи сгради, така и при 
построяването на нови. За да работи 
една система за нагряване на покрива 
ефективно, трябва при проектирането 
й да се вземат под внимание всички 
особености на покрива - неговата 
структура, как се оттича водата, къде 
са май-силно изразени температурните 
разлики, а също така и особеностите на 
климата в района. Недостатъчно добре 
обмисленото проектиране и изграждане 
на тези системи не само може да не 
отговори на очакванията, а и да увеличи 
проблемите, свързани с натрупването 

Снегопочистване...
на лед по покрива. Ако една система 
за нагряване на покрива бъде правилно 
изградена, тя ще работи по-ефективно 
и ще работи години наред без нужда от 
поддръжка.

Почистването на снега и леда около 
сградата може да бъде много съществен 
фактор за нормалното й функциониране. 
То може да бъде извършвано освен 
от собствен персонал и от фирма, 
занимаваща се професионално с това. 
Всеки от двата варианта има своите 
предимства и недостатъци, като това 
коя е по-добрата алтернатива зависи от 
конкретния случай.

Недостатъците около наемането 
на такава фирма са свързани с някои 
възможни проблеми при аутсорсинга 
по принцип - липса на контрол върху 

Затоплящите сис-
теми против об-
леденяване могат 
да работят и със 
слънчева енергия

Аутсорсингът на 
снегопочиства-
нето е подходящ 
само в определени 
случаи

Обледеняването може да доведе до рискови ситуации © Георги Кожухаров
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почистващия персонал, както и 
някои формалности при уреждане на 
документацията за наемането на 
фирмата, които понякога могат да 
костват време и нерви.

Наличието на собствен добре обучен 
персонал, от друга страна, е добра 
алтернатива, но то може да породи 
редица проблеми. Този персонал трябва 
да се управлява и обучава, което при 
по-големи обекти може да е трудно 
осъществима задача. Също така има 
разходи, свързани с набавянето на 
оборудване и консумативи - дейност, 
която също трябва да се управлява 
и планира. Освен това, ако при 
почистването и обезледяването 
възникнат щети, те ще трябва да 
се поемат от самата компания или 
институция. 

От тези разсъждения изглежда, че 
наемането на професионална фирма е 
по-атрактивно, отколкото постоянното 
следене на времето и подготовката и 
организирането на персонал, оборудване и 
консумативи. Но все пак човек трябва да 
поразсъждава в какви условия се намира. 
Има съществена разлика между това дали 
се стопанисва обект в някой планински 
курорт или на място, където обилни 
заснежавания или обледенявания се случват 
най-много веднъж-два пъти за сезона. 

Срещу заснежаване и обледеняване на 
прилежащите площи около сградите, както 
при козирките на покривите, могат да се 
използват същите нагревателни системи. 
Важно е да се изчисли какви разходи би 
генерирало това и дали не е по-изгодно все 
пак да се наеме професионална фирма за 
снегопочистване. За места, където често 
има слънце, например ефективен вариант 
за нагряване на такива големи площи би 
била тръбна система, захранвана със 
слънчева енергия.

В България на много места не се 
взимат мерки срещу обледеняването 
и заснежаването по сградите и около 
тях, докато не започнат да падат 
висулки или да се подхлъзват хора. 
Предприемането на такива мерки е най-
вече предизвикателство за сгради с един 
собственик, обществените сгради или 
сгради, посещавани от много хора. За 
такива с много собственици обикновено 
най-много се стига до почистване на 
снега пред входа. В този случай е трудно 
да се изчисли дали е по-изгодно да се 
вземат някакви мерки или просто след 
време е по-изгодно да се ремонтира 
покривът. Едно обаче е сигурно - ако 
мерки срещу обледеняване бъдат взети и 
снегът бива редовно почистван, това ще 
доведе до по-добър достъп до сградите, 
повече безопасност и по-дълъг живот за 
покривните конструкции. �

Ясен ДИМИТРОВ
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Препаратите 
срещу заледяване
Кой от тях да изберем за по-ефективна борба с поледиците

ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОСТРАНСТВАТА 
около сградите, така че да бъдат 
безопасни, може да се окаже 

предизвикателство през зимните месеци. 
Всички знаем за рисковите ситуации за 
хората и собствеността, които може да 
предизвика заледяването по тротоарите, 
паркингите и пътищата. 

Най-простият начин да се почистят 
снегът и ледът е механичното 
почистване - например с лопата. Този 

метод обаче не може да предотврати 
повторното замръзване, което може 
да се случи часове по-късно, особено ако 
през деня е било по-топло и тротоарът 
е бил покрит с тънък слой вода. За по 
дълготраен ефект е препоръчително 
да се използват химически продукти 
или пясък. Пясъкът обаче после трябва 
да бъде почистен по някакъв начин, а 
препаратите е добре да се подберат 
подходящо с оглед корозивните и 

Препаратите срещу заледяване могат да спестят много неприятни моменти за фасилити мениджърите © Иван Григоров
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отровните свойства на някои от тях. 
Препаратите за борба с поледиците 

помагат да се премахне ледът и имат 
превантивно действие, като пречат 
на образуването на снежна покривка 
и заледяване или закрепването им 
към настилката. Най-важните неща, 
определящи ефективността на един 
препарат за този, който го използва, 
са температурите, при които е 
ефективен, колко вода може да поеме, 
преди да спре да върши работа и какви 
негативни странични ефекти носи със 
себе си. Това, което трябва да се знае при 
прилагане на препаратите за заледяване, 
е, че за да започнат да действат, те 
първо трябва да поемат определено 
количество влага и да се превърнат в 
разтвор, преди да започнат да топят 
леда и снега. Температурата, до която 
тези средства топят лед и сняг, е 
различно нещо от температурата, при 
която замръзва водният им разтвор. 
Производителите на препарати срещу 
заледяване по света често предлагат 
продукти, които съдържат по няколко 
от всички изброени по-горе вещества в 
различни съотношения, което обикновено 
позволява ефективното им действие в по-
широки граници. Най-често използваните 
вещества срещу поледици в умерения 
климатичен пояс за градски условия са 
натриевата сол (NaCl), магнезиевият 
хлорид (MgCl) и калциевият хлорид (CaCl). 
Ето някои техни основни характеристики:

Натриевата сол е най-
разпространеният, а също така и най-
евтиният химикал срещу поледиците. 
Солта действа най-ефективно за топене 
на леда и снега при концентрация около 
23% във водния й разтвор, получен от 
разтопения сняг, но не е подходяща 
за всички случаи. Тя започва да губи 
свойствата си срещу замръзване, ако 
температурите започнат да падат под -4 
C°, но при по-ниски от тази температура 
може да бъде използвана като добър 
заместител на пясъка. Недостатъците на 
солта са свързани най-вече с корозивните 
й свойства върху металите, гумата 
и настилките, както и с отравящия й 
ефект върху растителността.

Магнезиевият хлорид може да 
бъде използван при много по-ниски 
температури от солта, като е най 
ефективен срещу замръзване при 
концентрация около 21% във водния 
разтвор. Той е силно хигроскопичен 
и се разтваря във водата много по 
бързо от солта, поради което по-бързо 
разтапя леда и снега, а също така има 
силно превантивно действие срещу 
образуването на ледена и снежна 
покривка. Магнезиевият хлорид може 
ефективно да се използва за топене на 
леда при температури до около -15 C°, 

а водният му разтвор може да издържи 
температури до -30 C°, преди да замръзне. 
Той вреди в много по-малка степен на 
растителността от натриевата сол, а 
също така е с много по-слаби корозивни 
свойства, но е около два пъти по-скъп от 
нея. 

Калциевият хлорид по характеристики 
се доближава до магнезиевия хлорид 
и също е силно хигроскопичен, но се 
отличава със способността му да топи 
леда и снега значително по-бързо, при 
това при температури до -30 C°. Това 
се дължи на факта, че при разтварянето 
му във вода се отделя топлина, 
което го прави може би най-мощният 
конвенционален химикал за разтапяне 
на лед и сняг. Корозивните свойства на 
калциевия хлорид са значително по-слаби 
от тези на солта и са близки до тези на 
магнезиевия хлорид, но калциевият хлорид 
е леко по-токсичен за растенията от 
магнезиевия хлорид. 

Съществуват и други препарати 
срещу замръзване като калиевата сол 
(KCl), ацетати и др. Смеските, които 
са на база на ацетатите, използвани за 
обезледяване, са десетки пъти по-скъпи 
от натриевата сол и са много по-щадящи 
за околната среда от хлоридите. Те 
могат да се прилагат при много ниски 
температури (някои до -60 C°) и имат 
много слаби корозивни свойства. Най-
разпространените ацетати срещу 
заледяване са калциево-магнезиевият 
ацетат (C8H12CaMgO8) и калиевият 
ацетат (CH COOK). Те се използват при 
специални случаи и условия. Например 
поради изключително слабите си 
корозивни свойства върху бетона 
калиевият ацетат често се използва 
срещу заледяване на самолетни писти.

Едно нещо, за което трябва да 
се внимава, е въздействието на 
препаратите, внесени от подметките 
на посетителите върху повърхностите 
вътре в сградите. Много от тях поради 
хигроскопичните им свойства изискват 
много вода за пълното им измиване. 
Ефективен начин за предотвратяване на 
внасянето на препаратите в сградите е 
поставяне на черги около входовете, но на 
Запад някои предпочитат да използват 
неутрализиращи препарати, които 
ефективно отстраняват снеготопящите 
препарати при почистването.

Подходящо избраното и приложено 
средство срещу снега и леда позволява 
постигането на нормално функциониране 
на сградата, по-ефективен и по-лесен 
начин, без да се нарушава ритъмът на 
живот на хората, посещаващи сградата, 
и без те, превозните им средства, както 
самата сграда и прилежащите й площи да 
се излагат на излишен риск. �

Ясен ДИМИТРОВ

Натриевата сол е 
най-разпростране-
ният, а също така 
и най-евтиният 
химикал срещу по-
ледиците

Препаратите за 
борба с поледици-
те помагат да се 
премахне ледът и 
имат превантивно 
действие
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Достъп до сгради

Място 
за всеки и всеки 
на мястото си
Контролът на движението в дадена сграда 
гарантира сигурността и внася ред в дейностите

ДОСТЪПЪТ ДО СГРАДИТЕ Е ЕДНА  МНОГО 
деликатна задача за фасилити 
мениджъра. Една от целите на 

мениджъра е да осигури спокойствието 
и сигурността на ползвателите на 
сградата, но и да предпази самата 
сграда от злоумишлени действия 
на недобросъвестни наематели и 
посетители.

Достъпът до сградата може да се 
разглежда в два аспекта:

1. Достъп до самата сграда 
2. Нива на достъп и движение вътре в 

сградата.
Първият определя възможността за 

спиране и паркиране на превозни средства, 
както и нормално движение на посетители 
към и от сградата. В идеалния случай пред 
сградата има възможност за спиране 
на автомобили за качване и слизане 
на пътници, а в близост до входа има 
места за паркиране на посетители или 
ползватели, които не трябва да пречат на 
пешеходците. Обикновено контролът по 
паркирането и достъпът през главния вход  
са поверени на охраната и тя отговаря за 
правилното заемане на паркоместа, както 
и за трафика на хора през входа. В по-често 
срещания случай, особено в големите 
градове, такива  „екстри” липсват или са 
символични - предимно в бизнес парковете. 
В административни сгради в центъра на 
града тези възможности са ограничени 
до минимум и там само добрата работа 
на фасилити мениджъра и контрола 
на охраната могат да предотвратят 
безпорядъка пред и около сградата. 
Понякога това се извършва с не съвсем 
законови средства - прегради , бариери, 
които в голяма част от случаите не са 
съгласувани със съответната община или 
нямат необходимата естетика.

Тези проблеми се пораждат от факта, че 
инвеститорът след избор на атрактивен 

терен се старае да построи максимално 
количество площи за отдаване под наем 
и често достъпът до самата сграда 
се оказва труден за ползвателите и 
посетителите въпреки на пръв поглед 
комуникативното местоположение. 
Липсата на консултация в проектна 
фаза с фасилити мениджър  още повече 
задълбочава проблема, а решаването 
му впоследствие се възлага именно на 
управлението на сградата.

Подходите към подземните 
паркинги и гаражи са друга критична 
точка от достъпа до една сграда. 
Автоматизирането на този процес е 
скъпо удоволствие и не всеки път се 
рентира добре. Съоръженията се нуждаят 
от регулярна поддръжка и светкавична 
реакция на съответните компании, 
защото са критична точка. Представете 
си как една зле работеща система за 
контрол на достъпа на подземен паркинг 
(ролетна врата или бариера) би могла да 
създаде проблем на бързащ за важна среща 
бизнесмен и как ще се отрази това на 
отношенията му с управата на сградата.

Поставянето на физическа охрана на 
тези места води до забавяне на процеса 
с достъпа (писане на регистрационни 
номера на автомобилите, издаване на 
билети или номера), освен това води 
до така наречения субективен фактор - 
охранителят да решава на кого да запази 
място за паркиране и кого да обслужва 
по-бързо. Понякога физическата охрана е 
необходимост - съпровождане на външни 
доставчици за товаро-разтоварна  
дейност. В такива случаи именно охраната 
съблюдава къде да бъде установено 
превозното средство, за да не пречи на 
движението и да не заема скъпоструващо 
място за паркиране на наемател, който е 
особено чувствителен на тази тема.

Наличието на видеонаблюдение по 
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целия външен периметър на сградата, 
както и в подземните паркинги и гаражи 
е задължително. Това помага много за 
контрола на достъп до сградата и за 
установяване на причинители на щети 
по невнимание или злоумишлени действия 
както на сградата, така и на паркираните 
превозни средства. 

Нивата на достъп и движение в 
сградата са другият аспект на въпроса. 
Той от своя страна може да се разглежда 
също в две части:
� контрол на достъпа в общите части
� контрол на достъпа в самите офиси и 

наети помещения.
Контролът на достъпа към общите 

части цели да ограничи пребиваването 
на нежелани посетители и да следи за 
всички влизащи и излизащи от сградата. 
Обикновено той започва още на самия 
вход. Вариантите са много и различни 
в зависимост от типа на сградата и 
нейните функции:  турникетни системи, 
електромагнитни брави и насрещници, 
карти за достъп, физическа охрана и 
други. Правилното изграждане на такава 
система е от голяма полза за фасилити 
мениджъра на една сграда. Безпроблемната 
работа на устройствата гарантират 
комфорт на ползвателите и гостите, 
сигурност и не на последно място 
трябва да са съобразени с изискванията 
за пожарна и аварийна безопасност.  
Съобразявайки мястото на тези системи, 
ще се спаси управата на сградата от 
комични ситуации - доставка на обемисти 
товари например. Не бива да се забравят 
и хората в неравностойно положение. 
Специалните проходи и съоръжения за тях 
са абсолютно задължителни и трябва 
винаги да са в изправност.

Видеонаблюдението на общите 
части също е много важен елемент от 
контрола върху достъпа в сградата. 
Далеч не всички наематели са отговорни 
ползватели. Пушенето в сградите, 
разливането на кафе и напитки, сядането 
по перилата на стълбите са ежедневие, 
а отстраняването на повредите от 
такива действия си има цена. Ако не 
бъдат установени причинителите на 
повреди вследствие на такива действия, 
те са за сметка на управата на сградата, 
респективно собственика, и това води 
директно до дефицит в разходното перо и 
до лош атестат на фасилити мениджъра.

Пожарните и аварийните изходи и 
стълби са друг важен елемент, който е 
труден за контролиране. Те трябва да са 
свободни за преминаване и отключени, 
но пък са слабо място за проникване 
в сградата. Бравите, тип антипаник, 
помагат до известна степен, но липсата 
на контрол прави тези места критични 
за неконтролиран достъп до и изход от 
сградата.  �26
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Място за...
25�
Не трябва да забравяме и покрива. 
Обезопасяването на подхода към него може 
да ни спести много главоболия, породени 
от необмислено решение за разходка на 
чист въздух или за пушене от страна на 
некоректен ползвател.

Контролът на достъпа до офисите 
и наетите помещения обикновено 
е продиктуван от желанието на 
наемателите за по голяма сигурност в 
ползваните от  тях части. Те може да 
са част от глобална система за контрол 
на достъпа, а може и да са отделни, 
независими системи. Във всички случаи те 
трябва да налагат ограничение на достъпа 
на нежелани посетители, отнемащи от 
времето на служителите с предложения 
за покупка, застраховка, билети и пр. Тези 
системи се ползват и за отчитане на 
работното време на служителите и това 
ги прави много важни. В някои компании 
с голям брой служители съществува 
следният проблем -   служителите не се 
познават помежду си . Тогава наличието 
на система за контрол на достъпа с 
нива на достъп е задължителна. Мога да 
дам следния пример: уволнен служител 
в такава фирма, ако не бъде спрян още 
на входа на сградата от системата за 
контрол на достъп или охраната, може 
спокойно да бъде допуснат до офиса на 
фирмата от „услужлив” негов колега или от 
такъв, който не знае за уволнението на 
колегата си, и последният да изнесе важна 
информация или да създаде безредици.

В заключение искам да кажа, че 
достъпът до всяка сграда е в тясна 
връзка с правилника за вътрешен ред, 
който от своя страна е задължение на 
фасилити мениджъра. Един добре построен 
правилник регламентира ясно правото за 
достъп, движението вътре в сградата 
и нейните съпътстващи елементи - 
паркинги, гаражи и т.н. Този правилник 
обуславя работното време на сградата, 
правата и реда за достъп в извън 
работно време. Охраната и съответните 
отговорници имат за задача да следят за 
изпълнението му, което гарантира ред, 
спокойствие и сигурност на ползвателите.  

За фасилити мениджъра една добре 
работеща система за достъп до сградата 
и контрол вътре в нея гарантира по-малко 
неприятности с посетители и наематели 
и сигурност в работата му. �

Емил АТАНАСОВ,  Фасилими мениджър 
бизнес център Европарк

Достъпът до секретни помещения може да се осъществява чрез 
пръстов отпечатък

CMYK  Фасилитис  стр. 26



27ДЕКЕМВРИ 2008  ФАСИЛИТИС

Достъп до сгради

Обединяване на системи 
за контрол на достъпа
По-лесният в някои случаи вариант от изграждането на нова централизирана система

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЕДНА КОМПАНИЯ, 
КОЯТО с годините се е развивала и 
нараствала, като това е било и в 

резултат на сливане на компании, и към 
момента компанията има сгради на много 
места. В тази част от помещенията или 
сградите на компанията, които тя сама 
е изградила, има една и съща система за 
контрол на достъпа, но в останалите 
си сгради използва още няколко такива 
системи. Тази ситуация може да предизвика 
неудобството за някои служители, 
които често сменят сградата, и такива, 
заемащи ръководни позиции, да носят по 
пет различни карти за достъп. С този 

проблем не се сблъскват само корпорации, 
а и институции и правителствени 
организации, и резултатът е един и същ - 
различни системи за контрол на достъпа, 
причиняващи неудобство за служителите, 
повишават разходите и влошават 
достъпа. 

