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      телефонни центрове
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 Софтуерни решения
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домашни потребители
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Позволете ни да ви поздравим с новата 2009 г. и да ви пожелаем тя да ви 
донесе много здраве и успехи! Новата година ще ни донесе много нови предиз-
викателства. Глобалната финансова и икономическа криза със сигурност ще 
се отрази много сериозно и върху фасилити мениджмънта - с негова помощ 
ние можем да си намалим текущите разходи по поддръжката на сградите и 
съоръженията. 

В този първи брой за 2009 г. ние сме се оп-
итали да ви запознаем с най-новите наредби 
и тенденции в управлението на отпадъците 
във вашите офиси и бизнес сгради. Наскоро 
община София обяви, че ще подготви нова 
наредба за чистотата, която предвижда 
задължително разделно събиране на от-
падъците както за гражданите, така и 
за фирмите. Това означава, че всички 
търговски обекти - ресторантите, 
баровете, обектите за спорт и 
отдих, както и хотелите трябва 
да изхвърлят боклуците в специ-
ални съдове. За тях ще важи и 
задължението да се сключват 
договори с компаниите за 
оползотворяване на отпа-
дъците от опаковки, на 
които да предават ре-
циклируемите отпадъ-
ци. Без да бъдат склю-
чени тези договори, 
на фирмите няма да 
им бъдат издавани 
разрешителни за 
дейността. В 
наредбата са 
предвидени гло-
би от 1500 до 
5000 лв. Въпреки това обаче компаниите няма да бъдат освободени от такса 
смет. Това от своя страна ще доведе до много недоволни компании, които, ако 
не напълно опрощаване на такса смет, ще искат поне намаление...

В този брой сме отделили специално внимание и на два други важни аспекта 
от ежедневието на един фасилити мениджър - как той се справя с осветлени-
ето в сградата/офиса. Доброто осветление създава приятна обстановка и 
свежа атмосфера. Осветлението трябва да бъде енергетически ефективно, 
като консумира минимално количество електрическа енергия за поддържане 
на необходимото ниво на осветеност. Електрическото осветление на офиси-
те струва значително и загубите зависят от общото електронатоварване и 
времето на работа. Другият важен аспект е изборът на настилка за сградата 
- каква трябва да бъде тя, за да може да се почиства лесно, да изглежда добре 

и да създава добър имидж на сградата. За да е постоянно 
на ниво външният вид на пода, без това да генерира много 
разходи, при избора на подовите настилки трябва добре 
да се обмисли в дългосрочен план жизненият цикъл на пода 
и как настилката ще се връзва с  функциите на сградата. 
Основните фактори, които трябва да се вземат под  вни-
мание, са цена, издръжливост и какво ще струва поддръж-
ката на идеалния  вид.

За всичко това можете да прочетете на следващите 
страници. 
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България

направена в началото на месеца. Той ще 
се намира на „Асеновградско шосе“ и ще 
е разположен на площ от 32 декара. В 
него ще има общо 21 сгради, които ще 
помещават жилища, магазини, заведения 
за обществено хранене, СПА центрове, 
кина и др. Една трета от терена ще 
бъде заделена за зелени площи, като по 
проект ще има много места за отдих и 
детски кътове. В комплекса ще бъдат 
изградени подземни гаражи за паркиране. 
Главен изпълнител и основен български 
инвеститор е пловдивската строителна 
компания „Язов“ ООД. В „Скай билдингс“ 
ще бъдат вложени около 50 милиона евро, 
съобщиха от компанията. Очаква се 
комплексът да бъде завършен през 2013 г. 

Паркинг в „Логистичен парк 
Варна“ получи Акт 16
„Логистичен парк Варна“ получи разрешение 
за ползване и въвеждане в експлоатация 
на многоетажен паркинг А2Г. Сградата е 
пететажна, с разгъната застроена площ 

ЕКОПАК получи сертификат за 
членство в Глобалния договор
ЕКОПАК и още 16 новоприсъединили 
се компании получиха Сертификати 
за членство в българската мрежа на 
Глобалния договор. Сертификатите бяха 
връчени от г-н Хенри Джаклин - постоянен 
представител на Програмата на ООН 
за развитие в България, на официална 
церемония в рамките на Годишната 
среща на българската мрежа на ООН в 
София. Тя се проведе на 10 декември 2008 
г. - Международният ден за правата на 
човека, и отбеляза 60-ата годишнина от 
приемането на всеобщата декларация за 
правата на човека.