В много случаи, когато една компания 
се настани в един комплекс, се оказва, 
че има купища системи и оборудване, 
които е нужно  да бъдат накарани да 
работят заедно. Обединяването на тези 
системи често е едно разумно решение от 
финансова и функционална гледна точка, но 
е нелека задача.  �28
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Възможността за съвместимост между 
отделните системи улесняват не само 
носителите на карти, но и персонала, 
поддържащ базата данни. Ако една фирма 
има шест офиса в  един град, тя едва ли 
би желала вписванията да се правят от 
шест различни човека. В случай че една 
организация с голяма филиална мрежа 
обедини системите си за контрол на 
достъпа в една платформа, ще се намали 
персоналът за административни процеси 
и управление в контролните зали, както 
и броят на картите за достъп. Такава 
централизирана система може да бъде 
програмирана така, че да осигурява пълен 
достъп до някои зони и ограничен достъп 
до други зони. Така една система за 
достъп може да бъде разделена на няколко 
пласта, всеки от които с различно ниво на 
достъп, но управлявани през една и съща 
база данни. 

В много случаи първата стъпка към 
процеса на обединяване на системите 
е да се намери специалист, разбиращ 
от проектирането, изграждането 
и съвместимостта им, който да 
инвентаризира наличните системи. Да 
речем, че има три различни системи. 
Консултацията със специалист би 
хвърлила светлина доколко те са 
съвместими и какво трябва да бъде 
сменено, за да заработят заедно. В много 
случаи  инвентаризацията ще спести 
нуждата от отстраняване на старата 
система.

След инвентаризацията има няколко 
варианта за това кога да започне 
обединяването на системите. Първо 
трябва да се установи дали панелите 
могат да си комуникират с други 
софтуерни пакети. Например някои 
производители на контролни панели 
предлагат такива, които работят с 
различни видове системи независимо 
от производителя. Това може би е най-
ниско струващият вариант, тъй като 
трябва да се смени само софтуерът. 
Друг вариант е да се инсталират панели 
с фърмуеър, които да могат да бъдат 
адаптирани да комуникират с различните 
софтуерни пакети за контрол на достъпа. 
Трета възможност е всичко да се обедини 
в една система за контрол на достъпа, 
която най-добре отговаря на нуждите на 
сградата. В най-добрия случай при тази 
алтернатива софтуерът и панелите 
ще бъдат сменени, а отключващите 
устройства, четящите устройства и 
бутони за изход ще останат същите. Ако 
има особености в окабеляването, тогава 
положението може да е по-лошо.

Едно нещо, което трябва да се знае, 
е, че по-новите системи за контрол 
на достъпа ще предоставят повече 
възможности за съвместимост с други 
системи. Също така новите системи 

Обединяване на...
27�
В различните компании може да има 
различни причини за обединяването 
на системите за контрол на достъпа 
и фасилити мениджърите трябва да 
обмислят какви цели искат да постигнат 
с него. Съединяването на всички тези 
системи заедно може да струва много 
пари в зависимост от броя и вида на 
системите и цената му в повечето 
случаи е наистина важен въпрос. Понякога 
например всичко, което трябва да се 
направи, е да се подменят четящите 
устройства за картите, но в някои случаи 
трябва да се подменя хардуер и софтуер.

Системите за контрол на достъпа 
варират от прости картови системи 
с доближаване на картата или смарт 
карта, която се използва от служителите 
за отключване на единствена врата, 
до картови системи с много врати, 
използващи окабеляване и свързани 
към персонален компютър или сървър, 
както и интернет базирани системи 
с биометрични данни за достъп 
и контролиране на цялата сграда, 
включително климатични системи и т.н. 

Стандартната конфигурация на 
система за контрол на достъпа 
с кабели, вързана към сървър, има 
следното устройство: четец активира 
отключващото устройство на вратата, 
което се свързва с панела за достъп 
до вратата, който после се свързва с 
панела за контрол на достъпа. Този панел 
се свързва със сървър, където има база 
данни и софтуер за функционирането на 
системата. Панелът и софтуерът често 
са най-скъпите части и ако бъде използван 
панел, работещ с различни софтуерни 
пакети, единственото, което трябва 
да се направи, е да се смени софтуера, 
за да върши работа останалата 
инфраструктура. Ако някой от панелите 
е патентован, ще трябва да се сменят 
повече неща. 

Една компания може да реши да 
придобие едно съоръжение, като при това 
интегрира своята система за контрол на 
достъпа, за да управлява нещата от едно 
място. Това може да бъде направено със 
смяна на контролния панел само на едното 
място, но на служителите от различните 
сгради може да им се наложи да носят 
карти и за двете, защото четящите 
устройства за картите са различни. 
Вървейки в тази посока, компанията може 
да реши да смени четящите устройства 
или да премине към карти, които работят 
с повече от един вид четящи устройства. 

Централизирането 
на системите за 
конторл на достъ-
па може да нама-
ли оперативните 
разходи

По-новите систе-
ми за контрол на 
достъпа ще пре-
доставят повече 
възможности за 
съвместимост с 
други системи
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все по-често имат обща база данни, 
възможност да я разделят на нива на 
достъп. Инвентаризирането на всички 
съществуващи системи ще установи коя 
от тях има най-големи възможности за 
съвместимост, като тя след това може 
да служи за стандарт за другите системи 
в процеса на обединяване. 

Друго нещо, на което трябва да 
се обърне внимание, е дали някоя от 
системите е патентовата. Система, 
където старите функционални 
компоненти могат да бъдат запазени, 
но могат  лесно да се интегрират 
нови, понякога е за предпочитане. 
Затова е препоръчително да се работи 
със системи, базирани на отворена 
платформа, а не с патентовани системи, 
които при преминаването на определена 
граница могат да направят компанията 
силно зависима от производителя.

Обединяването на няколко различни 
системи за контрол на достъпа 
наистина може да улесни процесите, 
свързани със сигурността, и да увеличи 
тяхната ефективност. Понякога все 
пак е най-добре да се изгради от нула 
една нова система за контрол на 
достъпа, защото обединяването на 
отделни системи изисква много добро 

планиране и методичен подход и човек 
трябва да знае какво точно иска да 
постигне. Съществуват различни нива на 
обединяване на системите, но понякога 
то може да се превърне в дълъг процес.  

След като всичко бъде обединено в 
една система, човек трябва да се увери, 
че системата работи без грешка. Добър 
начин е да се провери как ще работи една 
врата, като основните неща, които 
трябва да се проверят, са:
� поставяне на валидна карта
� поставяне на невалидна карта
� ауторизиран изход от охранявана зона
� опит за отваряне със сила
� опит за отваряне със сила 

посредством лост
� активиране на противопожарната 

аларма
� спиране на захранването
� прекъсване на мрежата за комуникации
� прекъсване на кабелите до вратата.
Всичко е въпрос на това как работи 

системата и как може да повлияе на 
сигурността. Трябва да се разбере 
как работи системата, след като е 
обединена, и да се установят слабите 
места, ако системата не работи и не е 
програмирана правилно. ��

Ясен ДИМИТРОВ
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Интегрирана 
архитектура 
за сигурност

Системата за противопожарна 
безопасност на „Летище Дюселдорф“

В СЪОРЪЖЕНИЯ, КЪДЕТО ИМА НУЖДА ОТ 
висока безопасност, като летища, 
обществени сгради или тези на 

фармацевтична индустрия все повече 
нараства необходимостта от добра 
противопожарна защита и системи 
за сигурност. „Сименс“, изглежда, се 
специализират все повече в тези системи, 
както и в предлагането на решения за 
летища. Както съобщихме в новините на 
броя, наскоро Siemens Building Technologies 
са постигнали съгласие за договор зa 
изграждането на всички информационни 
и комуникационни системи в новия 
източен терминал на „Хийтроу“. Надолу 
ще разкажем за един от терминалите на 
летище в Дюселдорф и впечатляващите 
възможности на системите за сигурност, 
изградени там от „Сименс“.

С построяването през 2003 г. на нов 
терминал летище Дюселдорф придоби 
международни мащаби. Архитектурата на 
сградата се характеризира с прозрачност 
и опростен дизайн. Основополагащи 
при построяването на терминала 
са оперативната и функционалната 
ефективност, както и концепцията 

за сигурност. От Siemens Building 
Technologies са поели задачата да 
осигурят цялостно решение за пожарната 
безопасност. 

Системи за известяване при 
пожар или други опасности
Наред със строителните и техническите 
компоненти на системите за пожарна 
безопасност на летище Дюселдорф 
концепцията се допълва и от 
интегрираното управление на системата 
за известяване. Тя покрива цялата 
територия с детектори за пожари, 
димоотводи и системи за навигация при 
евакуацията. Системата е свързана с 
повече от 110 централи през няколко 
мрежи със службата за противопожарна 
безопасност. Летище Дюселдорф и 
„Сименс“ преследват осем основни цели 
според проектния ръководител Ивица 
Върбанич: 
� възможно най-ранно откриване
� бързо алармиране
� подпомагане на обезопасяването
� отвеждане на дима от пътищата за 

Редом с функцио-
налната и опера-
тивна ефектив-
ност на новия 
терминал на лети-
щето, изключител-
но силно е застъпе-
на и сигурността
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евакуация 
� препятстване на дима за проникване в 

други части на сградата
� бърза и сигурна реакция
� избягване на грешни действия поради 

стрес
� бързо и ефективно информиране и 

инструктиране на персонала.
Цялото летище е разделено на 400 

области за известяване и наблюдение. 
Централната сграда, както и 
прилежащите са снабдени с около 24 000 
автоматични и ръчни устройства за 
известяване при пожар. Алармата за 
пожар е двустепенна, което намалява 
фалшивите сигнали. 

Една цялостна концепция за намаляване 
на дима предотвратява задимяването 
на терминала. Димоотводите се 
състоят от вентилатори и клапи, 
като вентилаторите се управляват 
автоматично и общо са инсталирани 
над 300 вентилатора. Самото хале 
за излитане и централната сграда се 
наблюдават от 46 линейни устройства за 
известяване, които управляват 44 газови 
вентилатора. 

Евакуацията
Пътищата за евакуация водят по 
възможно най-краткия начин извън 
сградата. Нововъведение са и така 
наречените динамични системи за 
подпомагане на евакуацията. При една 
аларма те активират допълнителна 
маркировка за евакуация по пода, а  
вратите автоматично биват маркирани 
и автоматично се отварят. Указанията 
се появяват чрез общо 250 светлини, 
както и чрез общо 70 инсталирани в пода 
системи за указване на пътя за евакуация. 
В подземния паркинг в стените са 
инсталирани 10 такива системи.  

Устройствата на „Сименс“ управляват 
евакуацията и подкрепят пожарникарите 
при техните решения кои области да 
евакуират. Електроакустично устройство 
пък  управлява и наблюдава около 9240 
високоговорителя във всички терминали 
и  с негова помощ нарушенията биват 
разпознати и съобщени. Активирането 
му става както автоматично чрез 
системата за известяване, така и ръчно 
от пожарния екип. На табла, поставени 
на централно място за съобщаване на 
случаите, на пожарникарите се показват 
картата и възможните пътища. Таблата 
също показват статуса и ситуацията 
на полетите и възможностите за 
евакуиране. Наред със съобщението на 
системата за опасности се осигурява 
едно независимо съобщение и наличният 
персонал по места получава указания за 
последващи мерки. Всичките 400 области 
за съобщаване са причислени към около 

110 области на евакуация. Цялата система 
акустични устройства обхваща около 
20 000 високоговорителя, като това е 
най-голямата инсталация, която „Сименс“ 
са внедрили досега.

Служба за бедствия
Всички сигнали за бедствия постъпват в 
централата за пожарна безопасност, като 
информационните сигнали се обработват 
допълнително. В противопожарната 
служба отделните сигнали за бедствия 
се идентифицират чрез стандартно 
описание на дисплей в мястото на 
приемане, за да се гарантира бърза 
реакция. Радиосистемата се състои от 
три централни елемента, които заради 
изисквания за непрекъснат достъп 
работят на три различни честоти. 

Интегрирана техника 
за сигурност 
Спектърът от възможни опасности в 
едно летище обхваща всички мислими 
сценарии - от отказ на системите поради 
технически причини до терористични 
атаки. Ето защо „Сименс“ предлага 
едно ново решение за сигурност  с 
интегрирани функции, особено подходящо 
за летища. Тази система комбинира 
множество камери, уреди за съобщения. 
„Сименс“ разполагат с тази възможност 
поради придобиването на VistaScape 
Security Systems Corporation, американски 
доставчик на софтуер за интелигентни 
системи за видеонаблюдение. 

„Чрез тези системи ние въвеждаме 
една световноизвестна марка на 
европейския пазар, която обединява 
техниката за видеоанализ на VistaScape 
с предлаганата от нас видеотехника и 
системи за сигурност“, обяснява Йенс 
Вегман, ръководител на бизнес отдела за 
решенията за сигурност. „По този начин 
ние можем не само да обслужваме по-добре 
пазара на интелигентните видеосистеми, 
но и имаме една допълнителна 
възможност да свържем нашата система 
с платформата за команди и контрол. 
Тази комбинация позволява създаването 
на система с нов стандарт на техника 
с високо качество на възприемане на 
рисковете“, продължава Вегман. 

Централните елементи в системите 
за сигурност на „Сименс“ са софтуерните 
решения за управление при бедствия. Те 
подпомагат службите при взимането 
на решения при критични ситуации, 
комбинират работните процеси за 
различни потребителски профили и 
предлагат интегрирана платформа за 
използваните продукти в областта на 
контрола за достъп, съобщения за аварии 
и видеонаблюдение. � Соня ГЕОРГИЕВА

Една цялостна 
концепция за пре-
дотвратяване на 
задимяването при 
пожар, състояща 
се от димоотводи 
с над 300 вентила-
тора
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Влагата и мухълът

Неравностойната борба
Защо се появява плесен в помещенията и как да се освободим от нея

МУХЪЛЪТ Е ЧАСТ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА СРЕДА, 
която ни заобикаля. Различните 
видове мухъл играят важна роля 

във външната околна среда, тъй като 
спомагат за разграждането на мъртва 
органична материя като паднали листа, 
дървета и т.н., но те са нежелано явление 
във вътрешността на сградите. Мухълът 
се размножава с помощта на фини спори, 
невидими за невъоръжено око, които се 
носят свободно във въздушната среда. Във 
вътрешността на сградите е възможно 
да се появи мухъл и да започне да се 
размножава при попадане на спорите му 
върху влажни повърхности. Съществуват 
много разновидности мухъл, но нито една 
от тях не може да се възпроизвежда без 
наличието на вода и влага.

Може ли мухълът да причини 
здравословни проблеми? Естествената 
среда на развитие на мухъла не е във 
вътрешността на сградите и той не 
вирее там освен в случаите, когато негови 
спори попаднат на мокри повърхности 
и започнат да растат. Мухълът 
представлява потенциална заплаха за 
развитието на здравословни проблеми. Той 
произвежда алергени, дразнители и в някои 
случаи потенциално токсични вещества 
(микотоксини).

Вдишването или докосването на мухъл 
или неговите спори може да причини 
алергични реакции при чувствителни 
индивиди. Симптомите, които се 
проявяват, са подобни на тези при 
сенната хрема - кихане, хрема, зачервяване 
на очите и кожни раздразнения 
(дерматити). Алергичните реакции към 
мухъл са често срещани. Те могат да 
се проявяват веднага или след период 
от време. Освен това мухълът може 
да стане причинител на астматични 
пристъпи при хора, които имат алергия 
към него. В допълнение на това излагането 
и вдишването на мухъл може да доведе 
до дразнене на очните лигавици, кожата, 
носа, гърлото и дробовете както при 
алергични, така и при неалергични към него 
хора. Симптоми, различни от алергичните 
и дразнещите, не се наблюдават като 
резултат от вдишването на мухъл.

Как да се избавим от мухъла
Не е възможно унищожаването на всички 

При почистване 
на мухъл носенето 
на маска против 
вдишване на спори 
е задължително

Мерките срещу влагата 
ще запазят добрия вид на 
помещенията за по-дълго

огнища на мухъл и неговите спори във 
вътрешността на сградите, тъй като 
някои от спорите винаги могат да бъдат 
открити в самия въздух и в домашния 
прах. Тези спори обаче не могат да 
се размножават, ако няма наличие на 
влажност. Именно затова растежът на 
мухъл в затворени пространства може 
да бъде предотвратен посредством 
контрол на влагата. При установено 
наличие на мухъл в една сграда или 
помещение то трябва да бъде почистено 
и след това да бъде решен проблемът с 
влагосъдържанието във въздуха. В случай 
на почистване на мухъла и нерешаване на 
проблема с влагата е сигурно, че мухъл ще 
се появи отново. Различните видове мухъл 
имат общо помежду си - те постепенно 
разрушават повърхностите, на които 
растат. 

Местата в сградното пространство, 
които са често или винаги влажни, 
понякога не могат да бъдат поддържани 
така, че да се предотврати цялостно 
появата на мухъл. При наличие на мухъл 
в помещения като бани и тоалетни е 
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ръкавици (особено при използване на силни 
препарати като белина) и защитни очила 
без вентилационни отвори.

При появата на течове или наводнения 
е необходимо незабавно действие. 
Ако намокрените повърхности биват 
изсушени в рамките на 24 - 48 часа след 
наводнението, в повечето случаи мухъл 
не се появява. Необходимо е влажността 
на въздуха да се поддържа относително 
ниска - под 60% относителна влажност. 
Кондензирането може да бъде знак 
за висока влажност. Мерките, които 
могат да бъдат взети за намаляване на 
влажността, са:
� Домакинските уреди, които при 

работата си изпускат влага, като 
сушилни, печки и други да бъдат изнесени 
на открито при възможност
� При нужда да се използват климатици 

или уреди за изсушаване на въздуха
� При използване на банята да се пуска 

вентилатор или да се отваря прозорец, 
да се използват абсорбатори или 
вентилатори при готвене и използване на 
миялни машини
� За предотвратяване на кондензацията 

на влага е необходимо:
� Да се намали влажността
� Да се увеличи вентилацията или 

движението на въздуха посредством 
отваряне на врати и прозорци, когато 
това е практично
� Да се изолират студените 

повърхности като тръби за студена вода
� Да се увеличи температурата на 

въздуха.
Освен видовете мухъл, които могат да 

бъдат видени, е възможно наличието на 
скрит мухъл във вътрешни пространства. 
Мухълът може да се появи на места 
като задната част на дървена ламперия, 
тапети или други стенни покрития, на 
вътрешната повърхност на килими и 
пътеки, над окачения таван. Други места, 
където е възможно развитието на 
мухъл в сградното пространство, са във 
вътрешността на стените - около тръби, 
зад мебели, в канали и под покривното 
покритие. Откриването на подобни 
огнища на мухъл е трудно и трябва да 
бъде съпроводено от необходимото 
внимание. Например свалянето на тапети, 
под които има мухъл, може да доведе до 
масово освобождаване на вредните спори. 
В такива случаи е възможна употребата 
на биоцидни вещества за преодоляване на 
проблема.