Два небостъргача 
ще се издигнат в Пловдив
Две високи сгради от по 27 етажа, които 
ще са част от новия модерен комплекс 
„Скай билдингс“, ще бъдат построени в 
Пловдив. Първата копка на комплекса бе 

Кирил Здравков, изпълнителен директор на ЕКОПАК, с получения сертификат за членство
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България

от 10 000 кв.м и е първата от този тип 
в град Варна и региона. Автомобилното 
движение се осъществява чрез рампи 
с двупосочно движение и осигурена 
сигнализация. 
Паркингът осигурява достатъчно място 
за паркиране и маневриране на леки 
и товарни автомобили с височинен 
габарит до 2.70 м. Вертикалната 
комуникация в сградата е решена с две 
закрити стълбищни клетки и асансьор, 
който улеснява придвижването на 
посетителите. 
Сградата и околното пространство 
са достъпни за инвалиди и хора с 
физически увреждания. На двете приземни 
полунива са разположени двата входа за 
автомобилите, а контролният достъп 
до тях е подсигурен от автоматични 
бариери и монтирани уредби за пропуск. 
Общият брой паркоместа възлиза на 340.

Плевен се сдоби 
с първия си мол
В края на миналата година в областния 
град беше открит първият търговски 
многофункционален комплекс. Изпълнител 
е позиционираната в Плевен строителна 
компания „Ния“. В строителството 
са вложени над 9.5 млн. евро, каза 
на откриването собственикът на 
компанията инвеститор Цветослав 
Русков. Новооткритият център е с 
разгъната застроена площ от 11 хил. 
кв.м. Изграден е на 5 нива, където 
са разположени около 40 магазина, 
супермаркет, ресторанти и кафенета, 
кино, химическо чистене, аптека и 
увеселителен детски  център. Близо 100% 
от търговската част вече е отдадена под 
наем, като в центъра са разкрити около 
400 нови работни места. Компанията 
„Ния“ е специализирана в строителството 
и в инвестициите в недвижими имоти. 
Дружеството проектира, изгражда и 
продава жилищни, офис и търговски площи.

България е последна 
в Европа по достъп 
до широколентов интернет
Разпространението на високоскоростен 
интернет в Европа продължава да расте 
и за една година от 18.2% е достигнало 
21.7%, сочи доклад на Европейската 
комисия от ноември. Все повече се 
стеснява разликата между страните и 
всяка година се появяват нови 17 млн. 
фиксирани широколентови линии, което 
е знак, че интернет достъпът става 
популярен и бърз, докато мобилният 
достига проникване от 6.9 на сто. 
Три четвърти от линиите в ЕС имат 
скорост на връзката от 2 мегабита/
сек. и поддържат телевизия по интернет 

например. Според доклада България е 
на опашката с 9.5%. Разликата между 
нея и лидера Дания - с 37.2%, е огромна. 
Обясняват я главно с липсата на 
конкуренция и слабости в регулацията на 
сектора. 
DSL е основната широколентова 
технология в ЕС, но ръстът й продължава 
да пада за сметка на други фиксирани 
технологии като кабел, оптика, FTTH 
(оптика до дома) и безжични локални 
мрежи.

„Карфур“ продължава 
експанзията си в България
Най-голямата търговска верига в Европа 
„Карфур“ не е променила плановете си 
за бърза експанзия в България въпреки 
финансовата криза и спада на продажбите, 
съобщиха източници близки до 
компанията. Веригата е сключила договор 
и за магазин в Русе, който ще се намира в 
строящия се мол „Гранд плаза“. Там „Карфур“ 
ще ползва 10 хил. кв.м търговска площ. 
Очаква се молът да бъде завършен през 
2010 г. 
Първият обект у нас трябва да бъде 
отворен през 2009 г., а плановете на 
компанията включват и изграждането 
на още хипер- и супермаркети в 
следващите 5 години. Преди време 
„Карфур“ притежаваше и новостроящия 
се търговски център на бул. „Цариградско 
шосе“ в София, но го продаде на гръцкия 
фонд „Асос кепитъл“.