След унищожаването на мухъла с 
препарати е необходимо да се почисти и 
подсуши, тъй като мъртвите спори имат 
способността да предизвикват алергични 
реакции, както и живите, затова не е 
достатъчно да се унищожи мухълът - той 
трябва да бъде и премахнат. �

Ива ПЕТРИНСКА

Мухълът може да 
остане скрит на 
места като канали-
зация, подпокривно 
пространство и в 
ламперии

необходимо да се вземат мерки за по-силна 
вентилация в помещенията и по-честото 
им почистване, което ще предотврати 
или поне ще намали появата на нежелан 
мухъл. Съществуват няколко основни 
насоки при борбата с мухъла и появата му, 
а именно:
� Да се поправят проблеми като течове 

и влага още с появата им
� Там, където вече се е развил 

мухъл, той трябва да бъде измит от 
повърхността с почистващ препарат и 
вода, след което повърхностите трябва 
да се подсушат внимателно
� Абсорбционни или порести материали 

като плочки за покритие на тавана 
или постелки за под трябва да бъдат 
изхвърлени, ако мухлясат, тъй като 
мухълът в тях се развива в порите и 
празните пространства в структурата 
им и почистването му е невъзможно
� Необходимо е хората да се излагат на 

влиянието на мухъл минимално
� Вече мухлясали повърхности не трябва 

да бъдат боядисвани или варосвани, 
необходимо е първо да се почистват и 
подсушат, тъй като боята, нанесена върху 
мухлясала повърхност, се обелва и пада
� При несигурност относно 

почистването на различни повърхности 
трябва да се потърси професионална 
помощ.

При почистване на мухъл, за да се намали 
излагането и вдишването на вредните 
спори, е необходимо да се вземат някои 
предпазни мерки. Трябва задължително 
да се носи защитна маска на лицето, 
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Влагата и насекомите
Биологичните замърсители увреждат сградите и предразполагат към здравословни проблеми

Влагата и насекомите 
в сградата
Всяка сграда представлява дом за 
множество организми. Някои от тях са 
полезни, други не. 
Влагата и насекомите (още наречени 
биологични замърсители) водят 
началото си от живи или останки от 
живи организми. Те включват основно 
животинска козина, пърхут, слюнка, 
изпражнения, мухъл, плесени, прах, 
хлебарки, останки на различни насекоми, 
полени и микроскопични организми. Те 
могат да причинят различни миризми, да 
доведат до разрушаване на различните 
материали в сградния интериор, да 
доведат до алергични реакции или да 
причинят различни инфекциозни болести 
или дихателни проблеми. Всеки човек има 
различна чувствителност към този вид 
замърсявания.

Влияние на биологичните 
замърсители върху 
човешкото здраве
Получаването на алергични реакции е най-
често срещаният здравословен проблем, 
свързан с биологичните замърсители. 
Човешките индивиди се различават в 
чувствителността си към биологичните 

алергени - някои от тях не проявяват 
симптоматика, докато други, по-
чувствителни хора могат да претърпят 
сериозни здравословни проблеми. 
Характерните симптоми са сълзене  на 
очите, течащ нос и кихане, запушен нос, 
сърбежи, кашлица, хрипове, трудно дишане, 
главоболие, замаяност и умора. Възможно 
най-тежката реакция към тези алергени 
са астматичните пристъпи, които 
могат да бъдат животозастрашаващи. 
Само в САЩ са зарегистрирани над 
10 млн. хора с астма. Над 2.5 млн. от 
тях са деца. Годишно има над 4000 
смъртни случая вследствие на астма. 
Броят на страдащите от тази болест 
през последните 15 години нараства 
постоянно. 
Преносимите по въздуха биологични 
замърсители представляват особено 
голям риск за хората с алергии и 
астма. Трябва да се отбележи, че 
тези замърсители сами по себе си не 
причиняват болестта астма, а просто 
възбуждат болестта и водят до проява на 
пристъпи при болните.

Инфекциозните болести, причинени от 
различни бактерии и вируси, се предават 
от един човек на друг посредством 
физически контакт. Някои бактерии и 
вируси циркулират във вътрешните 
вентилационни системи на сградите.
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Източници на влага 
и биологични замърсители
Биологичните замърсители съществуват 
във всяка сграда и не могат да бъдат 
абсолютно елиминирани. Техните растеж и 
количество могат да бъдат контролирани 
посредством своевременно почистване на 
повърхностите и поддържането на ниска 
влажност на въздуха. Много биологични 
замърсители имат способността да 
се размножават бързо във влажни или 
мокри помещения. Добрата поддръжка 
на сградното пространство включва 
поддържането на ниска влажност и 
съответно намаляване на нуждата 
от прилагане на химически вещества 
като пестициди и дезинфектанти, 
използването на които води до 
добавянето на допълнителни замърсители 
във въздуха.

Откриване на влага и насекоми
Не е практично сградните пространства 
да бъдат тествани за наличието 
на биологични замърсявания от 
непрофесионалисти. Ако съществува 
подозрение за наличието им в дадено 
пространство, е необходимо да 
се проведат изследвания, за да се 
предотврати появата на неблагоприятни 
здравословни последици.

Влагата
Неоткритият мухъл в сградното 
пространство може да продължава да се 
размножава и да причинява здравословни 
проблеми на чувствителните хора, тъй 
като не съществуват стандарти за 
нормално ниво на спорите на мухъла и 
обикновено не се извършват периодични 
тестове. Когато това се прави обаче, 
нивото на спорите на мухъла във въздуха 
в сградното пространство се сравнява с 
това във външната среда. В някои случаи 
мухъл може да се развие на повърхности, 
нескрити за човешкия поглед и съответно 
той може да бъде забелязан или помирисан. 
Развъждането на мухъл е възможно 
след наводнения, на места, където има 
застояла вода или влажни повърхности. 
Условията, при които има голяма влажност 
във въздуха, могат да бъдат открити 
- те включват конденз върху стени 
или прозорци, застояла вода в мазета, 
гнилостни процеси в дървени повърхности, 
използване на овлажнители на въздух 
и някои видове отоплителни уреди. 
Влажни килими, стени, които изглеждат 
студени при допир, и пространства 
с недостатъчна вентилация (като 
килери) могат да станат ареал за 
развитие на мухъл. Готвене или къпане 
без използването на отвеждащ парите 
вентилатор или съхранение на дървен 

материал за горене във вътрешни 
пространства също може да доведе 
до развитие на мухъл. Хладилници, 
уреди за овлажняване или изсушаване 
на въздуха, кондензационните съдове в 
системите за климатизация трябва да 
бъдат инспектирани, за да е сигурно, че 
не представляват среда за развитие на 
биологични замърсители. Необходимо 
е редовно почистване на тези уреди с 
дезинфектант. Мухълът се развъжда и на 
места като пукнатини или вдлъбнатини 
в стените, под килими, зад тапети или 
ламперии, над тавани и на други места, 
където е възможно да се събира влага 
незабелязано. Преди евентуално тестване 
може да се проведе изследване на сградата 
за мокри и влажни повърхности.

Насекоми
Много от условията, които са 
благоприятни за развитието на мухъл 
способстват и акумулирането на прах. 
Ако в сградата има кучета, във въздуха 
може да има частици пърхут и косми. 
Гризачи и насекоми като хлебарките също 
представляват разпространители на 
алергени, към които са чувствителни 
хората.

Борба с мухъла и насекомите
За да се установи контрол върху мухъла и 
влагата в една сграда е необходимо:
� Почистване, дезинфекция и 

подсушаване на повърхностите
� Намаляване на източниците на 

застояла вода
� Предотвратяване на течовете
� Използване на подходяща вентилация
� Ограничаване използването на 

овлажнители за въздух
� Намаляване броя на отглежданите в 

сградата растения.
Най-ефективната мярка за борба с 

влагата и мухъла е поддържането на 
повърхностите сухи и чисти. В мокрите 
помещения това е от особена важност, 
както и използването на вентилатори и 
редовното почистване. При овлажняване 
на мебели или подови покрития е 
необходимо предприемане на мерки за 
незабавното им изсушаване. 

При наличие на твърди повърхности, 
върху които се развъжда мухъл, е 
необходимо те да бъдат почистени с 
дезинфектант - белина, и след това добре 
подсушени. За избягване на алергични 
реакции, причинени от прах, насекоми 
и вредители, е необходимо почистване 
на повърхностите с топла вода и 
съответен препарат, използване на 
прахосмукачка за подовите настилки и 
отново почистването им с дезинфектант 
и топла вода. �

Ива ПЕТРИНСКА

Неовладяването на 
влагата предразпо-
лага към появата 
и на насекоми в 
сградите

Не съществуват 
стандарти за 
нормално ниво на 
спорите на мухъла 
в затворени про с-
транства
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Фасилити мениджър

Работим за утвърждаване 
на фасилити мениджмънта
Лора Влахова, пълномощник на изпълнителния директор, „Интерпред“, пред „Фасилитис“

Как се разви пазарът на фасилити 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?

Според мен може вече да се твърди, че не 
само професията се наложи и се развива. 
Това се отнася за самото портфолио 
от услуги, които се предлагат от 
фирмите, извършващи тази дейност. 
Ако си спомняте, първото обучение, 
което „Юкономикс“ проведе, предизвика 
голям интерес и тогава се роди идеята 
да се създаде Българската фасилити 
мениджмънт асоциация (БГФМА) с цел 
утвърждаване на тази професия. След 
това имаше и второ и трето такова 
събитие и присъстващите ставаха все 
повече и повече и от различни браншове на 
икономиката. За това говори и големият 
интерес към Третата международна 
конференция по ФМ. Видяхме много 
нови лица и компании, които извършват 
тези услуги не само в бизнес сгради, 
а и във все по-често появяващите се 
комплекси от затворен тип с жилищни 
кооперации. Каква е целта на предлаганите 
услуги - поддръжка, подобряване и 
усъвършенстване на процесите в 
стопанисвания имот. Всички усилия на ФМ 
и фасилити услуги (ФУ) са насочени не само 
към собственика, но и към клиентите,  
ползвателите на имота. От друга 
страна, самите наематели непрекъснато 
повишават своите изисквания и това също 
допринася за развитието на тези услуги. 
Считам, че се промени в известна степен 
мисленето на тези, които изпълняват 
тази професия в положителна посока. 
За съжаление ФМ, не фигурира все още в 
класификатора за професии и това може 

би е минус за имиджа му в общественото 
пространство, но се надявам, че и това 
ще се промени скоро. Ето вече има БГФМА 
а също и от тази академична година и 
специалност в тази насока в Стопанския 
факултет на СУ „Климент Охридски“. На 
практика всяко предприятие винаги е 
имало или има човек или отдел, изпълняващ 
тази функция. Това, с което не всички са 
наясно е, че тези хора са също основен 
носител на добавена стойност и двигател 
в предприятието, фирмата. Тяхната 
дейност участва във формирането 
на стойността на предлаганата от 
фирмата/предприятието стока/услуга. 
ФМ е дейност, която всъщност управлява 
множество други дейности, водещи 
до доброто функциониране на самото 
предприятие. Според мен ФМ услугите 
не могат да бъдат точно изброени и 
определени. Видовете  им се определят 
от функционалността на предприятието. 
Това е причината да има и различни видове 
ФМ - в бизнес сграда, обществена сграда, 
болница, училище, университет... 
Все още в България тази дейност е най-
широко разпространена основно в бизнес 
сгради, в т.ч. и банкови офиси, някои 
частни болници и напоследък в жилищните 
комплекси от затворен тип и в някои нови 
жилищни блокове. Също не може да се каже 
категорично дали всички тези дейности 
трябва да се изпълняват от отделен 
човек в предприятието или от външен 
подизпълнител. На нашия пазар вече се 
появиха много такива фирми, предлагащи 
ФМ услуги. Собственикът на сградата 
трябва да прецени как за него е по-изгодно. 

�38

Лора Влахова

От 2006 г. е пълномощник на изпълнителния директор на „Интерпред - СТЦ София“ АД. Преди това е работила във 

финансовия отдел на „Ай Би Ем България“ като специалист „Връзки с доставчици“, банка „Биохим“, Икономическия 

институт към БАН. Завършила е УНСС, специалност „Търговия“.
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36�
Големите фирми имат собствени такива 
отдели, които в повечето случаи се 
занимават и с управление на самата 
собственост.  
Привилегията, която има нашата страна, 
е, че с влизането ни в ЕС има откъде да 
черпим опит и да „преписваме“ и да се 
предпазваме от грешки, които някой преди 
нас е направил.

Според вас промени ли се представата 
за фасилити мениджмънта като 
необходимост в България?
На този въпрос аз бих отговорила и с „да“ 
и с „не“. Има някаква промяна, но тя не е 
достатъчна. За България тази професия 
е относително нова, със съвкупността 
от задължения и отговорности. Все 
още необходимостта от намесата на 
ФМ в самото начало на проектиране на 
сградата не е осъзната необходимост. А 
с включването на ФМ в един първоначален 
етап ще се усъвършенстват предлаганите 
услуги в сградата, което е както в полза на 
собствениците, така и на ползвателите 
на сградата. Консултантската част 
на ФМ от фазата на проектирането 
рефлектира не само във функционалността 
на сградата, но и във финансовата част 
на проекта. Вземайки се под внимание 
мнението на ФМ, няма да бъдат допуснати 
много грешки, които се усещат чак 
във фазата на експлоатация. Така че 
присъствието на такъв специалист трябва 
да бъде задължително с цел оптимизиране 
разходите по поддръжката на сградата в 
процеса на функциониране.

Разкажете малко повече за ежедневната 
ви работа като фасилити мениджър?
Смея да твърдя, че ние сме началото на 
ФМ в България. Нашата компания има 
22-годишна история. Това е първата бизнес 
сграда в България, която продължава да 
функционира. Ние сме 15 души персонал. 
Сградата, която управлявам, има около 13 
хил. кв.м офисни площи и 7 зали с различен 
капацитет от 10 до 250 души. 
ФМ в нашата сграда е решен по следния 
начин: основните дейности по поддръжката 
на сградата - поддръжка, охрана, 
почистване, озеленяване, се извършват 
от няколко подизпълнители. Нашият 
екип извършва останалите дейности, 
необходими за успешното функциониране 
на предприятието, както и преговорите с 
клиенти и координирането на дейностите 

на всички подизпълнители. Преди време 
всички дейности са били извършвани от 
многоброен персонал, но след 2004 г. се 
приема сегашният модел на управление.
Винаги информираме клиентите ни 
относно нови, предлагани от нас услуги, 
като се стараем да удовлетворяваме 
техните непрестанно променящи се 
изисквания, дори и за такива, които са на 
пръв поглед неизпълними. Непрестанно 
се извършват различни преустройства в 
сградата по желание на наемателите, някои 
от които изискват и сериозни промени 
в инсталациите - електро- и ОВ. Както 
казах, поддръжката на всички инсталации 
в сградата се извършва от външна фирма, 
като основна част от тяхната дейност е 
профилактика на инсталациите.
В нашата структура на персонала няма 
длъжност фасилити мениджър. Тази дейност 
може би поради това, че сградата е с 
дълга история, се извършва от всички нас 
заедно и поотделно, но основната част от 
дейността се извършва от архитекта в 
сградата. За съжаление разполагаме само 
с една функционираща BMS. Тя управлява 
климатичната система в сградата. 
Сграда като нашата, с история, изисква 
непрестанна превантивна проверка на 
функционирането на всички системи. 
Дейността на фасилити мениджъра е 
много разнообразна и съвкупност от много 
дейности, които едва ли се забелязват, 
преди да възникне някакъв проблем, който 
моментално (както клиентите обичат да 
казват) трябва да бъде разрешен.

Кои са най-видимите ползи от фасилити 
мениджмънта във вашата сграда?
Финансова - намаляване и по-точно 
оптимизиране на разходите през жизнения 
цикъл на сградата
В тази връзка правилно структуриране 
на управляваните от ФМ процеси с цел 
прозрачност, ниски разходи. От опит мога 
да споделя, че едно добро управление на 
процесите рефлектира първо върху крайния 
клиент и върху разходите. 
Ползите от ФМ - това трябва да е и една 
от основните насоки, по които да работим 
в БГФМА. Необходимо е да се създават 
обучени кадри, да се убедят всички, не само 
инвеститорите, но и управляващите, 
че ФМ е необходимост за всяка сграда 
независимо от вида - нова или стара, 
и функционалността - бизнес, болница 
училище, обществена и т.н. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Работим за...

Фасилити мениджмънтът 
не фигурира все още в 
класификатора за про-
фесии и това е минус за 
имиджа му

Ако ФМ се прилага още 
при проектирането на 
сградите, ще се избегнат 
много проблеми при екс-
плоатацията
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ФМ запазва стойността 
на сградата
Мариела Беновска, фасилити мениджър на „Бизнес парк София“, пред „Фасилитис“

Според вас промени ли се 
представата за ФМ като 
необходимост в България през 

последната година?
Въпреки, че според мен повечето 
участници в бранша свързват ФМ с 
управлението на сградата само в процес 
на експлоатация, смятам, че особено 
през последната година представата 
за фасилити мениджмънта се промени в 
положителна посока. Ние имаме разговори 
с много инвеститори, които все повече 
разбират нуждата и необходимостта 
от фасилити мениджмънт още на 
много ранен етап. Това показва добра 
индикация за стратегическите решения 
на тези инвеститори. Благодарение на 
популяризирането на професията, на 
международните конференции по фасилити 
мениджмънт, които се провеждат в 
България с участието на чуждите лектори и 
тяхното know-how, фасилити мениджмънт 
услугите стават все по-популярни. Аз 
отчитам това като положителна посока на 
развитие.

Как се разви бизнесът на вашата 
компания през 2008 г. и какви са 
плановете за развитие на „Алфа 
пропърти мениджмънт“?
Аз лично го оценявам като успешен. 
Работя като фасилити мениджър в „Алфа 
пропърти мениджмънт“ от създаването 
на компанията. Ръководител съм на един 
от най-важните екипи в дружеството. 
Предоставяме услуги по фасилити 
и пропърти мениджмънт. Ние сме 
доставчик, който предлага цялата гама 

на пазара в сферата на техническото и 
инфраструктурното управление на сгради, 
както и търговски услуги. Имаме няколко 
големи проекта - най-големият е „Бизнес 
парк София“, където в момента управляваме 
15 сгради, имаме около 250 клиента, някои 
са собственици на сградите, други са 
наематели. В момента в парка работят 
към 10000 души. Други проекти, които 
„Алфа пропърти мениджмънт“ управлява, са 
проекти на „София централ парк“ - няколко 
сгради в центъра, както и на „Сердика 
пропъртис“ – голям портфейл от недвижими 
имоти и сгради в цялата страна. Предстои 
да поемем управлението на първата сграда 
на проект „Алфа парк - Алфа бизнес център“. 
„Алфа пропърти мениджмънт“ е дъщерно 
дружество 100 % собственост на „Алфа 
дивелопмънтс“ ЕАД, която е част от „Алфа 
финанс холдинг“.

Очаквате ли отражение на финансовата 
криза върху вашия сектор и как по-точно?
Допреди няколко месеца си мислех, че 
все още няма сериозни индикации за 
финансовата криза специално в нашия 
сектор. Но първите сигнали за кризата вече 
се появиха. Поради бума в строителството 
преди 3-4 години повечето строителни 
фирми имаха интерес предимно върху 
строителството, а не върху последващото 
управление на сградите. В този смисъл 
те се бяха ориентирали към предлагане на 
колкото може по-голям обем строителни 
работи. Сега строителните фирми в 
бранша все повече се приземяват – вече 
започват открито и настоятелно да 
предлагат услуги и в сферата на сервизното 

Мариела Беновска 

е родена в София през 1970 г. Завършва магистратура по по туризъм в УНСС през 2000 г. В „Бизнес парк София“ 

работи от 2002 г. след получаване на практическо обучение в Gewerbepark Regensburg. Ръководител е на фасилити 

мениджмънт екипа от август 2007 г. в структурата на „Алфа пропърти мениджмънт“ ЕАД. В момента се обучава 

в ТУ - Виена - MBA за професионално обучение по ФМ.

Ако компаниите аут-
сорснат ФМ услугите, те 
ще разполагат с повече 
капацитет
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обслужване, поддръжка, управление на 
сградната техника, за които доскоро 
нямаха особен интерес. В „Бизнес парк 
София“ все още няма сериозни индикации 
нашите клиенти да имат затруднения. Ние 
можем да се похвалим с 99.9% заетост на 
площите.

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни средства?
Аз лично не мога да дам конкретен 
отговор. И двата модела на управление 
си имат предимства и недостатъци. 
Това, което води до дълготраен успех 
за едно предприятие, според мен е не 
аутсорсинг или мениджмънт с вътрешни 
ресурси, а кой от двата модела на 
управление дългосрочно е по-изгоден и не 
води до директна зависимост от един 
изпълнител. Самото предприятие трябва 
да си направи анализ на състоянието, в 
което е в момента. Тогава може да се 
вземе решение за аутсорсинг на всички 
или на част от услугите. Важно е да запази 
контрола в собствената компания. Факт 
е, че ако се аутсорснат повечето от 
услугите, компанията ще разполага с повече 
капацитет и ще може да се концентрира 
върху основния си бизнес. Други предимства 
са трансфер на риска от собственото 
предприятие към външната компания, 
трансфер на know-how, ясно дефинираните 
цели и отговорности в споразуменията 
за ниво на обслужване. Освен това при 
аутсорсинга разходите са по-прозрачни. 
Има потенциал и за оптимизация. Някои 
от недостатъците на аутсорсинга са 
обикновено различните фирмени структури 
– тази на външното дружество и на 
собственото предприятие, риска при 
съвместната работа, персонални проблеми, 
свързани с преминаването в новата 
структура или проблеми с мотивацията. 
При всички положения трябва да се направи 
предварителен анализ кое е по-изгодно за 
компанията. 

Кои са най-видимите ползи от ФМ за една 
сграда?
Ползите от фасилити мениджмънта са 
видими най-напред за потребителите/
наемателите на сградата чрез 
гарантираното предоставяне на площи 
и услуги. Има ясна комуникация между 
търсещата и предлагащата страна 
чрез едно лице за контакти – фасилити 
мениджъра. Той е представителят 
на потребителя. Така се намаляват и 
разходите за координация на отделните 
услуги. Ползата за самата сграда е в 
запазване на нейната стойност чрез ясна 
и специфична за всеки обект стратегия, 
ориентирана към потребителя, чрез 
планирана и навременна поддръжка и сервиз 
и професионално управление на сградите. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ
© Надежда Чипева
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Фасилити мениджмънтът 
става все по-популярен
Емил Атанасов, фасилити мениджър на Europark Building, пред „Фасилитис“

Как се развива пазарът на фасилити 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?

Пазарът на фасилити мениджмънт 
услуги в България е пряко свързан с пазара 
на недвижими имоти, в частност с 
пазара на офис площи и отдаването им 
под наем. Бурното развитие на този 
сектор обуславя и развитие на пазара 
на ФМУ. За съжаление въпреки пряката 
зависимост манталитетът на някои от 
инвеститорите, както и съпротивата от 
страна на наемателите да инвестират 
в управление на собствеността и 
запазване на стойността на имота във 
времето, пречат на развитието на ФМУ 
с по-високи темпове. Тенденцията през 
последната година е определянето на ФМУ 
като сериозен бранш с необходимост 
от истински специалисти. Търсенето 
на компании за управление и опитни 
професионалисти, работещи в тях, рязко 
се покачи. Обявите за търсене на такъв 
вид услуга вече не са екзотика и фасилити 
мениджмънтът става все по популярен 
като вид услуга за по-широк кръг от хора.

Според вас промени ли се представата 
за фасилити мениджмънта като 
необходимост в България?
Като продължение на предишния 
въпрос мога да допълня, че все по-
често инвеститорите признават, че 
управлението на имотите, в които те са 
инвестирали доста средства, е друг вид 
дейност и той трябва да се извършва 
професионално от компании и екипи, обучени 
и с необходимия широк кръг познания и 

възможности за решаване на проблеми 
в процеса на експлоатацията на имота. 
Нараства и броят на инвеститорите в 
недвижими имоти, които не са непременно 
от строителния бранш и се нуждаят 
от ФМ за своите сгради. Наскоро мой 
познат сподели, че докато е строил бизнес 
център, не се е притеснявал и работата 
вървяла леко, тъй като имал необходимото 
финансиране и строителната компания 
била на ниво, но с наближаване на пусковия 
срок назряло безпокойството му кой ще се 
грижи за тази сграда, кой ще бъде нейният 
добър стопанин, който ще гарантира 
възвращаемостта на вложенията. 

Разкажете малко повече за ежедневната 
ви работа като фасилити мениджър?
Работата ми е доста натоварена, но това 
е нормално май за всички професии днес. 
За сметка на това е доста разнообразна, 
непредвидима и това ме държи в добра 
кондиция. Никога не мога да направя 
план за един спокоен ден, защото винаги 
изникват всевъзможни непредвидени 
задачи. Обикновено денят ми започва 
с SMS от инженера по поддръжка на 
сградата, че всичко е ОК или имаме някакъв 
проблем, така че още докато пътувам към 
работното си място, имам време да се 
обадя на съответния човек, който отговаря 
за даденото устройство, и да организирам 
ремонта или поддръжката.
С пристигането на работа преглеждам има 
ли постъпили нови оплаквания или бележки 
от наемателите и какъв е статусът 
на текущите заявки. Имаме собствен 
софтуер за изготвяне на поръчки и заявки, 

Емил Атанасов

Завършил  ТУ - София, специалност „Автоматизирано оборудване за машиностроенето”. През 1995 г. се 

занимава с поддръжка и управление на офиси в „Сигматрон” ООД. От 2004 до 2007 г. е организатор материално- 

техническа база в „Стемо” ООД. В момента е част от екипа на Atrium Consulting BG - фасилити мениджър в бизнес 

център „Европарк“

Търсенето на компании за 
управление и опитни про-
фесионалисти, работещи 
в тях, рязко се покачи 
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който е голямо улеснение в работата ми. 
Бърза оперативка с екипа, разпределяне на 
дневните задачи и всеки поема нанякъде. 
Обикновено срещите ми са предварително 
уговорени, но винаги има извънредни 
такива. Външни фирми или наематели имат 
постоянно нужда от контакт - да споделят 
проблеми в работата или да предявят 
изисквания за подобряване на работната 
среда и т.н. Връзката с наемателите 
трябва да бъде постоянна. По този начин 
се старая да съм една крачка пред тях и 
да предвидя техните нужди и виждания и 
да се опитам да им ги предоставя, преди 
да са ме помолили за това. Отделям и 
доста време на външните подизпълнители. 
Фирмите за охрана и за почистване 
придават облика на една сграда, затова 
се старая да бъда достатъчно време с 
тях и да контролирам тяхната работа, 
да им помагам в комуникацията им с 
наемателите и спазването на правилата 
за вътрешен ред. Накрая идва време 
за отчетите на свършената работа и 
рапортите към управителя на фирмата и 
отговорните лица на собствениците на 
сградата. Тъй като всички тези хора не са 
в България, това е много важен момент, за 
да могат те да оценят както работата на 
екипа, така и състоянието на сградата и 
тенденциите в нейното развитие.
За да не си помислите, че само работим, 
трябва да кажа, че уважаваме обедната 
почивка и се придържаме към едночасовия 
обяд. Без това прекъсване е трудно да 
съм ефективен до късния следобед, а и с 
влизането вкъщи семейството ми веднага 
усеща напрежението, с което се прибирам. 
Спокойно мога да кажа, че обичам работата 
си.

Какви са предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?
За мен най-голямото предизвикателство е 
да постигна такова състояние на сградата, 
която управлявам, че всички наематели и 
посетители да имат истински респект и 
уважение към труда, който полага нашият 
екип за техния комфорт и спокойствие. 
Това е много трудна задача, особено с 
манталитета на българина, че хората, 
които се грижат за сградата, в която 
работят или живеят, са даденост към нея 
и мисълта за това, че тези хора вършат 
нещо полезно, ги осенява само в момент, 
когато натиснат бутон и не се случи 
очакваното - да светне, да потече или да се 
задвижи нещо.
 С бума на големи бизнес паркове голямо 
предизвикателство за специалистите в 
бранша е управлението именно на такива 
комплекси. Те са сравнително нови за 
нашия пазар и има широко поле за изява на 
креативни личности и глобално мислещи 
фасилити мениджъри. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ
© Надежда Чипева
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По-добре е ФМ дейностите 
да се аутсорснат
Бисера Иванова, изпълнителен директор на „Фасилити оптимум България“ АД, пред „Фасилитис“

Как се развива пазарът на 
фасилити мениджмънт в България 
през последните две години?

Благодарение на вашето списание много 
хора в България научиха какво е ФМ и 
имайки предвид и впечатленията ми от 
последната конференция, мисля, че тази 
материя вече е позната. В момента 
много хора се определят като фасилити 
мениджъри. Те са със съзнанието, че 
разбират какво включва ФМ като услуги 
и като процеси, въобще какви теми касае 
ФМ като дейност.
Аз лично смятам, че вече има по-
голяма разпознаваемост и все повече 
хора започват да разбират, че освен 
почистване има и други дейности, 
касаещи експлоатацията на една 
сграда. Казвам експлоатация, защото 
тук се включват и поддръжката, и 
профилактиката, и ремонтите. Това 
обаче са отделни процеси, както 
например и почистването като 
процес сам по себе си включва редица 
поддейности.
Факт е, че напоследък все повече 
компании и хора разбират това, което 
означава, че и пазарът се развива и 
има полза от ФМ услугите, които 
предлагаме.

Според вас промени ли се представата 
за ФМ като необходимост в България?
Да, смятам, че определено се промени. 

Компаниите осъзнават нуждата и 
оценяват значението на ФМ, независимо 
дали е собствен или аутсорсван. Ще дам 
конкретен пример - след дългогодишно 
използване и експлоатиране на 
един обект неговите собственици 
сами осъзнават, че имат нужда от 
специалисти, които да им кажат дали 
всички системи функционират правилно 
и дали правилно са организирали 
дейностите си. По тази причина те 
се свързаха с нас, което означава, че 
хората явно разбират необходимостта 
от специалисти, които да направят 
цялостен анализ на състоянието на 
сградата като площ и дейности, как 
да бъде организирано оптималното 
използване на обекта и съоръженията, 
като този анализ включва и анализ на 
приходната и разходната част, разбира 
се.
В тази връзка например много пъти ми 
прави впечатление, че когато поискам 
документацията, свързана с тези 
процеси, съоръжения и експлоатацията на 
сградата, тя никога не се съхранява при 
един човек. А според мен трябва всеки 
обект да има досие или паспорт. Под 
досие имам предвид не само технически 
или енергиен паспорт, а всички 
документи след влизането на сградата в 
експлоатация и всички дейности, които 
се случват оттам нататък - ремонти и 
т.н.  �46

Бисера Иванова

е родена във Варна. Завършила е магистратура по икономика и индустриален мениджмънт в УНСС, гр. София. 

След магистратурата си продължава със следдипломна квалификация на тема „Трудово-организационна психология“ 

в СУ „Св. Климент Охридски“. Публикува статии в списание „Фасилитис“ и участва като лектор в семинари по 

управление и поддръжка на сгради и съоръжения. От 1998 до 2004 г. е част от екипа, а впоследствие и начело 

на административния отдел в „Овергаз холдинг“ АД. От 2004 до март 2008 работи като ръководител на 

административната сграда на „Ренесанс“ AД, дружество от структурата на „Овергаз холдинг“ АД, занимаващо 

се с недвижими имоти, строителство и фасилити мениджмънт. В момента Бисера Иванова е изпълнителен 

директор на „Фасилити оптимум България“ АД, част от „Ей Джи кепитъл“ АД (AG Capital).
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© Красимир Юскеселиев
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Цялата тази история на сградата 
във времето и промените, които 
настъпват с нея по време на жизнения 
цикъл, трябва да е събрана на едно 
място, в което да се съхраняват всички 
данни. Така в един последващ ремонт 
би било много лесно да намериш кога 
е правено нещо за последен път, какъв 
точно е бил предишният ремонт. Ние 
например съставяме такъв паспорт на 
всеки обект, който поемаме, с цялата 
информация за него - почистване, 
ремонт, поддръжка и т.н. Считам, 
че когато можеш да дадеш такава 
комплексна услуга на клиента, неизбежно 
представата за необходимостта от 
ФМ ще се променя в положителна посока.

Какви са предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?
Едно от предизвикателствата 
може би е клиентите да осъзнаят 
необходимостта от тази услуга. 
Мисля, че в тази посока вече се върви 
напред. За самите фасилити мениджъри 
може би предизвикателството е да 
разберат с какво точно се занимават 
и кои са техните приоритети. Моите 
лични предизвикателства са малко 
по-различни, защото са свързани с 
организацията на фасилити мениджмънт 
услугите в цялата страна. В тази 
посока разчитам много на екипа, с 
който работя в цялата страна. Според 
мен е много важно още от проекта 
за даден обект да стартират в един 
екип както архитекти, проектанти, 
инвеститорски контрол, строители, 
така и фасилити мениджмънт 
компанията, която да оценява обекта 
от експлоатационна гледна точка, да 
участва в избора на компании, които 
биха изградили дадените системи. 
Фасилити мениджмънт компанията 
е хубаво да участва в избора, 
инсталирането и поставянето на тези 
системи и впоследствие много по-добре 
знае например дали има гаранционен 
мениджмънт, каква е планираната 
профилактика, какво е гаранционното 
обслужване и пр. Така се улесняват много 
процеси и предварително могат да се 
избегнат бъдещи проблеми, свързани 
с по-нататъшната експлоатация 
на сградата. Вече има компании, 
които търсят и включват фасилити 
мениджмънт фирми още в етапа на 

проектиране и строителство. Аз лично 
съм участвала в такива разговори 
за един конкретен обект, от което 
наистина имаше голяма полза за хората, 
които ще използват впоследствие и 
ще извършват основната си дейност в 
този обект.

Коя е по-добрата алтернатива - 
аутсорсинг или ФМ с вътрешни 
ресурси?
Понякога е много трудно да се 
организира ФМ отдел с вътрешни 
ресурси, така че да бъде на нивото, 
което специализирана фирма може да 
предостави като услуги. Наблюдавайки 
какво се случва на пазара, виждам, че 
някои големи компании тръгват към 
идеята да развиват собствен отдел с 
вътрешни ресурси (административен 
или експлоатационен отдел). Но 
не е много сигурно какви точно са 
специалистите в този отдел и дали 
те имат достатъчно знания и опит за 
извършването на такъв цялостен анализ 
и следене на всички видове дейности. 
По-добре е ФМ дейностите да се 
прехвърлят на външна фирма, която 
има опит и know-how, знае къде могат 
да възникнат трудности по проекта, 
макар че всеки обект е специфичен сам 
за себе си. Съветите на една фирма - 
доставчик на ФМ услуга, също са много 
важни. Пример от миналата седмица - в 
обект на наш клиент са останали куп 
недовършени неща от изпълнителя - 
строителна компания. Нашият съвет 
беше следният - тъй като обектът е 
гаранционен, клиентът да изиска от 
фирмата изпълнител да отстрани 
дефектите в работата си. За нас е 
много важно клиентът да знае, че ние 
мислим за него и му предлагаме най-
добрите решения и услуги.
За някои от дейностите например е 
много важно чия е собствеността на 
обекта, за да се знае как да се подходи 
към него. Организирането на ФМ 
дейностите е малко по-трудно при 
обекти с много собственици, където 
всеки може да има различни очаквания.

Кои са най-видимите ползи от ФМ за 
една сграда?
Ползите са много и в различни посоки 
като професионално обслужване, съвети, 
качество, анализи и други. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

По-добре е...

Фасилити мениджър
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Фасилити мениджър

Добрият ФМ зависи 
от опита на персонала
Георги Христов, ръководител на проекти 
в „HSG Зандер България“ ЕООД, пред „Фасилитис“

Как се развива пазарът на фасилити 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?

В изключително динамично развиващата 
се българска икономика нишата на 
фасилити мениджмънта набира все по-
голяма известност и започва да става 
значим фактор за успешно управление на 
дадена компания или сграда. 
Все повече компании осъзнават факта, 
че в съвременния свят управлението на 
движимата и недвижимата собственост 
се превръща от поддържаща сградите 
дейност в средство, осигуряващо 
запазване на стойността на активите 
на компанията и реализиране на печалби 
от оптимизирането на работещите 
процеси, по-добрата работна обстановка 
и обслужване на клиентите. 
Доказателство за това е непрекъснато 
нарастващият през последната 
година брой на българските компании, 
желаещи да въведат системи за 
фасилити мениджмънт. Наблягам на 
термина български компании, защото 
доскоро предимно западните компании 
се възползваха от услугите на ФМ 
компаниите. За съжаление развихрилата се 
световна икономическа криза според някои 
застрашава да прекъсне или най-малко да 
забави този възходящ процес.
Моето мнение, смятам и това на 
колегите, е, че именно кризата ще накара 
много фирми, не само от едрия бизнес, 
но и от средния и дребния, да потърсят 
по-добро управление на активите си чрез 
въвеждане на адекватни и професионални 

системи за фасилити мениджмънт.
Този процес ще доведе до значително 
намаляване на загубите, оптимизиране на 
производството или услугите, а оттук и 
запазване на конкурентността и дори до 
евентуално разширяване на пазарния дял.

Какви са предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?
Предизвикателствата са много и 
непрекъснато се променят. Те започват 
с това да покажеш на потенциалните 
клиенти, че аутсорсването на 
поддръжката и управлението на 
движимите и недвижими активи, както 
и въвеждането на нови процеси би било 
не само хубаво за компанията, но и 
от особена значимост за бъдещото й 
развитие. След този етап идва един 
от най-наболелите и може би най-голям 
проблем, съществуващ не само пред 
компаниите в нашия отрасъл, но и, сигурен 
съм, във всички останали, а именно 
проблемът с намирането на квалифициран 
персонал. Добрият фасилити мениджмънт 
и правилното въвеждане и управление на 
процедурите зависи изключително много 
от професионализма, опита и познанията 
на персонала. За щастие повечето големи 
ФМ компании са изградили изключително 
надеждна система за вътрешно обучение 
на персонала. Благодарение на това 
служителите се усъвършенстват 
непрекъснато и могат да допринасят 
все повече и повече за запазването на 
нормалния работен процес и съхранението 
на клиентските активи. �50

Георги Христов

В момента работи като ръководител проекти в „HSG Зандер България“ ЕООД. Преди да започне настоящата 

си работа, е работил като продуктов мениджър и мениджър „Контрол на качеството“ в TINIX. Бакалавър е по 

психология, с магистратура по медия и реклама във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 

Владее английски и руски език.
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Друга група проблеми е свързана с 
подизпълнителите, които според 
мен са неразделна част от доброто 
управление. Умелото координиране 
на процеси, извършвани от няколко 
отделни подизпълнители се оказва, че е 
изключително трудно в България. Всички 
знаем прословутата фраза, че едно от 
най-лошите неща е да ти влезе майстор 
вкъщи. Е, оказва се, че не е в сила само за 
домовете ни, но и за офисите. Процесите 
на координиране на дейностите на 
различните подизпълнители, уговарянето 
на сроковете, спазването на договорените 
параметри и т.н. се превръщат в особено 
трудоемък и значим процес за всеки 
ръководител на проекти. 
Тук също, както споменах и по рано, от 
особена важност се оказва опитът 
и използването на вече утвърдени и 
разработени процеси.