Oдобриха монопола 
върху писмата 
на „Български пощи“
„Български пощи“ да запазят монопола 
си върху т.нар. резервиран сектор от 
универсалната пощенска услуга до края на 
2010 г., решиха на заседанието си в края 
на ноември миналата година депутатите 
от комисията по транспорт и съобщения. 
Става дума за доставката на писма 
с тегло до 50 грама. От Държавната 
агенция за информационни технологии 
и съобщения (ДАИТС), която определя 
политиката в сектора, се обявиха против 
удължаването на монопола. „Основният 
пощенски оператор не е дал финансова 
обосновка как падането на монопола 
ще засегне дейността му. В момента 
„Български пощи“ държат 97% от пазара 
на универсалната пощенска услуга и 
33 на сто от целия пощенски пазар, а 
резервираният сектор представлява 15% 
от общия обем на приходите й. 
Същият срок важи и за другите страни 
- членки на ЕС, но единайсет от тях са 
получили право да отложат с две години 
изпълнението на директивата. България не 
е сред тях. �
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Европейска ФМ конференция 
2009 в Амстердам
Анализът и стандартизирането на бизнес 
процесите в условията на засилваща се 
конкуренция, високи цени на енергията и 
финансова криза ще са основните акценти 
на ежегодната Европейска фасилити 
мениджмънт конференция (EFMC) през 
тази година. Събитието ще се проведе в 
холандската столица Амстердам  на 16 
и 17 юни. Темите на шестото издание 
на събитието ще засягат стратегии, 
възвращаемост и устойчиво развитие, 
технологии и тенденции във фасилити 
мениджмънта.

Германия пробва „виртуалното 
събличане“ по летищата
Германия ще започна от 1 януари пробна 
експлоатация на новата система за 
сигурност на летищата, която предвижда 
„виртуално събличане“ на пасажерите. 
Специализирани скенери ще претърсват 
желаещите да се качат на самолетите. 
Критиките на евродепутати, свързани 
с нарушаване на личното пространство, 
принудиха миналия месец Европейската 
комисия да се откаже от намерението си за 
повсеместно въвеждане на новите скенери 
по летищата на ЕС. Подобни системи за 
сканиране се използват на някои летища в 
САЩ.

Autodesk избра 
чешка компания 
за изобретател 
на месеца
Autodesk обяви чешката компания Elmarco 
Ltd. - производител на индустриални 
машини за производството на нановлакна, 
за изобретател на месеца за ноември 
2008 г. 
Програмата „Изобретател на месеца“ 
отличава най-новаторските дизайнерски 
и инженерни начинания на широката 
общност, която ползва софтуерния 
продукт Autodesk Inventor - основата 
за създаване на дигитални прототипи. 
Дигиталният прототип позволява 
на потребителите да проектират, 
визуализират и симулират даден 
продукт, преди той да бъде конструиран, 
което им позволява да не разчитат до 
такава голяма степен на създаването 
на многобройни физически прототипи. 
Elmarco разчита на софтуера Autodesk 
Inventor за производството на текстил 
от нановлакна, който диша, но не пропуска 
микрочастици, бактерии и вируси. 
Това го превръща в идеално решение за 
въздушните филтърни системи.

В Лондон 
засаждат 
2012 Борисови 
градини  
Градините, кръстени на кмета Борис 
Джонсън, ще никнат по покривите и ще 
произвеждат зеленчуци за спортистите, 
които ще участват след 4 години в 
летните олимпийски игри в английската 
столица. Това предвижда новият 
озеленителен план на самия кмет, лансиран 
в началото на ноември. Най-напред ще 
тръгне шестмесечен пилотен проект 
за 87 хиляди паунда, с който ще бъдат 
оборудвани първите 50 градини. Изчислено 
е, че покривите на Лондон, които 
подлежат на култивация, ще предложат 
24 пъти по-голяма зелена площ от тази 
на прочутия Ричмънд парк. С новия план 
се цели да се увеличат зелените площи 
на града, както и да се произвеждат 
зеленчуци на място и по този начин да 
бъде избегнато транспортирането 
им и свързаните с него вредни емисии. 
Освен това компостът на зеления 
покрив действа като допълнителна 
изолация за сградата. подобрявайки както 
хидроизолациатя, така и термоизолацията 
на постройките. В Швейцария подобен 
озеленен покрив все още не е дал дефект 
от 1915 г. насам. Подобни проекти биват 
за зелеми покриви биват насърчавани на 
много други места по света.

Амстердам ще бъде домакин на тазгодишната Европейска фасилити мениджмънт 
конференция (EFMC)
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Крематориум 
ще отоплява 
шведски град
В опит да повиши енергийната си 
ефективност градчето Халмщад 
в Западна Швеция смята да свърже 
местния крематориум към централната 
отоплителна система. 
Идеята се появила след скорошно решение 
за установяване на няколко нови пещи в 
крематориума. 
„Като начало ще опитаме да отопляваме 
собствените си съоръжения, а в 
бъдеще се надяваме да се включим към 
отоплителната система на града“, заяви 
управителят на местния гробищен парк 
Ленарт Андершон. 
Той подчерта, че инициативата има 
изключително екологична насока и няма 
да промени по никакъв начин самия 
процес на кремация. По план новият 
енергиен източник трябва да се 
появи към 2010 г. Това нестандартно 
решение не е прецедент за Швеция, тъй 
като млекопроизводителна фирма в 
югозападната част на страната обяви, че 
смята да отоплява цял замък с помощта 
на краве мляко. 