Разкажете малко повече за ежедневната 
ви работа като фасилити мениджър?
Като една от водещите европейски 
компании, предлагащи управление на 
движима и недвижима собственост, 
с повече от 12 милиона квадратни 
метра поддържана площ, се стараем да 
подхождаме професионално и иновативно 
към всеки отделен клиент. Уникалните 
решения предлагат на нашите клиенти 
гъвкаво и нагаждащо се според компанията 
управление. Именно поради тази причина 
и разбира се, благодарение на натрупания 
опит за нас е еднакво лесно да поддържаме 
големи офис сгради, търговски вериги 
и множество обекти или огромни 
производствени съоръжения със същата 
ефективност, както например малък 
склад или офис. Оттук се и подразбира, че 
проблемите, решенията и самият работен 
процес са строго индивидуални за всеки 
клиент. Друга особеност, определяща 
ежедневната работа, е огромният 
списък с услуги, които предлагаме на 
клиентите си. Интересното в нашата 
професия е изключителната динамичност 
и непрекъснато променящите се 
проблеми, а с това и решения. Всеки 
ден ние се изправяме пред разнородни 
предизвикателства, вариращи 
например от незадоволително ниво на 
почистване, през рутинно поддържане на 
оборудване, до влизане с взлом, повреда 
в електрическата или вентилационната 
мрежа.

Разбира се, не мога да не спомена 
ежедневните и периодичните проверки, 
отчетите към клиентите, help desk-а, 
непрекъснатия контакт както с 
ръководството на клиента, така и с всеки 
отделен служител и т.н.
Професионализмът и огромните бази 
данни, които нашият персонал използва 
ежедневно, помагат за  своевременното 
намиране на решения за подобни проблеми.
Точно чрез тези умения ние се надяваме, 
че ще продължим да предлагаме на 
настоящите си клиенти, а и на бъдещите,  
интригуващи и задоволителни решения.

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни ресурси?
Ако изходя от международния и 
многогодишен опит на „Зандер“, ще кажа 
аутсорсинг и вътрешни ресурси. 
За да се даде отговор на въпроса кое 
е по-добро да се използва и кога, първо 
трябва да е ясна причината, поради която 
дадена компания би аутсорснала част 
от дейността си. А това са спестяване 
на финансови средства, повишаване на 
производителността и/или качеството и 
освобождаване на ресурси на компанията 
за основните й дейности. Именно оттук 
трябва да се стигне до заключение. 
HSG Zander се старае да използва 
подизпълнители почти във всяка сфера на 
поддръжката. Спестяванията, по-бързото 
и ефективно обслужване, професионалното 
отношение определено правят 
аутсорсинга доста по-продуктивен от 
използването на собствени кадри. 
Естествено никога не трябва да се 
забравя, че аутсорсингът е просто 
средство, както казах, за постигане на по-
голяма ефективност и по-ниски разходи. 
Казвам това, за да наблегна на факта, че 
ръководният и организационен персонал 
трябва да е част от ФМ компанията, за 
да бъде сигурна неговата обективност 
и да са ясни целите и задълженията на 
подизпълнителите. Тук отново решаваща 
роля играят добрите практики и 
утвърдените международни бази данни, 
които са на разположение на нашите 
служители. Лично аз съм привърженик на 
аутсорсването, но държа да имам изграден 
здрав и лоялен екип от специалисти 
и ръководители, които да могат да 
осигурят и поддържат нормалния работен 
процес и да следят за спазването на 
процедурите. ��

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Добрият фасилити...

Повечето големи ФМ 
компании са изградили 
надеждна система за 
вътрешно обучение на 
персонала

Кризата ще накара мно-
го фирми да потърсят 
по-добро управление на 
активите си

Фасилити мениджър
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Интегрирани решения за управление на недвижими активи

HSG Зандер е системен партньор на Bilfinger Berger, за интегрирани услуги за управление на 
движимо и недвижимо имущество, с обширно международно присъствие.
С иновативни стандарти, висока мотивация, професионално обслужване и качествено 
поддържане ние имаме за цел да запазим в дългосрочен план рентабилността и стойността на 
недвижимите ви имоти и да удължим живота на Вашето оборудване.

Технически фасилити мениджмънт 
Ние предлагаме професионално, ефикасно и безпроблемното функциониране на Вашите 
технически инсталации 24 часа в денонощието.

Инфраструктурен фасилити мениджмънт
Изключително широк диапазон от услуги, целящи да структурират всеки аспект на ващият 
бизнес и да намалят разходите Ви за поддръжка както и да предотвратят ненужни бъдещи 
инвестиции.

Търговски фасилити мениджмънт 
Застрахователно покритие на Вашите разходите или Вашите наематели - ние поемаме тези 
задачи, за да осигурим спокойствие и просперитет. 

Енергиино управление
Ние предлагаме оптимизиране и стриктно проследяване на всички комунални услуги. 
Провеждаме адекватна и екологична политика за управление на разходите, съобразена със 
световните тенденции и всички държавни изисквания..

Ако всичко това Ви интересува с удоволствие ще подготвим адекватна и иновативна 
концепция за управление на Вашите имоти и Вашият бизнес. 

HSG Зандер България ЕООД
ул. „Петра“ № 6-8
София 1504, България
Тел. +359 2 400 9288
Моб. +359 887 950 504
georgi.hristov@bg.ibm.com
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Очаквам успешна 
година за бизнеса
Александър Марков, ръководител секция „Офис мениджмънт“, GLOBUL, пред „Фасилитис“

Как се развива пазарът на фасилити 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?

Не съм убеден, че в последната година 
пазарът на фасилити мениджмънт услуги 
в България търпи развитие в положителна 
насока. Имам чувството, че се въртим в 
кръг. И възложители, и изпълнители сме 
стигнали до едно ниво, което като че 
ли ни задоволява. А не би трябвало да е 
така. В ежедневната работа се получава 
една дълга верига от изпълнители, 
подизпълнители, гарантоносители, B2B 
партньори, консултанти, при която 
всеки е с различно ноу-хау, професионална 
подготовка, амбиции. За да работи тази 
верига добре, все още ни липсва добра 
законодателна рамка, ефективна съдебна 
система и достатъчно добре подготвени 
специалисти. Глобалната икономическа 
криза ще ни накара да обърнем повече 
внимание на оптимизирането на 
процесите и в тази връзка лично аз 
очаквам следващата година да бъде 
ползотворна в областта, в която работим.

Какви са предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?
За предизвикателствата можем много 
да говорим. Въвеждането на доказали 
се добри практики задължително е 
съпроводено с пречупването им през 
призмата на нашата действителност. 
Това донякъде е задължително, разбира 
се, но в степента, в която го правим в 
България, изкривяваме работещите модели 
и ги превръщаме в различни такива, но им 
запазваме наименованията. Бих маркирал 
липсата на обмен на информация между 

Александър Марков

е роден през 1977 г. Завършил е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“. Има бакалавърска 

степен по „Икономика на интелектуалната собственост“ от УНСС и е магистър „Управление на човешките ресурси“. 

Работи в GLOBUL от януари 2002, а от декември 2006 е ръководител секция „Офис мениджмънт“

фасилити мениджърите и индивидуалния 
подход при общи за бранша трудности.

Разкажете малко повече за ежедневната 
ви работа като фасилити мениджър?
В ежедневната работа ден с ден не си 
приличат освен по високите обороти. 
Целите обаче не се променят като 
цяло - увеличаване на стойността 
на сградите и съоръженията за 
собствениците чрез ефективна 
поддръжка, максимално задоволяване 
на потребностите на вътрешните 
клиенти, минимизиране на разходите. 
В нашата компания дейностите по 
фасилити мениджмънт са разпределени 
в няколко звена и в тази връзка ключови 
за нас са професионализмът, добрата 
координация и подкрепата, която взаимно 
си оказваме.

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни ресурси?
Аутсорсинг, разбира се, но има няколко 
задължителни условия, а именно: правилно 
и точно качествено и количествено 
идентифициране на нуждите; познаване 
на пазара и играчите на него; детайлни 
договори и неустойки; подготвен екип, 
който да осъществява комуникацията 
и координацията с изпълнителите и 
ежедневно да се следи за качеството 
на използваните услуги. И, разбира се, 
отлично подготвен фасилити мениджър, 
който, освен да контролира целия процес, 
да задава посоката на развитие в рамките 
на стратегическите цели на компанията, 
за която работи. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Въвеждането на доказали 
се практики задължител-
но се съобразява с услови-
ята в България
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Доволните наематели са 
най-добрият барометър
Красимир Лозанов, управител „Делови център Пловдив“ ООД, пред „Фасилитис“

Как се развива пазарът на фасилити 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?

На всички, които сме в този бизнес, ни се 
иска той да се развива с впечатляващи 
темпове, по начин, който да учудва 
страната, Европа, защо не и света. Често 
се увличаме да приемаме желаното за 
реално - в интервюта, на различни форуми, 
на маса. Но дали това наистина е така? 
Аз лично считам, че нещата около ФМ в 
България са преекспонирани, че очерталата 
се в момента ситуация точно се дефинира 
с правилото за халвата - колкото и да 
повтаряш тази думичка, халва, в устата 
по-сладко няма да стане. А на нас, фасилити 
мениджърите, много ни се иска да стане. 
Моето мнение е, че сме склонни да 
преувеличаваме както ролята на ФМ, така 
и реалното търсене на този вид услуги в 
България. И сами се хвалим - колко сме важни 
и нужни, ефективни и незаменими, защото 
няма кой друг да ни хвали. 
Доколкото ми е известно, към момента 
търсенето на ФМ услугите в България е 
характерно главно за някои по-големи и нови 
бизнес и офис центрове, молове, крупни 
търговски обекти, главно в столицата и 
в по-големите градове. Тоест там, където 
европейската корпоративна култура в 
областта на поддръжката на сградния фонд 
навлиза по-видимо, по-декларативно, по-
ярко, където тя все още не е локализирана, 
иначе казано - побългарена. Огромни 
сегменти от пазара на недвижимост - 
болници, училища, общински сграден фонд, 
спортни съоръжения, големи и по-малки 
жилищни блокове, хотели, даже големи 

корпоративни структури, си я карат 
постарому. Всички проблеми, имащи 
отношение към материалната база в 
най-широк аспект, се решават някакси и 
със собствени усилия. Този, както ми се 
иска да го нарека, някак-си-мениджмънт, 
по отношение на материалната база се 
оказва значително по-жизнен, отколкото 
се очакваше от фасилити бранша. И се 
случва следното: фирмите - собственици 
на сградния фонд, които държат да са в 
крак с модата, прекръстиха ангажираните 
с поддръжката свои кадри с нови, модерно 
звучащи длъжности. Домакинките и 
башмайсторите станаха фасилити 
мениджъри, почистването на офиси, 
коридори и фоайета стана клининг, а 
едва ли не всичко останало, свързано 
с поддръжката, стана провайдинг. И 
нещата, с този вълшебен суфикс -ing, 
като че ли се „решиха“. Така както преди 
време всички служители от отделите 
за пласмент се изпосъбудиха маркетинг 
мениджъри. Или както секретарките 
„пораснаха“ до специалисти по реклама, 
PR или HR. Ето по този начин ги правим у 
нас промените, на лингвистично ниво. И 
много е важно фонетично да звучи добре, 
да радва ухото. Връщам се към темата 
фасилити мениджмънт. Аз смятам, че 
нищожно малко фирми у нас прилагат 
принципите на ФМ по начин, както това 
се прави в Европа и по света, или както го 
пише в учебниците - като се започне от 
концепцията, като се мине през подбора и 
обучението на кадрите, през разработване 
на съответната документация, въвеждане 
на специализиран софтуер, и се стигне до 

Красимир Лозанов

Следва политическа икономия в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, дипломиран по специалност 

„Макроикономика“ в УНСС – София. Има специализация по мениджмънт в Германия. До 2006, в продължение на 4 

години, е ръководител на Службата за търговско-икономически връзки при Генерално консулство на Република 

България в Санкт Петербург, Руска федерация. Понастоящем - зам.директор по развитие на бизнеса на „Новиз“ АД 

и управител на дружество за фасилити мениджмънт „Делови център Пловдив“ ООД.

Търсенето на ФМ услуги-
те в България е характер-
но главно за някои по-го-
леми и нови бизнес и офис 
центрове, молове, крупни 
търговски обекти
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преструктуриране в самото дружество, 
за да бъде правилно интегриран във 
фирмената структура фасилити отделът.  
Мен ме радва, че поне на ниво език засега 
нещата се променят. Все пак е крачка.

Според вас промени ли се представата 
за фасилити мениджмънта като 
необходимост в България?
Пазарът е все още на етап идеология. 
Фирмите се оглеждат, ослушват, 
топмениджмънтът спорадично се замисля, 
че с това некачествено строителство, 
с безпощадно ненадеждния сървис, с тази 
съвкупност от изненади, които изскачат 
всеки ден, допълнително катализирани сега 
и от очакванията за криза, е полезно да 
има във фирмата човек, по-рядко отдел, 
който да трупа експертиза и да я прилага 
по отношение на ежедневно възникващите 
проблеми. Но все още, мисля си, малко 
на брой топмениджъри са убедени, че 
разходите за това си струват. Причината 
е, че нито конкуренцията е достатъчно 
силна, нито кризата, за която така 
настървено се пише, реално се е приземила 
по нашите земи, че да се очертаят релефно 
обективните условия и нужди фасилити 
мениджърът да заеме достойно място във 
фирмените структури.

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни ресурси?
Всичко зависи от конкретния случай. Няма 
общовалидно правило. Като че ли бизнесът 
е по-склонен да апробира модели инсорсинг. 
В нашия конкретен случай инвеститорът, 
който е и собственик на 3/4 от офисния 
център („Делови център Пловдив“), постига 
качествено управление на сградата чрез 
ангажиране изключително на собствени 
ресурси, но организирани в отделно 
дружество, чиято главна и единствена 
задача е професионално фасилити 
управление на сградата и отношенията, 
свързани с нея. Считам този модел за 
успешен.

Кои са най-видимите ползи от фасилити 
мениджмънта за една сграда?
Пред потенциални наематели аз често си 
позволявам следната препоръка: позвънете 
на някои от наемателите в сградата 
по ваш избор и ги разпитайте дали им 
е комфортно от пребиваването тук. 
Доволни ли са от факта, че прекарват 1/3 
от живота си в офисния център? Гордеят 
ли се със своя офис, обичат ли своята 
сграда? Ако това е така, значи фасилити 
мениджмънтът си върши добре работата. 
Доволните наематели са най-добрият 
барометър дали ФМ работи качествено. 
Обратното означава буря - за наематели, 
за собственици, за фасилити мениджъри. 
Нашият барометър бури не показва. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

CMYK  Фасилитис  стр. 55



56 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2008

Фасилити мениджър

Фирмите сами разбират 
важността на ФМ
Горан Миланов, търговски директор на „Немечек“ - България, пред „Фасилитис“

Как се разви бизнесът на  
вашата компания през миналата 
година?

2008 г. се оказа доста интересна и 
динамична година. Това, което правим 
ние и заедно с колегите от Българската 
фасилити мениджмънт асоциация, започва 
да дава резултати и идеята за увеличаване 
на приходи и намаляване на разходи чрез 
фасилити мениджмънт започва да става 
все по-популярна. Разбира се, основният 
потребител са хората и организациите, 
които пряко се занимават с управлението 
на недвижима собственост. Въпреки 
че още не е завършила годината, мога 
да кажа, че за нас това беше една 
успешна година, защото, от една 
страна, увеличихме нашите клиенти, а 
от друга страна, все повече фирми, с 
които се срещаме, разбират много добре 
нуждата от фасилити мениджмънт и 
не трябва да започваме от А и Б. Вече 
водим разговорите от едно по-високо 
професионално ниво, говорим за конкретни 
проблеми, техните решения, начините 
за по-ефективно внедряване на добри 
практики и системи за управление. 
Фактът, че вече има разбиране и 
професионално отношение към темата, 
говори също, че сме си свършили добре 
работата през годината. Смятам, че 
това е началото, защото в България има 
голям фонд от недвижима собственост, 
включително и държавна, и общинска, 
където процесите по оптимизиране на 
експлоатационните разходи тепърва 
трябва да започнат. Включително да 
водим разговори и представяме добри 
практики при на осъществяване на ПЧП 
(публично-частни партньорства),  където 

държавата е един от партньорите 
в тези инициативи. Независимо от 
частните инвестиции държавата е най-
големият собственик и управлението 
трябва да стане прозрачно и да започне 
внедряването на правила за оптимизиране 
на разходите.

Вие имали ли сте запитване от 
държавно предприятие или фирма? 
Например училища и болници?
Имали сме разговори с общински 
администрации, включително и с 
министерства, които търсят начини за 
управление на държавната собственост. 
Този интерес все още е в много начална 
фаза, защото първият проблем, на 
който се търси решение, е описанието и 
картотекирането на собствеността. За 
оптимизиране на експлоатационни разходи 
все още никой не говори в държавния 
сектор, но все пак това е едно добро 
начало. Надявам се в близко бъдеще да имаме 
ползотворни разговори с общинските и 
държавни структури на тази тема. 

Очаквате ли финансовата криза да се 
отрази по някакъв начин на сектора?
Това е един много добър въпрос.
Неприятното е, че в строителната 
индустрия кризата ще се усети най-
сериозно и вече има знаци, че това 
започва да се случва. От друга страна, за 
фасилити мениджмънта има един много 
положителен ефект, защото в момент 
на криза организациите започват да 
мислят за оптимизиране на разходите и 
повишаване на ефективността, което за 
мен това винаги е бил правилният подход.  

�58

50% от капитала 
или активите на 
фирмите са в 
недвижима собственост

Горан Миланов

е строителен инженер, 10 години опит в ръководенето на ИТ проекти и внедряването на решения за 

строителната индустрия и управлението недвижима собственост и активи.  
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Лошото е, че хората се сещат за тези 
неща, като дойде кризата. Решението 
е непрекъснато да се търсят начини 
за оптимизация на дейността и 
възможности за намаляване на 
разходите и прилагане на енергийно 
ефективни решения. В момент на 
криза фирмите оцеляват благодарение 
на своите лоялни клиенти. Така е и 
във фасилити мениджмънта, колкото 
по-добре управляваш и стопанисваш 
собствеността, колкото по-ефективна е 
дейността ти и можеш да предлагаш по-
конкурентни услуги, толкова клиенти са 
по-доволни и благодарение на тях оцелееш 
в една такава криза.

Промени ли се представата за фасилити 
мениджмънта през изминалата година 
и как смятате, че във връзка с кризата 
ще се промени представата и през 
следващата година?
Представата определено се промени 
и тепърва ще се променя и развива. 
Световната тенденция е фасилити 
мениджмънтът да стане част от 
стратегическото управление на 
организациите, както са финансите, 
производството, човешките ресурси 
и др. Продължава всеобщото схващане, 
че фасилити мениджмънтът е услуга, 
която осигурява само нормалното 
функциониране на сградите, но тази 
дисциплина е свързана и с оптимизиране 
на разходите и евентуално увеличаване 
на приходите. Това е свързано с финанси 
- увеличаване на оборотния капитал 
и повишаване на печалбите, а това е 
важно за организациите. Управлението 
на недвижима собственост все повече 
се базира на процеси и правила - ясно 
описани процедури, ясни индикатори 
за следене на основните показатели 
за правилна експлоатация, измерване 
на ефективност на управлението и 

др. Това е възможно след въвеждане на 
методологии и системи, включително и 
информационни системи, които да следят 
за правилното и ефективно управление. 
Така че, когато кажем фасилити мениджър, 
все по-рядко ще се сещаме за човека 
със синия гащеризон и отвертката, а 
ще имаме предвид управителя, който 
освен за експлоатацията на сградата 
се грижи и за увеличаване на приходите 
на организацията. В световен мащаб 
около 50% от капитала или активите на 
фирмите са съсредоточени в недвижима 
собственост и активи, така че тази 
собственост се превръща в много голям 
финансов ресурс, който трябва да бъде 
правилно и ефективно управляван. В 
тази връзка и конкретният отговор на 
въпроса е,  да, в България продължава да 
се развива представата за фасилити 
мениджмънта, следвайки световните 
и европейските тенденции. Разбира се, 
имаме и нашите слаби страни - например 
все още нямаме официално обучение по 
фасилити мениджмънт и специалност 
фасилити мениджър. В повечето случаи 
това е специалист, който съчетава 
в себе си различни специалности - 
строителен инженер, ОВиК, икономика. 
Надявам се с общи усилия в близко 
време да има концентрирано обучение, 
засягащо проблемите на фасилити 
мениджмънта. Казвам го, защото 
организациите имат сериозен проблем 
при наемането на такива специалисти. 
Често с тази длъжност се натоварват 
хора, които досега са се занимавали 
с друг тип дейност - оперативни и 
административни директори, финансови 
директори и др. Често се формират екипи 
от специалисти на управленски позиции, 
които осъзнават необходимостта от 
правилно управление на недвижимата 
собственост и заедно започват да 
търсят решения и възможности за 
оптимизация. Независимо от проблемите, 

Фирмите сами...

Фасилити мениджър

Световната тенденция 
е ФМ да стане част от 
стратегическото упра-
вление на организациите

Винаги трябва да се стре-
мим да превърнем нашите 
клиенти в лоялни клиенти

е една от водещите софтуерни компании в България, 
която предоставя високоефективни решения в 
областта на разработване, продажби и внедряване на 
софтуерни продукти.
„Немечек“ - България, е основана през 1998 година като 
част от Global Sourcing стратегията на Nemetschek AG, 

Германия.
Компанията съществува като независима от 2002 
година. Паралелно с аутсорсинг нa софтуер. „Немечек“ 
- България, осигурява и широк спектър от собствени 
програмни продукти и услуги както на вътрешния, така 
и на външния пазар.

„Немечек“ - България
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които изпитваме в момента, фасилити 
мениджмънтът в България се развива и 
смятам, че в региона имаме най-сериозен 
опит в тази област. 

Кои са най-важните ползи от ФМ в една 
сграда?
Въпросът е свързан с това какъв тип 
организации ползват ФМ. Ползите от 
ФМ ще бъдат различни за различните 
организации в зависимост от основната 
им дейност. В България най-често 
ФМ се внедрява в организации, които 
управляват бизнес сгради и бизнес 
паркове. Една такава организация не 
можа да съществува без внедрени ФМ 
процедури, практики и информационна 
система за оперативната дейност. 
Това са фирми и организации, които 
печелят от правилната експлоатация 
и услугата, която доставят на своите 
наематели или собственици.  Правилното 
управление и прилагане на ФМ практики 
и политики правят наемателите по-
доволни и по-лоялни. Ползите са тези 
организации са например един много ясен 
и прозрачен финансов модел, който става 
популярен като Open Book Policy, където 
наемателите могат да видят например 
как се изразходват събраните средства 
за управление на сградите. Неколкократно 
на конференции, провеждани у нас, се 
говори за промяна на бизнес отношенията 
в този сектор - от т.нар Landlord driven 
модел, когато на пазара няма много 
офис сгради и има повишено търсене 
и собственикът може да диктува 
определени условия, към Tenant driven 
модел, когато предлагането е по-голямо 
от търсенето и наемодателите трябва 
да привличат клиенти с качествени 
услуги, ефективно управление и Open Book 
Policy. При този модел изборът вече не е 
продиктуван само от местоположение 
и клас на сградата, но и от качеството 
и наличието на допълнителни услуги, 
предлагани в сградата. Наличието 
на систематизирана информация за 
експлоатацията на сградата е също 
така и предпоставка да се предвидят и 
избегнат аварии или дълготрайни загуби. 
Прост пример - накрая на годината, 
като се види, че в едно помещение са 
сменени 50 крушки, а в съседното - 5, 
човек се замисля дали няма някаква 
неизправност и праща техник, който 
да провери инсталацията. Също 
така наличието на информация дава 

възможност да се предотвратяват 
грешки в експлоатацията в дългосрочен 
план и възможност за правилно 
експлоатационно моделиране на самите 
сгради. Собственикът или управителят 
може да прецени кое мероприятие 
ще му е по-изгодно, дали например да 
сключи договор с газоразпределително 
дружество, или да остане на централното 
отопление и др. Освен това наличието 
на исторически данни, свързани с 
правилната експлоатация и управление 
на сградата и бизнеса, който генерира, 
запазва и повишава самата стойност 
на сградата. При продажба на бизнес 
сграда новите собственици все по-често 
изискват историческа информация - 
разходи, приходи, аварии и др., които биха 
доказали качеството на собствеността 
и бизнеса. Както виждате, информацията 
и информационните системи са критични 
за правилното и ефективно управление 
на бизнес и офис сгради. Друг пример 
за ползи от ФМ са фирмите с голяма 
клонова мрежа - банки, застрахователни 
дружества и др. При тях първата стъпка 
е да могат да си опишат къде и какво 
имат. Много често например в даден клон 
те са собственици, в друг са под наем, в 
трети си делят дадено помещение с някой 
друг и тази информация много често е 
трудно достъпна. И стигнахме пак до 
държавата - надявам се в скоро време да 
се утвърди практиката за ПЧП, когато 
например една болница се управлява от 
професионално дружество, и ефективно 
се намалят разходите за експлоатация. 

Какво ще пожелаете на вашите 
партньори, колеги, конкуренти и 
читателите на списанието за 2009 г.?
Първо, искам да благодаря на вашето 
списание, че неуморно популяризирате 
ФМ. Вие работите професионално и 
това, което правите, допринася много за 
правилното развитие на ФМ професията. 
В момента ФМ индустрията е в един 
сериозен преход и моето желание е 
заедно с всички, които работят в тази 
област, да помислим как ФМ да стане 
по-ясно разпознат и добре осъзнат от 
собственици и управители като един 
сериозен инструмент за оптимизация на 
разходи и приходи; как да експлоатираме 
сградите по-правилно, за да може да ги 
ползваме по-дълго и да ни е по-комфортно 
да живеем в тях. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Фасилити мениджър

Фирма, която управлява 
бизнес паркове и сгради, 
не може да съществува 
без софтуерно решение

В България продължава да 
се развива представата за 
фасилити мениджмънта
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Всичко дължим на усилията 
на екипа и партньорите ни
Радостин Чугреев,  регионален мениджър в „R&M България“, пред „Фасилитис“

Как се разви бизнесът на вашата 
компания през 2008 г.?
Годината беше изключително добра 

за нас. Даже най-отговорно мога да заявя, 
че беше най-добрата в десетгодишната 
ни история. Още в началото на 2008 
(27 март) официално обявихме, че вече 
сме част от R&M AG - Швейцария. Така 
беше положено началото на нов етап 
в развитието ни - да работим в една 
международна структура и да оперираме 
на пазари извън България, а именно Сърбия, 
Македония, Гърция, Кипър и Турция. Беше 
заложен амбициозен инвестиционен план, 
част от който беше откриването през 
май на учебна лаборатория в ТУ - гр. София, 
с което категорично подадохме ръка на 
българското образование. Освен това 
бяха проведени редица специализирани 
курсове в Македония, Сърбия и Турция. 
Втората половина на 2008 беше под знака 
на няколко сериозни фирмени постижения 
в сферата на продажбите, например 
най-висок оборот за календарен месец 
от създаването на компанията, челна 
позиция във вътрешната класация по 
приходи на R&M AG за регион Централна 
и Източна Европа и др., но конкретни 
цифри ще спестя, разбира се. С едно 
изречение - страхотна година!!! И всичко 
това благодарение на усилията на екипа ни 
и на добрите взаимоотношения с нашите 
партньори.

Какви услуги предлагате на вашите 
клиенти?
„R&M България“ ЕООД е създадена с цел 
предлагане на висококачествени пасивни 

комуникационни решения и компоненти 
за изграждане на структурни кабелни 
системи (СКС) - медни и оптични 
инсталационни кабели, комуникационни 
шкафове, розетки, конектори, панели и 
др. Винаги сме се стремили да добавим 
стойност към основната ни дейност 
и именно по тази причина сме развили 
разнообразие от услуги, някои от тях 
иновативни дори и в рамките на групата. 
Повечето са строго специализирани и по 
тази причина ще спомена някои основни, 
например обучението на специалисти 
в сферата на СКС - общи положения, 
международни стандарти, добри практики, 
принципи на проектиране, инсталиране 
и експлоатация и др. От тази година се 
опитваме да развиваме консултациите и 
проектирането като дейност, защото 
се оказа, че много малко специалисти в 
страната отдават нужното внимание на 
СКС, като резултатите ни определено са 
над очакванията. Цялостното управление 
на слаботокови проекти е услуга, която 
вече няколко години налагаме на пазара. 
Можем още да споменем за отдаване 
на измервателна апаратура под наем, 
одит на съществуваща комуникационна 
инфраструктура, развойна дейност и 
осъществаване на уникални по рода си 
технически решения и др. 

Какви са плановете ви за развитие на 
компанията през следващата година?
При всички положения в 2009 ще влезем с 
един доста по-умерен бюджет - както в 
приходната, така и в разходната му част. 
Това са и директивите от компанията 

Радостин Чугреев 

е роден през 1976 г. През 2001 г. завършва УНСС, гр. София, специалност „Маркетинг“, а през 2004 г. получава 

магистърска степен по бизнес администрация от БАН и ВТУ. Професионалния си път стартира в „Сарантис 

България“, а след това заема длъжностите мениджър ключови клиенти и търговски мениджър в „Некском България“. 

От 2005 г. работи като управляващ директор на „Фринет“, понастоящем част от „R&M България“. 

Винаги сме се стремели 
да добавим стойност към 
основната ни дейност, 
ето защо сме развили 
разнообразие от услуги
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майка. От друга страна, ние в „R&M 
България“ малко сме „разглезени“, защото 
години наред компанията бележи ръст в 
продажбите между 30% и 55%. Ако мога да 
се пошегувам - ще трябва да се „укротим“ 
малко през 2009 г.

Очаквате ли отражение на финансовата 
криза върху вашия сектор и в каква 
посока?
От една страна, финансовата криза е 
силно преекспонирана, а от друга, тя си 
има реалните измерения, които няма как 
да не се отразят и на нас. Очакваните 
и вече започналите сътресения в 
строителството и проблемите на 
финансовия сектор със сигурност ще 
затруднят бизнеса ни, защото това са два 
от основните консуматори на сериозни 
комуникационни решения. Добрите новини 
за нас са две. Първо, в условията на 
ограничен финансов ресурс всеки внимава 
как и за какво акумулира разходи и във всеки 
случай би предпочел по-високо качество 
за по-високата стойност на парите си. И 
второ, основен приоритет в дейността 
ни за 2009 е развитие на пазарите извън 
България, където финансовата криза е с 
различни измерения. Но кой казва, че трябва 
винаги да ни е лесно ?

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни ресурси?
Ще коментирам въпроса малко по-общо. 
Често спорим с швейцарските ни колеги 
на тема за или против аутсорсинга. 
Тяхната теза е, че аутсорсингът намалява 
риска за организацията. Така пише и в 
дебелите книги... Но ако бъдем практични 
и се съобразим с реалностите на нашия 
пазар, то очевидно е точно обратното - за 
съжаление аутсорсингът увеличава риска 
за организацията. Причините за това са 
няколко, но основната се състои в това, че 
все още много трудно можеш да си търсиш 
правата по неизпълнени от насрещната 
страна задължения, дори и те да са били 
достатъчно ясно регламентирани и 
оформени в договор. Това обаче в никакъв 
случай не означава, че аутсорсингът в 
България не работи, а по-скоро, че тепърва 
прохожда и има нужда от съответната 
помощ, за да се превърне в концепцията, 
за която всеки е чел. И най-важното - 
един ръководител трябва ясно да си даде 
сметка за положителните аспекти на 
„освобождаването“ от несвойствени за 
организацията дейности и за риска, който 
поема. След това решението е лесно.

Кои са най-видимите ползи от фасилити 
мениджмънта за една сграда?
Би трябвало да са две основни - доволни 
наематели и ниски експлоатационни 
разходи на сградата. �

Интервюто взе Елена ПЕТКОВА
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Необходимостта от ФМ 
става все по-належаща
Добрин Орешков, заместник изпълнителен директор в Агенцията по енергийна ефективност, пред „Фасилитис“

Как се развива енергийната 
ефективност в сградния сектор 
през последните години?

Сградният сектор е един от най-
енергоемките у нас и в момента 
потребява повече от 40% от крайното 
енергийно потребление. Наблюдава се 
тенденция към нарастване, която се 
запазва през последните години. Това 
увеличение от своя страна води и до 
увеличение на емисиите на въглероден 
двуокис. Над 91% от жилищния фонд в 
България е с масивна конструкция, 20% 
от които са панелни сгради. Само 8.2% 
от фонда се определя като паянтов. По 
експертна оценка в следващите 10-15 
години  подлежат на обновяване около 680 
000  жилища. Съществуващият в момента 
сграден фонд - държавна и общинска 
собственост, се характеризира с висок 
специфичен разход на енергия - 184 kWh/m2 
за година. Причините за това са основно 
в лошото състояние на ограждащите 
конструкции - външни стени, покриви и 
подове, остарялата дограма, неефективно 
работещите сградни инсталации 
за вода, отопление, вентилация и 
осветление. Общото потребление на 
енергия в сградния фонд възлиза на 3 
милиона мегаватчаса годишно, което е 
разпределено по видове собственост - 
общинска 2 милиона и държавна 1 милион 
МWh годишно.

Какви са целите на АЕЕ, свързани със 
сградния фонд за следващите 3 до 6 
години?
Политиката за енергийна ефективност в 

България в сградния фонд през следващите 
години ще бъде в съответствие с 
изискванията на Европейския съюз, и 
по-конкретно директива 2002/91 и 
директива 2006/32. Целта на тези 
директиви е да се подобри енергийната 
ефективност на сградите в рамките 
на общността, като се вземат предвид 
външните климатични и местни 
условия, както и температурните 
изисквания в помещенията, критериите 
за ефективност от гледна точка на 
разходите. Да се повиши ефективността 
при крайното потребление на енергия 
в страните от ЕС, като се осигурят 
необходимите индикативни нива, както 
и механизми, стимули, институционални, 
финансови и правни рамки за премахване 
на съществуващите пазарни пречки и 
недостатъци, които възпрепятстват 
ефективното крайно потребление на 
енергия. Нещо повече - в съответствие 
с директивите страната ни трябва 
да постигне абсолютен размер на 
спестяванията на енергия от 9% до 2016 
г., приблизително по 1% за всяка година. 
Съществен принос за тяхното изпълнение 
ще има и сградният фонд.
Разбира се, постигането на тези цели ще 
бъде съобразено със Закона за енергийната 
ефективност, в който се предвижда 
изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност  в сгради с над 1000 кв.м 
разгъната застроена площ, в климатични 
инсталации над 12 kW, водогрейни 
котли от 20 до 100 kW. Реализацията 
на мерките ще бъде подпомогната 
от съществуващия фонд „Енергийна 

Добрин Орешков 

е роден през 1951. Завършил е ВМГИ - София, специалност електромашинен инженер. Специализирал е в областта 

на енергийната ефективност в Токио, Япония. Като специалист по енергийна ефективност е работил в 

министерствата на металургията, на промишлеността и на икономиката. От 2000 до 2008 г. е директор на 

Центъра за енергийна ефективност в индустрията. От април 2008 г. е заместник изпълнителен директор на АЕЕ.

Сградният фонд ще има 
съществен принос за из-
пълнение на европейските 
директиви за енергийна 
ефективност
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ефективност“, от целеви и национални 
програми за енергийна ефективност.  

Кой е най-добрият начин според вас да се 
подобри енергийната ефективност на 
обществените сгради в България? Със 
собствени средства или да се търсят 
публично-частни партньорства?
Кой да бъде начинът да се подобри 
енергийната ефективност на 
обществените сгради, може би всеки 
трябва сам да прецени в зависимост 
от специфичните условия, в които се 
намира. Законът предвижда няколко 
финансови механизма за повишаване на 
енергийната ефективност: доброволни 
споразумения, договори с гарантиран 
резултат, финансиране от фонд „Енергийна 
ефективност“. Доброволните споразумения 
включват конкретни задължения за 
постигане на целите, включително и 
задълженията на Агенцията по енергийна 
ефективност. 
Договорите с гарантиран резултат са 
познатите ни ЕСКО услуги, които имат 
по-завършен вид с гарантиран резултат. С 
времето публично-частните партньорства 
ще се утвърждават все-повече, тъй като 
собствениците на големите сгради не 
разполагат със свободни средства за 
осъществяване на дейности по енергийна 
ефективност и това е един добър 
механизъм.