Земни кораби 
акoстираха 
в Брайтън
Земните кораби (Earthships) са 100% 
екологичен дом, без необходимост от 
електрическа мрежа, водоснабдяване, 
канализация или газ и са изключително 
евтини и притежават всички удобства 
на стандартно съвременно жилище. 
Те  по естествен начин регулират 
температурата в помещенията и не 
се нуждаят от отоплителна система, 
електрозахранване и снабдяване с вода. 
Къщата е частично разположена под 
земната повърхност и е изградена от 
отпадъчни материали - автомобилни 
гуми, алуминиеви кутии от бира или кола и 
стъклени бутилки. 
Брайтън е първият европейски град, 
който даде разрешение за масово 
строителство на екологичните къщи. 
В САЩ вече са построени около 1000 
земни кораба, повечето от които в 
пустинята на Ню Мексико. Идеята за този 
вид домове принадлежи на американския 
архитект Майкъл Рейнълдс, който лансира 
екожилищата през 70-те години на 
миналия век. �
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Търсенето чрез Google 
вреди на околната среда
Според научно изследване при едно търсене 
в атмосферата се отделят по 7-8 грама 
въглероден двуокис. Така с две търсения 
в атмосферата се добавят 15 грама 
от парниковия газ – толкова, колкото се 
отделят при загряването на една чаша вода 
до точката на кипене. Причината се крие в 
това, че Google използва огромни центрове 
за данни по целия свят. По този начин 
търсенето в Google вреди на околната 
среда, като ежедневно в търсачката се 
регистрират стотици милиони търсения. 
Според занимаващата се с проучвания 
компания Gartner ИТ индустрията замърсява 
атмосферата не по-малко от авиационния 
транспорт, на който се падат около 2% от 
всичките парникови емисии.

Плазмени лампи стават 
обещаващ съперник на LED 
Със своите 140 лумена за ват 
плазмените лампи с големината на 
хапче на американската компания Luxim 
са сериозен кандидат за осветителни 
тела на бъдещето. Те са около 10 пъти 
по ефективни от крушките с нажежаема 
жичка и два пъти по-ефективни от 
най-съвременните диоди на пазара. 
Също така те са по-ефективни от 
всички флуоресцентни лампи на пазара, 

които произвеждат 50-80 лумена за 
ват. Животът на плазмените лампи е 
около 20 хил. часа, а и мощността им е 
впечатляваща - в една малка лампичка 
може да се вкара достатъчно енергия, за 
да произведе повече от 30 хил. лумена, 
което диодите не могат да постигнат. 
Характеристиката на светлината на 
тези лампи е породена от плазма, което 
по качество я прави близка до слънчевата. 
Засега само новият прототип на LED с 
нанокристална обвивка със своите 300 
лумена за ват може да се мери с тях. 

Бизнесът все повече 
се интересува от ERP и BI
Интересът на бизнеса към фронт офис 
и Вusiness intelligence (BI) приложенията, 
както и към специфичните вертикални 
решения, значително се е повишил. Това 
показва изследване на маркетинговата 
агенция AMR Research. В проучването 
допълнително са откроени основните 
ползи, които мениджмънтът търси от 
използването на единна информационна 
система (ERP). Равностойни по значимост 
са подобрената управленска информация 
и повишената оперативна ефективност 
и ефикасност (83%). Нуждата от 
оптимизиране на бизнес процесите (64%) и 
промяната в корпоративната стратегия 
(60%) пък са водещите фактори, които 
налагат внедряването на нова система. 

Центровете за данни на Google по целия свят измолзват много енергия
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пирони. Те са с 25% по-голяма глава, 
но не всичко идва от нея. Hurriquake 
представляват комбинация между 
обикновените гладки пирони и винтовете 
с резба, като компенсират слабостите на 
единия вид спрямо другия. Използването 
на тези пирони при дървени конструкции 
може значително да повиши цялостната 
устойчивост на механични въздействия.