Какви са мерките, които се 
предвиждат в новия Закон за енергийна 
ефективност, свързани със сградния 
фонд?
Дейностите и мерките за повишаване 
на енергийната ефективност в 
сградния фонд са свързани с обследване 
и сертифициране на сгради, енергийно 
паспортизиране, проверка за енергийна 
ефективност на водогрейни котли и 
климатични инсталации. Към настоящия 
момент в съответствие с приетия 
Закон за енергийна ефективност 
на задължително сертифициране 
подлежат всички сгради в експлоатация 
с разгъната застроена площ над 1000 
кв.м. Собствениците на сгради са длъжни 
да изпълнят предписаните мерки за 
енергийна ефективност в тригодишен 
срок от датата на приемане на 
обследването, а тези с направени вече 
обследвания - в тригодишен срок от 
датата на приемане на Закона. 
Инвестиционните проекти за ново 
строителство трябва да се съобразят 
с възможностите за използване на 
възобновяеми енергийни източници, 
комбинирано производство на 
електрическа и топлинна енергия, 
инсталации за централно или локално 
отопление и охлаждане, термопомпи. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ
© Цветелина Ангелова
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Фирмите избират между 
аутсорсинг и инсорсинг
Мариян Беляков, директор отдел “Управление на собствеността” -  
Winslow Group, пред „Фасилитис”

Как се развива пазарът на 
фасилити мениджмънт услуги в 
България през последната една 

година?
Неминуемо интересът към този 
тип услуги в развиващ се имотен 
пазар като нашия става все по-голям. 
Световната финансова криза изисква от 
всички по-добър контрол на разходите 
и оптимизация на енергийната 
ефективност като цяло. Основна цел 
на компаниите, предлагащи фасилити 
мениджмънт, е подобрението именно 
на тези показатели, като в съчетание 
с това се удължава значително 
жизненият цикъл на имота. Докато 
на Запад широко разпространеният 
аутсорсинг модел заема сериозно място 
в оперативното изпълнение на услугите, 
свързани с фасилити мениджмънта, в 
България е истинско предизвикателство 
за доста фирми да определят дали 
икономическите показатели предполагат 
аутсорсинг на услугите или техния 
инсорсинг. Дори и в случаите на 
затваряне на цикъла на предлаганите 
услуги от някои компании те също могат 
да извършват фасилити мениджмънт 
чрез специално създадени за тази 
цел отдели или дъщерни организации. 
Развитието на услугата ще продължи 
и вероятно ще премине през всичките 
си възможни фази и форми, докато с 
годините пазарът се регулира. 

Според вас промени ли се представата 
за фасилити мениджмънта като 
необходимост в България?
Ако допреди няколко години малко хора 
и фирми са се замисляли за сградното 
управление като нещо чуждо и ненужно, 
сега всички усещат необходимостта от 
такова. Липсата обаче на достатъчно 
специализирани фирми с доказани 
резултати, граждански сдружения и 
неадекватните законови разпоредби 
ще продължат да внасят неяснота 
относно правата и задълженията 

на съсобствениците в даден имот 
независимо от типа му. Променящите 
се икономически и климатични условия 
в световен мащаб задължително 
трябва да променят представите 
и манталитета на хората относно 
използването на земните ресурси. 
Оптимизирането на енергийната 
ефективност - от всекидневната 
работа до корпоративните нужди, е и 
трябва да бъде приоритет на фасилити 
мениджмънт компаниите. Ние в Winslow 
Group разбрахме необходимостта 
от всички тези услуги навреме и 
сега успешно прилагаме фасилити 
мениджмънта в своите проекти, 
намирайки успешно баланса между 
аутсорсването и запазването на услуги 
в нашия оперативен спектър. 

Разкажете повече за ежедневната ви 
работа.
Ежедневната работа в тази среда е 
доста динамична и свързана както 
с огромен обем административни 
задължения, така и с доста физически 
задължения по обектите, разпределени 
по различните оперативни звена. 
Понякога в един ден може да има 
работа от най-различно естество 
като архитектурни доработки, 
интериорни промени, въвеждане или 
изваждане от експлоатация на различни 
системи, анализи, планова или непланова 
поддръжка, озеленяване, администриране 
и много други поддържащи дейности.

Кои са най-видимите ползи от 
фасилити мениджмънта за една 
сграда?
Ползите са комплексни. По-ниските 
разходи за експлоатация, по-дългият 
жизнен цикъл и по-добрата капитална 
стойност във времето формират 
добавената стойност, която фасилити 
мениджмънтът внася към целия 
продукт. � 

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Сградното управление ще 
премине през всичките 
си фази и форми, докато 
пазарът се регулира

Липсата на адекватни 
законови разпоредби внася 
неяснота в правата и 
задълженията на съсоб-
ствениците в даден имот
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Мариян Беляков

е директор на отдел „Управление на собствеността“ (Property management) в компанията - инвеститор в 

недвижими имоти - Winslow Developments.  Преди да започне работа в Winslow Developments, Мариян Беляков е 

част от Front Office Management екипа на петзвездния Carlton Crest Hotel в Мелбърн, Австралия.

Мариян Беляков завършва туризъм в Института по управление на туризма (Institute of Tourism and Hospitality 

Management) в Мелбърн, Австралия. Владее отлично английски и италиански език. 
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Нуждата от професионално 
управление на имоти расте
Мирослав Гълъбов, мениджър на отдел „Управление на имоти“ в MBL, пред „Фасилитис“

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ постави 
разграничителна линия 
между фасилити и пропърти 

мениджмънта?
Определено става дума за два 
различни вида услуги, като фасилити 
мениджмънтът е само една част от 
обхвата на управлението на сгради. 
Фасилити мениджмънтът се отнася за 
техническата поддръжка за пълноценното 
функциониране на сградите. Пропърти 
мениджмънтът е услуга, която се 
предоставя на собственици и наемодатели 
с цел оптимизиране на паричните потоци 
от сградата. Голяма част от работата 
на пропърти мениджъра е свързана с 
организирането на поддръжката на 
имотите, които управлява, но той още 
се грижи за отношенията с наемателите, 
маркетинга, управлението на приходите 
и разходите, финансовата отчетност 
и всички дейности, необходими за най-
ефективното управление на имота като 
инвестиция. 

Кога очаквате да приключи бумът на 
строителството, за да започне да се 
отдава повече внимание на фасилити и 
пропърти мениджмънта?
Забавяне вече се усеща, но бумът в 
строителството не е точно проблемът 
пред пропърти мениджмънта. Повечето 
бизнес сгради в България са построени с 
цел да бъдат продадени и препродадени 
възможно най-скоро и много малко 
са планирани да бъдат управлявани 
дългосрочно. Мога да дам много примери 

за сгради, които не са построени 
функционално за тяхното предназначение, 
с архитектурни недостатъци и ниско 
качество на строителството. С 
навлизането на дългосрочни инвеститори 
пропърти мениджмънт услугите ще 
стават все по-търсени. 

Как се развива пазарът на пропърти 
мениджмънт услуги в България през 
последната година?
Все повече фирми в сектора за недвижими 
имоти се опитват да предоставят тази 
услуга, било то за жилищни или бизнес 
сгради. Услугата започва да става все по 
позната сред клиентите на пазара и те 
все по-често я търсят. При търговските 
площи, и по-специално моловете, не е 
изминало достатъчно време, за да се 
прецени качеството на предоставяната 
услуга по управлението им, но времето 
ще покаже колко адекватно ще е то. 
Като цяло обаче имотите, управлявани 
от професионален пропърти мениджър, 
остават твърде малко. 

Разкажете малко повече за ежедневната 
ви работа като пропърти мениджър.
Основната ни работа в отдела за 
управление на имоти в MBL е свързана с 
управлението на Enterprise Buildings, които 
са собственост на Heitman. Ежедневно ни 
се налага да контактуваме с наематели и 
подизпълнители, за да решим текущите 
проблеми, като целим да изберем най- 
доброто решение за собствениците и 
наемателите. В края на годината сме 

Мирослав Гълъбов 

е мениджър на отдел „Управление на имоти“ в MBL - компания, специализирана в предоставянето на 

консултантски и брокерски услуги в областта на бизнес имотите.

Мирослав е завършил частен колеж във Великобритания и има бакалавърска степен по икономика и финанси от 

Queen Mary University of London. През кариерата си е управлявал имоти с площ над 30 000 кв.м за български и 

международни клиенти. 

Фасилити мениджмънтът 
- техническата поддръжка 
за пълноценното функцио-
ниране на сградите
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доста заети в бюджетиране и планиране 
на следващата година, като се стремим 
да сме максимално прецизни в своите 
прогнози. Също така отделяме време и 
ресурси да представяме нашите услуги 
по управление на имоти на пазара, за 
да спечелим нови клиенти и проекти за 
управление. Пазарът за нашите услуги все 
още е доста малък, така че се налага ние 
да сме активната страна. 

Смятате ли, че световната криза на 
пазара на имотите ще се отрази и на 
България?
От MBL отдавна предупреждавахме за  
настъпващата криза, като останалите 
участници на пазара отричаха кризата 
да се отрази негативно в България до 
момента, когато признаците не станаха 
достатъчно осезаеми. Банки, инвеститори 
и консултанти оставаха оптимисти, 
докато  сами не усетиха кризата на 
гърба си. Банките силно ограничиха 
финансирането на нови проекти, а в 
някои случаи поискаха предоговаряне на 
условията по вече одобрени кредити, 
по които са отпускани средства на 
инвеститорите. Днес е почти невъзможно 
да се намери финансиране за покупка 
на вече функциониращи офис сгради и 
търговски центрове. Kризата се отразява 
и на наемателите - при офис площите част 
от компаниите изчакват при избора на нов 
офис поради неяснотата какви площи ще 
са им необходими и дали ще набират нов 
персонал. При търговците - потреблението 
и оборотите, които постигат в някои 
от градовете, не са такива, каквито 
са очаквали, и стават по-предпазливи в 
избора на локация. Като цяло потърпевши 
ще бъдат неопитните предприемачи и 
продавачите на „мечти“. 

На какъв етап са взаимоотношенията 
наемател - наемодател в големите 
търговски центрове в България?
Някои от наемателите търсят начини за 
предоговаряне на условията по наемните 
договори, като не е изключение и 
напускането на търговския център. Само 
малка част от наемателите са доволни от 
пропърти мениджмънта към настоящия 
етап и стават все по-взискателни.
За да бъде успешен проектът, е важно той 
да бъде изграден от опитен инвеститор, 
както и управлението му да е поверено на 
професионална компания. От една страна, 
се избягват грубите грешки в дизайна 
и строителството и същевременно се 
постига по-ефективно управление. Това 
прави търговския център по-притегателен 
за посетителите и продуктивен 
за наемателите, като с подходяща 
маркетингова стратегия могат да се 
увеличат оборотите на търговците. �

Интервюто взе Гергана МАТЕВА© Цветелина Ангелова
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Представата за фасилити 
мениджмънт се промени
Станимир Механджийски, ръководител направление Intelligent facilities в Telelink, пред „Фасилитис“

Как се разви бизнесът на вашата 
компания през 2008 г.?
Като цяло много добре. Въпреки 

затрудненията на секторите, в които 
оперираме, очакваме, че отново ще 
отбележим ръст. 

Какви услуги и решения предлагате?
„Телелинк“ работи в три основни 
направления, като релевантни към вашия 
въпрос са решенията в сградния сектор. 
Изброени по-конкретно това са:
� Системи за сградна автоматизация 
(BMS)
� Системи за дистанционно наблюдение и 
управление на технологични помещения
� Структурни кабелни системи (СКС)
� Системи за сигурност (видеонаблюдение, 
контрол на достъп, пожароизвестяване)
� Системи за резервирани ел. захранвания - 
UPS, дизел генератори

Какви са плановете ви за развитие на 
компанията през следващата година?
Основен акцент ще поставим на 
международното развитие. Имаме 
интерес към пазарите в Сърбия, Румъния и 
Македония. Разбира се, ръстът в България 
остава в списъка с приоритетите ни. 
Работим по добавянето на още няколко 
високотехнологични решения към 
портфолиото ни, така че да покрием още 
по-широк пазарен дял.

Очаквате ли отражение на финансовата 
криза върху вашия сектор и в каква 
посока?
Определено кризата ще остави своята 

следа в сектора. Очакваме проектите с 
неясен модел за реализация, както и тези в 
по-ниския пазарен сегмент да срещнат най-
много затруднения. Ще изкристализират 
качествените и съдържащи реална 
стойност обекти. Тъй като работим във 
висок клас сгради, където предлаганите 
от нас решения са приети за стандарт, 
очакваме незначителни сътресения и като 
цяло сме оптимистично настроени за 
идните години.

Според вас промени ли се представата 
за ФМ в България?
Да, представата за фасилити 
мениджмънт се промени. Сега остава и 
фасилити мениджмънтът да се промени :)

Аутсорсинг или фасилити мениджмънт с 
вътрешни ресурси?
И двата модела са работещи, но само при 
едно условие - да са налични квалифицирани 
кадри от страна на фасилити 
мениджмънт компанията. Говорим и за 
технически, и за мениджърски състав.

Кои са най-видимите ползи от фасилити 
мениджмънта за една сграда?
За сградата със сигурност има 
редица ползи по отношение на 
експлоатационните характеристики, 
но по-важното в случая е, че фасилити 
мениджмънтът следва да носи значителни 
ползи за обитателите на сградата. Поне 
от тази гледна точка изхождаме ние, 
когато изграждаме нашите решения. �

 Интервюто взе Елена ПЕТКОВА

Станимир Механджийски

е роден през 1978. Завършва Технически университет, София, специалност „Комуникации“. От април 2002 г. 

работи в Telelink, като е работил по изграждане на GSM мрежа от базови станции, ръководител направление IT 

Infrastructure, а от април 2007 е ръководител направление Intelligent facilities. Отговаря за решенията за системи 

за сградна автоматизация (BMS), структурни кабелни системи, интегрирани системи за сигурност и др.

Очакваме проектите с не-
ясен модел за реализация 
и тези в по-ниския пазарен 
сегмент да срещнат най-
много затруднения
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Аутсорсингът е 
предизвикателство пред ФМ
Светла Тодорова, търговски представител 3M, пред „Фасилитис“

Г-жо Тодорова, според вас промени 
ли се представата за фасилити 
мениджмънта като необходимост в 

България?
Промяната  на представата е естествена 
и закономерна и тя е продиктувана 
от  развитието на сградния фонд като 
цяло. Ако допреди години голяма част от 
фирмите се помещаваха в жилищни сгради, 
то вече повечето са в обособени офисни 
паркове и комплекси. Това неминуемо 
доведе до необходимостта от полагане 
на основите на фасилити мениджмънта 
в България с всички трудности на 
новото начало. Мисля, че в момента 
основните предизвикателства пред 
фасилити мениджърите е аутсорсингът 
и ефективното му управление. 
Съкращаването на разходите в много 
от случаите не означава избирането на 
евтини решения, а най-вече на ефективни. 
Дългосрочната стратегия е много 
важна за постигането на дългосрочно 
партньорско сътрудничество, а всеки знае 
колко допълнителни разходи са необходими 
за спечелването на един загубен клиент/
партньор. Българският пазар е малък, 
а фирмите - не толкова много, затова 
ефективният фасилити мениджмънт е 
много важен.

Каква е продуктовата гама, която 
предлагате в тази сфера? Какви са 
вашите конкурентни предимства? 
3M е компания, която има в портфолиото 
си повече от 60 000 продукта, които със 
сигурност могат да намерят приложение 
в една сграда от нейното построяване 
до нейната експлоатация. По отношение 
на фасилити мениджмънта продуктите, 
които биха облекчили поддръжката 
и намалили разходите са съответно 
защитните фолия и входните изтривалки. 
Изтривалките са продукти, които често 
се подценяват, а те са основният фактор 
за намаляване на разходите за почистване.
Поставянето на ефективна трисекторна 
система от изтривалки може да намали 
значително разходите за почистване. 
Изследванията показват, че близо 80-90% 

от мръсотията в една сграда се внася 
през входа. 

Разкажете малко повече за защитните 
фолиа, които могат да се сложат на 
прозорците на офис сградите? 
Защитните фолиа се разделят на две 
групи в зависимост от защитата, която 
осигуряват. Противоударните фолиа са 
ефективна защита за обезопасяване на 
различни специализирани обекти, като 
банкови клонове например. Те осигуряват, 
от една страна, защита от вандализъм, а 
от друга страна, защитават работещите 
от наранявания от летящи стъкла 
при евентуално счупване на стъклото. 
Във връзка с приемането на Закона за 
енергийна ефективност слънцезащитните 
фолиа стават необходимост при все по-
нарастващите цени за електричество. 
Защитата може да бъде едностранна - 
намаляване на разходите за охлаждане през 
лятото или двустранна - включително 
намаляване на разходите за отопление 
през зимата. По този начин всеки 
фасилити мениджър може да намали 
разходите си за отопление/охлаждане 
значително, а първоначалната инвестиция 
може да се изплати за срок от 2 до 5 
години.

Доколко е важно структурното 
окабеляване на една голяма офис сграда?
Структурното окабеляване е област, 
която досега малко се пренебрегваше по 
отношение на качеството на заложените 
продукти. Все повече клиенти  обаче 
започват да разбират, че качеството 
на продуктите определя качеството на 
услугата, която те осигуряват на своите 
клиенти. В тази област 3М предлага 
ефективни решения от 5 и 6 категория.

Какво ще пожелаете на вашите клиенти, 
партньори и конкуренти за 2008?
 Бих искала да им пожелая много здраве и да 
имат както упоритостта на пионерите, 
така и успехите на победителите. �

Интервюто взе
Гергана ДЖАГАРОВА-ГЕОРГИЕВА

Съкращаването на разхо-
дите в повечето случаи 
не се постига с евтини, 
а най-вече с ефективни 
решения
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Техническата охрана 
има все по-голямо бъдеще
Васко Балабанов, управител във VIP Security, пред „Фасилитис“

Господин Балабанов, смятате ли, 
че световната криза на пазара 
на имотите ще се отрази и в 

България?
Като икономист мога да кажа, че няма 
начин световната криза да не се отрази 
върху българската икономика като част 
от световната икономика. Вероятно 
няма да има голям срив на цената на 
недвижимите имоти - някъде около 10-
15%. Качествено построените и добре 
управлявани проекти едва ли ще бъдат 
засегнати особено.

Охраната с технически средства и 
физическата охрана са едни от най-
аутсорсваните услуги.  
Това е нещо, на което “ВИП секюрити” 
отделя сериозно внимание през 
последните години, предвид това, че 
ние работим с много големи клиенти, 
които търсят изключително качество на 
услугата. В момента дори не мога да се 
сетя дали въобще в България има фасилити 
мениджмънт компания, която да развива 
собствен охранителен бизнес. Последните 
промени, които може би ще бъдат 
включени в Закона за охранителната 
дейност, ще лишат фирмите от 
възможността да имат собствена охрана, 
защото това по принцип е лицензионна 
дейност. Развитието на пазара следва 
просто развитието на икономиката и 
основната тенденция е, че все по-скъпият 
човешки труд измества акцента от 
развитието на физическата охрана към 
техническата. Още повече техническата 
охрана е много по-сигурна, развива се 
много бързо и става все по-евтина. 

Разбира се, никога не може да мине без 
човешки фактор.

Можете ли да направите паралел между 
развитието на този пазар в Европа и 
у нас? 
Основната разлика е, че в България 
охрана се предлага от хиляди фирми. От 
тях обаче единици могат да предложат 
някакво качество, докато останалите 
просто предлагат услуга.
Аз много пъти съм казвал, че в България 
масово компаниите, които искат да 
сключат договор с фирма като нашата, 
търсят по-скоро отговорност, отколкото 
сигурност. Ние пък сме известни с това, 
че предлагаме доказано качество на 
услугата.

Какви са промените в охранителната 
дейност след влизането на България в 
Европейския съюз? 
Промениха се най-вече цените, а и настъпи 
една сериозна промяна на пазара на труда. 
Поне ние, “ВИП секюрити”, за миналата 
година на 2 пъти увеличавахме заплатите. 
И въпреки че охранителният бизнес не е 
от най-печелившите, успяхме да задържим 
над 90% от служителите, което е един 
изключително добър показател. Ние имаме 
специална политика, която стимулира 
допълнително тези, които работят по-
дълго във фирмата. Основата на нашето 
виждане за развитието за следващата 
година е специализирано обучение и 
контрол на кадрите. И в момента имаме 
постоянен контрол върху цялата дейност 
и затова качеството на услугата във “ВИП 
секюрити” е на такова високо ниво.