ФМ е сред топ 
професиите за 2009 г.
Проучване на CTPartners поставя фасилити 
мениджмънта в топ 10 на професиите с 
управляващи функции за 2009 г. Новият 
доклад отразява движението от наемане 
на голям персонал към стратегическо 
наемане на специалисти.
Според изпълнителния директор на 
CTPartners Брайън Съливан наемането 
на служители ще е свързано с по-голяма 
конкуренция и селективност. Ще бъдат 
търсени талантливи и креативни 
ръководители, които да допринесат за 
оцеляването на бизнеса. CTPartners са 
отличили 35 позиции специалисти, които 
ще бъдат с по-голямо търсене, като 
фасилити мениджмънтът се нарежда на 
10-о място. �

НР заплащат 
за стара електроника
Американското поделение на компанията 
вече изплаща пари при връщането на 
стара електроника, в която още има 
живот - монитори, компютри, принтери, 
видеокамери, телефони и др. 
Процедурата по връщането става чрез 
оценяване на техниката за връщане 
на страницата на НР, след което 
собственикът я изпраща на собствени 
разноски по пощата и получава обратно 
чек. Към момента инициативата е валидна 
само за САЩ.

До 50% 
по-стабилни пирони
Често простите решения са много 
по-смислени от сложните и скъпи 
стратегии. Чудесен пример за това са 
пироните Hurriquake, проектирани от 
Ед Стъд от световния производител 
на пирони и техника за забиването 
им Bostitch. Те са малко по-скъпи от 
обикновените пирони, но осигуряват с 
50% по-голяма устойчивост на ветрове и 
земетресения. Всичко това е благодарение 
на старателното проектиране на тези 
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Устойчиви 
енергийни 
общности
4-та национална конференция на 
българските енергийни агенции

НА 11-12 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. В ГРАД КАРЛОВО 
се проведе Четвъртата 
национална конференция на 

българските енергийни агенции 
под мотото “Финансиране и 
инструменти за устойчиви енергийни 
общности”. Присъстваха повече от 
70 представители на общини, фирми 
за енергийни услуги и консултанти в 
областта на енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия. 

В словото си на откриването г-жа Лияна 
Аджарова, председател на Асоциацията 
на българските енергийни агенции - 
АБЕА, призова представителите на 
български общини да участват в две 
инициативи на Европейската комисия. 
Едната е за постигане на целите 
20-20-20, а именно 20% увеличаване 
на енергийната ефективност, 20% 
намаляване на емисиите на СО

2
 и 20% дял 

на възобновяемите енергийни източници 
(ВЕИ). Другата инициатива е т.нар. 
Конвент на кметовете - ангажимент, 
който градовете поемат, за да станат 
добър пример за останалите градове по 
отношение на намаление на емисиите на 
парникови газове. 

Кметът на общината домакин г-н 
Найденов представи резултатите от 
енергоефективни мерки за модернизация 
на петте детски градини и пет училища 
в Карлово и едно в село Розено, както 
и МБАЛ „Д-р Киро Попов”. При тях е 
извършено саниране, топлоизолация, 
подмяна на дограма, като първите 
резултати са повече от обещаващи 
- консумираната енергия на сградите 
по ЕСКО договора е била по-малка от 
гарантирания резултат и общината е 
спестила допълнително над 30 000 лв. за 
една година. 

Людмил Костадинов, главен експерт 
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в Агенцията за енергийна ефективност 
(АЕЕ), представи новия Закон за енергийна 
ефективност и това предизвика 
дискусия за ролята и отговорностите на 
общините за постигане на националните 
цели в тази насока. 

Консултанти в областта на 
финансовите инструменти представиха 
кредитните линии за енергийна 
ефективност и ВЕИ за частни фирми 
и публично-частно партньорство, 
програмата „Енергийна ефективност” 
на Европейската инвестиционна банка и 
фонд „Козлодуй”.

В областта на ВЕИ беше акцентирано 
върху възможностите за оползотворяване 
на биомасата като местен ресурс и 
най-евтиното гориво за отопление. 
Г-н Хиновски представи пътя за 
създаване на най-голямата в България 
отоплителна централа на биомаса с 
10 MW инсталирани мощности в гр. 
Банско. Ефектът от топлофициране на 
общинските сгради е наполовина намален 
разход за отопление.

Бяха засегнати и дискутирани и 
проблемите за обновяване на жилищни 
сгради и стимулиране на енергийната 
ефективност в домакинствата. 
Д-р Кеслер от Хайделберг, Германия, 
представи европейския проект 
Eco n’Home, който е насочен към 
разработването и прилагането на 
устойчиви енергийни услуги за съветване 
на домакинствата за рационално 
използване на енергията и устойчив 
транспорт.  

Вторият ден на конференцията беше 
посветен на предизвикателствата 
и възможностите на устойчивия 
транспорт и значението на енергийното 
образование за устойчиво развитие на 
общностите. � „Фасилитис“

Кметът на Община 
Карлово представи 
резултатите от 
напълно санирани 
обществени сгради 
и положителни-
те резултати от 
изпълнението на 
ЕСКО договор

Председателят на 
АБЕА призова общи-
ните да участват 
в инициативите на 
EK за намаляване 
на СО2, енергийна 
ефективност и ВЕИ 
и т.нар. Конвент на 
кметовете 
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Победителите 
в „Енергиен трофей+”
Конкурсът се организира за втори път с подкрепа на Европейската комисия

СЪСТЕЗАНИЕТО „ЕНЕРГИЕН ТРОФЕЙ+“ 
стартира официално на 
01.09.2007 г. със 149 участника 

от 17 европейски страни и продължи до 
31.08.2008 г. Конкурсът се организира за 
втори път с подкрепата на Европейската 
комисия по програма „Интелигентна 
енергия Европа“, като за първи път 
участват български организации. 
Дейностите по състезанието в България 
са координирани от Софийската енергийна 
агенция СОФЕНА. Целта на състезанието е 
да се постигне икономия на енергия в офис 
сгради чрез прилагане на организационни 
и нискоинвестиционни мерки и промяна на 
поведението на служителите. В резултат 
от предприетите мотивационни и 
нискоинвестиционни мерки участниците 
са постигнали 11.8% икономии на 
енергия, като този резултат прави 
всички победители. Повече информация 
за състезанието може да получите на 
интернет страницата на проекта www.
energytrophy.org . 

На национално ниво две първи награди 
получава Регионална библиотека „Партений 
Павлович“, Силистра - награда за най-добра 
вътрешна мотивационна и информационна 
кампания и най-голям процент икономия на 
енергия за сгради с годишна консумация, 
по-малка от 219 kWh/m2, с постигнати 
29% икономия на електрическа и топлинна 
енергия. 

Впечатляващи са дейностите на 
библиотеката за популяризиране 
на състезанието и рационалното 
използване на енергия в офис сгради. 
Освен информирането на служителите, 
дискусиите с участие на експерти 
и презентации на различни теми 
библиотеката изготви две брошури за 
пестене на енергия в офиса и в дома - 
едната за деца, а другата за служители, 
организира конкурс на детска рисунка, 
осъществи контакти с други библиотеки 
и неправителствени организации 
във връзка с темата, представи 
дейностите си в състезанието на редица 
форуми в Силистра и страната. Освен 
информационната кампания  служителите 

Диана Стефанова получи “Енергийния трофей” от името на Британския съвет в 
България © АБЕА
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предприеха редица организационни и 
нискоинвестиционни мерки за намаляване 
на енергопотреблението - с помощта на 
дарители беше инсталирана система за 
икономия на енергия за осветлението, 
сменени бяха старите компютри и 
монитори и други. 

В третата категория за сгради 
с годишна консумация, по-голяма от 
219 kWh/m2, първа награда за най-
голям процент икономия на енергия 
получава Британският съвет в България 
с постигнати 20% икономия на 
електрическа и топлинна енергия. С този 
резултат организацията се нарежда на 
едно от челните места в тази категория 
в Европа. Координаторът на  вътрешния 
проект „Зелен oфис“ и „Зелен ентусиаст“ 
Диана Стефанова успя да предаде 
ентусиазма си на всички служители. В 
резултат на разлепените от нея зелени 
малки постери в асансьора, тоалетните 
и кухнята на офис сградата служителите 
започнаха да изключват редовно офис 
техниката след приключване на работа 
и ненужното осветление през деня. 
Постигнатият резултат и наградата 
ще затвърдят промените в мисленето 
и придобитите нови навици на всички 
служители. 

Постигнатите икономии на енергия 
са спрямо тригодишен исторически 
период и при отчитане на климатичните 
данни и броя на служителите. Наградите 
бяха връчени на церемония по време на 
Четвъртата национална конференция 

на енергийните агенции в Карлово на 
11.12.2008 г. Спонсори на награждаването 
са „Рувекс“ АД и „Компютърни и офис 
системи“ ООД. „Юкономикс“ ООД 
предостави на победителите безплатен 
едногодишен  абонамент за списанията 
„Ютилитис“ и „Фасилитис“.