Васко Балабанов

е управител във VIP Security от декември 2007 г. Преди това е бил управител на Optima Financial Services, която 

беше придобита от VIP Security през миналата година. Магистър по икономика и доктор по управление на 

сигурността.

Рано или късно компани-
ите, които се откъснат 
от сивата икономика, ще 
просперират в Европа
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Всъщност хората започнаха да търсят 
правата си и да мислят като европейци 
- не ден за ден, а за бъдещето си. Масово 
при нас идват бивши служители на други 
фирми за сигурност, тъй като е известно, 
че осигуряваме всички служители на 
реалните им доходи. На предишното 
място, където са работели, са получавали 
същата заплата, но без осигуровка или са 
били осигурявани на минимална заплата. 
Ние например доста отдавна сме покрили 
стандарт ISO 9001, а в началото на 
следващата година ни предстои да вземем 
и новия стандарт ISO 9008.

Коя от услугите, които предлагате в 
момента, е най-търсена и защо?
На този етап най-развит сектор е 
физическата охрана под формата 
например на обектова охрана и там е 
може би най-голямото търсене. Ние лично 
като компания имаме над 900 души, пряко 
ангажирани с това.
Бумът на изграждането на молове 
ни поставя в изгодна позиция, тъй 
като ние предлагаме и касова услуга 
- събиране, преброяване, доставка на 
монети и банкноти за клиенти, които 
оперират предимно с пари кеш. “ВИП 
секюрити” е може би първата голяма 
частна компания извън банките, която 
има 6 функциониращи собствени касови 
центрове и още 3 ще стартират скоро. 
Специално по отношение на фасилити 
мениджмънта с ориентацията на пазара 
към изграждането на затворени комплекси 
се промени и търсенето в сферата на 
сигурността. Започнаха запитвания 
от големи компании, които ни търсят 
като подизпълнител за подсистемите 
за сигурност още при изграждането на 
своите building management системи - от 
планирането и проектирането до самото 
изграждане и след това евентуално за 
тяхното менажиране и мониторинг от 
разстояние.

Кой сектор на охраната е развит най-
добре в България?
Освен физическата охрана, за която вече 
споменах, в последно време тенденциите 
са към развитие на техническите 
системи за сигурност. Има силен 
интерес, защото тази техника изисква 
предимно начална инвестиция, която 
впоследствие се възвръща, тъй като не 
изисква постоянен поток от финанси, 
каквито биха били заплатите на една 
обходна двойка примерно. Забелязва се и 
засилено търсене в сферата на касовата 
и инкасовата дейност. И комбинацията 
между инкасиране на пари, преброяването 
им в касови центрове и заверяване на 
сметката на клиента е нещо, което е 
много търсено в последно време.�

Интервюто взе Гергана МАТЕВА
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Мобилни работни места
Лаптоп, интернет и стол - какво повече му трябва да служителя

С НАРАСТВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА БЕЗЖИЧНИТЕ 
технологии повече служители 
работят далече от офиса за дълго 

време. Градските компании приемат 
подвижен начин на работа, за да 
получават по-голяма продуктивност от 
работниците си. Това се прави, защото  
дори работното място да е празно, то все 
пак трябва да бъде поддържано и плащано. 

Числа от водещия консултант по 
собствеността Кинг Стърдж определят 
площта на заетото място в Square Mile 
(центъра на Лондон) на 5.7 милиона кв.м. 

Фасилити мениджърите са 
поставени под напрежение как да 
използват наличните ресурси или да 
освободят място, за да рационализират 
собствеността или да се разрастват, без 
да заемат повече място. Изчисленията, 
свързани с използването на всяка работна 
среда, дават на мениджмънта същата 
стратегическа информация, която хотели 
и летища използват отдавна, за да 
управляват операциите си.

Целта е да се увеличи продуктивността 
на работниците, но това има различно 
значение за всяка компания. В някои 
може да значи осигуряване на удобства, 
които намаляват времето, в което 
няма продуктивност, като удобства 
за хранене и фитнес центрове. А в 
други се има предвид предоставянето 
на работни места, които увеличават 
сътрудничеството на работниците, 
като неформални места за срещи и 
конферентни зали с вградени аудио-
визуални средства.

Мобилната работна сила води до 
празни места в офиса. Това значи, че 
организацията може да се разраства, без 
да се добавя към наличните помещения. 
Възможността е съвместното ползване 
на бюра. Това е пътят към повишена 
продуктивност и комфорт, а и към големи 
спестявания. 

Съвместното ползване на бюра, също 
познато като хотелинг, се дефинира 
от IFMA като: „Работно място, 
резервирано на принципа на нуждата, а 
не е предназначено за някой специфичен 
работник за неопределено време.“ 

От гледна точка на работещия 
съвместното ползване на бюра е 
наличието на работно място когато и 
където е нужно.

Една уместна тема
През деветдесетте идеята на 
съвместното ползване на бюра 
пропадна. Много началници я мислеха 
за начин да спестяват и го налагаха на 
своите служители, но технологиите 
не позволяваха поддържането на 
работниците от разстояние и бизнесите 
западаха. Съвместното ползване на бюра 
беше провал.

Днес е различно. Вместо съвместното 
ползване на бюра да подтиква към 
промяна, то е резултат от промяна - 
технологичния напредък. Лесно е да видим 
защо съвместното ползване на бюра 

Хотелинг - работно 
място, резерви-
рано на принципа 
на нуждата, а не е 
предназначено за 
някой специфичен 
работник за нео-
пределено време

Докато работите извън офиса, някой може да ползва незаетото ви работно място
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има голяма роля в успеха, ако обмислим 
фактори за това къде и кога работят 
хората. Те включват технологията, 
нуждата от съвместна работа, натиска 
на пазара, икономическите условия, 
имота, правителствените инициативи 
и демографските процеси. Новостите в 
технологиите, появили се през последните 
10 - 15 години, позволяват на работещите 
да са по-мобилни от когато и да било. 
Технологиите спестяват време и усилия и 
повишават продуктивността, но водят 
и до повишаване на свободните места в 
офисите. 

Проучванията показват, че средното 
оползотворяване на работните места за 
САЩ и Европа между 8 и 17 часа е грубо 
между 35% и 50%. Така че по всяко време 
поне половината места са неизползвани, 
в резултат на което за организациите 
има смисъл да организират общи работни 
места.

Същността на работата значително 
се е сменила през последните години. 
Тази тенденция намалява нуждата от 
станции за работа, увеличава нуждата 
от съвместни работни места и кара 
управителите да се задълбочават в 
управлението на конферентни зали. 

Съвместните места за работа са 
предизвикателство. Много конферентни 
зали са резервирани напълно, а се 
използват само 30 - 40% от времето. 
Това значи, че организациите плащат 
за неизползвани места, а работниците 
страдат, защото не могат да намерят 
свободни зали.

Решението е в мениджмънта, който 
трябва да позволява резервацията на 
конферентни зали, но също така и да се 
използват, когато са свободни.

Натискът на пазара
Модерните комуникации дават на всеки 
моментална представа за промените 
по света като сливания на компании, 
представяне на продукти, прекъсване 
на доставки или нови възможности 
за продажби. Успелите организации 
отговарят бързо на тези промени. 
Фасилити мениджърите трябва да 
се погрижат за работна среда, която 
отговаря на изискванията за работа с 
нови екипи, и съвместното ползване на 
бюра отговаря идеално.

Проблемът, с който се сблъскват 
фасилити мениджърите, е местата, 
които най-често не се използват, 
и кои са кандидатите да станат 
„хотелиери“. Нужен е систематичен 
подход и съвместното ползване на бюра 
е отговорът. Измерването на реалното 
оползотворяване на работните места 
обяснява защо.

Реално оползотворяване е процентът 

време, който всеки служител прекарва 
на определеното му работно място. То е 
различно от разпределянето на местата. 
Сградата може да е разпределена 100%, 
но мястото - оползотворено само 50% от 
времето. 

Измерването на оползотворяване 
на всяко работно място помага на 
мениджърите да решат кое място да бъде 
използвано съвместно.

Демографските процеси
Хората, които сега навлизат на работния 
пазар, са технологично схватливи. 
„Геймърите“ могат да усвоят всяка 
иновация, защото израстват с подобни 
задачи. Те също оценяват баланса между 
семейния и работния живот. Те ще искат 
гъвкаво разпределение на местата, 
работното време и задачите и едва 
ли смятат да работят за една и съща 
организация през цялата си кариера.

За да привлекат най-добрите, 
компаниите трябва да предлагат гъвкаво 
работно време в съвместна среда и да 
предоставят на хората средства за 
подобряване на мобилността им, които да 
подхождат на тяхната гъвкавост. Трябва 
да им се предлага работно място когато и 
където го искат.

Традиционният начин на мислене е, че 
всеки работещ си има определено място. 
Обаче иронично им се предоставят 
средства за мобилност като лаптопи, 
мобилни телефони и високоскоростни 
мрежи. Екипират ги за мобилност, а им 
дават немобилни работни места. Вместо 
да дават определено работно място, 
те трябва да поощряват мобилността, 
избирането на работно място и 
съвместното използване на ресурсите в 
офиса.

Ползата от съвместното ползване 
на бюра е повече от само ценова. 
Организацията печели от повишена 
продуктивност, гъвкавост и по-голяма 
продължителност на операционните 
планове. Служителите печелят от 
възможността да избират най-доброто 
място за работата си през деня и по-
добрия баланс между времето за работа и 
времето за семеен живот. Обществото 
печели от намаляване на задръстванията и 
по-добри услуги.

Всички тези фактори поставят 
съвместното използване на бюра като 
алтернативно решение за използването 
на работните места, което увеличава 
продуктивността и намалява разходите 
по имота. С добре планирана и ръководена 
съвместна среда организациите лесно 
могат да добавят още хора, без това 
да носи допълнителни разходи за нови 
работни помещения. �

„Фасилитис“

Фасилити мени-
джърите трябва да 
се погрижат за ра-
ботна среда, която
отговаря на изис-
кванията за рабо-
та и съвместното 
ползване на бюра
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ФМ в болница

Университетска 
клиника „Мюнстер”
Електронните брави спомагат за намаляване на производствените разходи

ТРИДЕСЕТ И ТРИ РАЗЛИЧНИ КЛИНИКИ, 
1500 легла, 7500 заети, 
420 000 пациенти на година: 

университетската клиника „Мюнстер“ 
е една от най-големите болници в 
Германия. В тази болница има над 
60 000 врати. И всяка от тях си има 
отделен ключ. Представете си 60 000 
ключа на едно място. И всичките 
трябва да са номерирани и надписани. В 
болницата обаче решават постепенно 
съществуващите механични заключващи 
се съоръжения да бъдат заменени с 
модерна електронна система.

В сянката на характерните за 
университетската клиника „Мюнстер“ 
кули Karl-Neinz Beyer седи на своето 
бюро. Той е „господарят на вратите“ в 
болницата. Досега завеждащите сестри 
получаваха от него различните ключове 
за служителите. Всеки отделен ключ 
съответства на определена работна 
област, замяната се протоколира 
подробно, а загубата на ключ е доста 
неприятна. 

През 2005 г. управата на болницата 
решава, че системата с обикновените 
ключове е морално остаряла и не е 
достатъчно сигурна. Започва поетапно 
въвеждане на електронна генерация UKM 
заключващи системи. Ръководителят 
Karl-Heinz Beyer и двама от неговите 
9 служители са имали възможността 
да изпитат предварително няколко 
предложения. Избраната фирма е Winkhaus 
със заключващата система BlueChip.

По-малки 
производствени разходи 
Новата система BlueChip осигурява добра 
гъвкавост при използването и това 
значително намалява производствените 
разходи на университетската клиника. 
След въвеждането на BlueChip в средата на 
2005 г. заключващият план е променян над 
100 хиляди пъти заради организационни 
промени, реконструиране и загуба на 
ключове. Това преди е представлявало 
голям разход, но сега се разрешава 

История 
и специфика на 
университетската 
клиника  
От началото на 
академичното развитие 
на медицинското 
образование до 
модерната медицина 
в университетската 
клиника „Мюнстер“ е 
извървян много път. 
През 1774 г. е открит 
първият медицински 
факултет с един-
единствен преподавател 
по анатомия и хирургия. 
Днес клиниката предлага 
широк избор. Клиниките 
и изследователските 
центрове са тясно 
свързани. Медицинско-
техническото 
оборудване и 
служителите се грижат 
постоянно за оптимална 
терапия и шанс за 
лечение на 50 000 
стационарни  и 370 000 
приходящи пациенти 
годишно, които идват 
не само от региона, но 
и от цяла Германия и 
чужбина. Тридесет и три 
клиники и поликлиники 
работят ръка за 
ръка с медицинския 
факултет за благото 
на пациентите. 
Служителите на 
клиниката са около 
7500 - има 100 
професори, 1300 лекари 
и учени, повече от 2000 
обслужващ персонал и 
около 2100 медицинско 
технически служители. 

Инвестициите в електронни брави 

Системата за 
електронни брави 
BlueChip намалява 
много производ-
ствените разходи 
и дава възможност 
за бързо реагиране 
при загуба на ключ
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в голям комплекс като клиника “Мюнстер” се възвръщат бързо

безпроблемно и периодично без нови 
ключове, а само чрез промяна в софтуера. 
Една механична заключваща  система 
изисква голямо количество нови ключове, 
което е свързано с големи разходи. Така 
високите начални инвестиции за BlueChip 
се изплащат бързо. Освен това BlueChip 
има опция да интегрира външни системи 
като техника за времеви мениджмънт и 
аларми. 

BlueChip устройството приляга 
на всеки европрофил и замества в 
университетската клиника старите брави 
без последваща обработка на вратата. 
Използват се брави и четци за контрол на 
достъпа с един електронен ключ. 

Комуникацията между ключа и четците 
е защитена от манипулации. Системата 
се управлява от модуларен софтуер. 
Чрез него загубените ключове веднага 
се спират и се набавят нови. Освен 
това всяка промяна на заключващия план 

се управлява лесно и бързо. С BlueChip 
технологията условията за достъп 
могат да се съблюдават индивидуално 
чрез времеви профили. Всяко отваряне на 
вратите може и се записва на специален 
компютър - кой е служителят, в колко часа 
е отворил вратата, кога е излязъл през нея 
и др. 

Цел - 60 000 врати 
Фирмата Winkhaus е доставила 
през последните 3 години повече от 
3400 електронни четци и около 4000 
електронни ключа за университетската 
клиника „Мюнстер“. На година системата 
се разширява с от 800 до 1000 четеца. 
Целта е в края на това развитие всички 
7500 служители да  получат BlueChip 
ключове и ще бъдат интегрирани всички 
60 000 врати в сградите на клиниката. �

Соня ГЕОРГИЕВА
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Интересни сгради

Тайпе 101
Половин километър над земята

ТАЙПЕ 101“ - ЕДНА ОТ НАЙ-ГЕНИАЛНИТЕ 
и внушителни постройки на 
планетата, се извисява в столицата 

на Тайван Тайпе. През последното 
десетилетие на много места по света 
се издигнаха небостъргачи - все по-високи 
и с все по-дързък дизайн. Въпреки че 
строящият се в момента „Бурж Дубай“ 
вече хвърля сянката си върху всички тях, 
най-високата функционираща сграда в 
света със своите 509 м височина все още 
е „Тайпе 101“.

Дизайнът на кулата е смесица от 
модерни бляскави форми, елементи от 
азиатската архитектура и малко фън шуй, 
като на външен вид наподобява пагода. 
Част от сградата е разделена на осем 
еднакви секции, всяка с по осем етажа, 
тъй като числото 8 е основно за фън шуй 
и се вярва, че носи просперитет. На върха 
си „Тайпе 101“ има 60-метрова кула, като 
покривът над последния етаж под кулата 
се намира на 449 метра над земята.

Завършената през юни 2003 г. сграда 
е създадена с последни технологии в 
строителството. Имайки предвид 
земетръсната зона, в която е построена, 
много е заложено на надеждността и 

устойчивостта на конструкцията при 
природни бедствия. Това е една от най-
здравите сгради, строени някога, и е 
проектирана да издържа на невероятно 
силни земетресения, случващи се веднъж 
на 2500 години, и ветрове със скорост 
до 216 км/ч. Здравината и гъвкавостта 
се дължат на множеството стоманени 
и бетонни колони, обвити с подсилен 
бетон. Издръжливостта на сградата 
се е доказала по време на земетресение 
от 6,8 степен по Рихтер, разлюляло 
Тайпе през 2002 г. От силата на труса 
два крана са паднали от най-високия 
тогава 56-ти етаж, но конструкцията 
останала без структурни поражения 
и строителството скоро след това 
било подновено. Устойчивостта на 
сградата на трусове и люлеене от вятъра 
допълнително е подсилена със 660-тонна 
5,5-метрова стоманена сфера, която играе 
ролята на махало, противодействащо на 
люлеенето на конструкцията. Махалото е 
разположено от 88-ия до 92-ия етаж, а на 
самия връх на кулата има още две по-малки 
махала, тежащи по 6 т. 

Двойната стъклена стена на 
небостъргача осигурява отлична 
термоизолация и не пропуска UV лъчи, 
а гъвкавата фасадна система издържа 
на до 95 мм деформации, предизвикани 
от земетресения или силен вятър. 
Енергийната ефективност на сградата 
се подпомага и от системите за 
автоматизация на климатичните 
системи, а система за съхраняване на 
лед за последващото му използване за 
охлаждане в прогнозираните пикови 
часове води до още по-голяма енергийна 
ефективност. Резултатите от 
петседмични експерименти показали, 
че благодарение на ефективната 
автоматизация на климатичните системи 
спестяванията от електроенергия, 
отиваща за климатизация, надминават 
3400 долара седмично. Използването на 
вода от сградата е понижено от система 
за повторно използване на вода, както и 
от система за събиране и използване на 
дъждовната вода.

Двуетажните асансьори в „Тайпе 101“, 
конструирани от TELC (Toshiba Elevator 
and Building Systems Corporation), са сред 
най-бързите в света и достигат скорости 
на спускане до 60 км./ч. Те могат да 
достигат 101-вия етаж за 37 секунди. 
Всеки от тях е струвал 2.4 млн. долара.

Небостъргачът е притежание на 
Taipei Financial Center Corporation и в него 
освен офиси се помещава голям мол с 
множество ресторанти, магазини и 
клубове. В сградата има две обсерватории 
- вътрешна и външна, разположени 
съответно на 384 и 391 м над земята, 
които предлагат невероятна панорама 
към града. � Ясен ДИМИТРОВ

„Тайпе 101“ е най-
високата функци-
онираща сграда в 
света

Небостъргачът е 
снабден с огромно 
противоземетръс-
но махало
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продукти и решения за автоматизация на

системи  за отопление, вентилация, климатизация;

системи за автоматизация на осветление (Lighting Automation);

системна интеграция в BMS; системи за измерване на разход на енергия;

болнични комуникационни (Nurse Call) системи, хотелски SOS системи;

системи за управление, базирани на LON Woks Networks и KONNEX (EIB);

комплексни решения за аварийно и непрекъсваемо електрозахранване,

UPS и дизел-генераторни системи
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