Има и друга радостна новина за 
регионалната библиотека в Силистра. 
Международното жури от експерти по 
енергийна ефективност в сградния фонд 
и публичност на резултатите присъдиха 
две първи награди на европейско ниво 
на регионална библиотека „Партений 
Павлович“ - Силистра. В конкуренцията 
на 149 организации от цяла Европа 
библиотеката получава първата 
награда в категорията вътрешна 
информационна и мотивационна кампания 
за „впечатляващата по своя мащаб и 
разнообразие на дейности“ кампания в 
рамките на международното състезание 
„Енергиен трофей+“ и първа награда 
в категорията на сгради с годишна 
консумация по-малка от 219 kWh/
m2. Наградите  ще бъдат връчени на 
представител на библиотеката на 
специална церемония в Брюксел по време 
на ежегодната „ Седмица на устойчивата 
енергия“ на 12 февруари 2009 г. Наградите 
са изключително признание за усилията на 
една българска обществена институция 
за популяризиране на нуждата от ново 
отношение към енергията и нейното 
ефективно и разумно използване. �

  Здравко ГЕОРГИЕВ, СОФЕНА

“Енергиен трофей” в две категории получи колективът на Регионална библиотека “Партений Павлович” - Силистра  © АБЕА

Състезание-
то се проведе 
от 01.09.2007 до 
31.08.2008 г. в 149 
офис сгради, като 
участниците са по-
стигнали 11,8% ико-
номии на енергия
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„Сграда на годината” 2008
Конкурсът поощри енергийно ефективно строителство и хармонично съчетание с природната среда

СГРАДИ, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ 
практики и съвременни тенденции в 
архитектурата, строителството 

и инвестициите, станаха призьори в 
седмото издание на националния конкурс 
„Сграда на годината“. Церемонията по 
връчването на  наградите се състоя на 15 
декември 2008 г. Акцент в тазгодишното 
издание беше поставен върху модерния 
образ и националната традиция на 
сградите, както и върху хармонията с 
околната среда, екологичните регламенти 
и енергийната ефективност като ключови 
за устойчивото развитие на сектора през 
следващите години. Участие в седмото 

издание на националния конкурс „Сграда на 
годината“ взеха над 80 обекта от цялата 
страна, които се състезаваха за призови 
статуетки в 9 категории. 

Жилищна сграда „Жаклин“ в София беше 
определена чрез интернет гласуване за 
„Сграда на публиката“, като спечели и приза 
на журито в категория „Жилищни сгради и 
комплекси“. Сградата е с модерен силует - 
пример за приветлива архитектура, близка 
до динамичното всекидневие в градската 
среда, което спечели гласовете на журито 
и публиката.

Журито високо оцени хармоничната 
жилищна среда създадена в „Бутик 

“Офис сграда на енергийни компании” получи наградата “Енергийно ефективна сграда на годината”
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резиденс“ - Варна, носител на специална 
награда в категорията. Инвеститорът 
е използвал достатъчния дебит на 
подпочвените води и чрез улавянето им 
с дренажна система и кладенци развива 
система от езера и изкуствена река, 
разделяща двора на две части - жилищна и 
спортно-рекреационна.

Организаторите на конкурса 
насърчиха енергийноефективните 
решения в строителството и 
архитектура със специалната награда 
за „Енергийно ефективна сграда на 
годината“, която получи „Офис сграда 
на енергийни компании“ в София.  Тя 
спечели и в категорията „Обществени 
сгради с бизнес предназначение“. 
Това е енергийно ефективна сграда, 
единствената за  България,  захранваща 
се с възобновяеми източници на енергия.  
Покривът на сградата е едновременно 
и фотоволтаична централа, втората 
по големина от подобен вид в Европа. 
Целта на организаторите е да фокусират 
вниманието както на професионалистите 
в бранша, така и на широката публика към 
световните тенденции в съвременното 
строителство, които изискват  
„зелен“ регламент и устойчивост. 
В тази връзка беше отбелязано и 
участието в тазгодишния конкурс на 
още една енергийно ефективна сграда - 
административно-складовият център на 
„Рехау - България“ в Казичене, София. 

Търговски и изложбен автоцентър 
„Овърдрайв“ в с. Горни Лозен стана 
„Търговска сграда на годината“ с 
оригиналната си архитектура и отлично 
изпълнение. Новопостроеният логистичен 
склад на „Софарма“ АД беше определен 
за „Производствена сграда на 2008 г.“, 
като бяха отчетени технологичният 
напредък и иновациите в тази вид 
специализирани площи. В категорията 
„Сгради със специално предназначение“ 
награди получиха трите обекта, подали 
кандидатури за участие в конкурса - 
Защитено жилище „ЗАЕДНО“ в с. Гурмазово, 
общ. Божурище; Национална опера и балет 
в София и МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Стара 
Загора.

За ваканционен комплекс на годината 
беше обявен „Св. Тома“ на нос Хумата, в 
близост до Аркутино, благодарение на 

хармоничното си вписване в околната 
архитектурна среда. При строежа са 
спазени екологичните изисквания, като е 
изградена инфраструктура със собствен 
водопровод, канализация с дълбоководно 
заустване на 1 морска миля в Черно море  
и локална пречиствателна станция за 
отпадни води. В комплекса също така няма 
достъп на автомобили.

Националната българска архитектура 
беше отличена чрез парк-хотел 
„Пирин“, Сандански, който беше обявен 
за „Ваканционен хотел на годината“. 
„Метрополитън хотел София“ пък спечели в 
категорията „Градски хотели“.

Журито на националния конкурс насърчи 
инвестициите в сгради, които имат 
обществен принос, създавайки условия 
за провеждането на културни и спортни 
събития, като отличи Многофункционално-
спортно-атрактивна зала - Самоков в 
категорията „Атракционни и спортни 
обекти“.

Специална награда за „Най-мащабен 
проект, демонстриращ хармонично 
съчетание на строителство и природна 
среда“ организаторите връчиха на „Клуб 
Хаус Блексирама“ в Балчик с инвеститор 
„Блексирама“ АД. Отчетен беше 
фактът, че „Блексирама“ демонстрира  
изключителен респект към природата и 
хармоничното вписване на архитектурния 
образ в околната среда. 

Първото издание на „Сграда на годината“, 
основан от в. „Строителство Градът“, 
под патронажа на Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството и със съдействието 
на браншовите архитектурни и 
строителни организации в България, е 
през 2002 г. Над 400 сгради са участвали 
в конкурса през годините, най-добрите 
от които са отличени с престижната 
награда. Жури от изявени български 
и международни професионалисти 
в областта на архитектурата, 
инвестициите, консултантските 
услуги и бизнеса определят всяка година 
най-добрите реализации. През 2005 г. 
конкурсът придобива популярност и 
сред широката публика с инициативата 
„Награда на публиката“, за която всеки 
може да гласува в сайта на конкурса. �

„Фасилитис“

Участие взеха 
над 80 обекта 
от цялата 
страна, които 
се състезаваха 
в 9 категории

Фокусът беше 
поставен върху 
модерния образ на 
сградите и тях-
ната хармония с 
околната среда
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Разделяй 
и владей
Намалете обема на опасните 
отпадъци чрез разделяне 
и добро планиране

ЧОВЕЧЕСТВОТО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ИЗМЕСТВА 
от времената, в които отпадъците 
са неудобен товар, от който всеки 

иска да се отърве, към времена, в които 
от тях може да се извлече полза. В днешно 
време на много места по света не само 
на теория, но и на практика на боклука 
се гледа като на прахосана суровина, 
прахосан продукт и изгубени печалби. В 
много случаи става въпрос и за отпадъци, 
които са опасни и чието правилно 
събиране и рециклиране не само би 
намалило разхищението на суровини, но и 
би намалило риска от проблеми с околната 
среда и здравето на хората. Правилното 
управление на отпадъците носи много 
директни и индиректни ползи, но за да 
има това осезаем ефект, всеки трябва да 
осъзнае своята роля в този процес. 

Когато живях в Германия, никога не ми 
е било трудно да разделям отпадъците, 
които изхвърлям, и елементарната логика 
винаги ме е карала да го предпочитам 
пред това да платя глоба. Защото там 
дори в жилищните сгради неправилното 
изхвърляне на отпадъците бързо води до 
проблеми и санкции за собствениците, а 
ако човек е само наемател, собственикът 
бързо и лесно прехвърля тези проблеми и 
санкции върху него.

Тъй като инициативите на доброволни 

начала в тази насока в почти всички 
случаи са или безуспешни, или без осезаем 
ефект, в много държави по света е 
създадена регулативна рамка, която да 
подпомогне правилното управление на 
отпадъците и която с времето се затяга 
все повече. В последно време погледът 
върху управлението на отпадъците става 
все по-критичен, особено по отношение на 
опасните отпадъци. 

Засега не е сигурно как това ще 
засегне България, едно обаче е сигурно 
- регулативната рамка по отношение 
на управлението на отпадъците ще 
се затегне и у нас. Затова е добре 
мениджърите да знаят как тези отпадъци 
влияят на персонала и посетителите на 
сградите и по какъв начин въздействат 
на околната среда, като се тръгне от 
закупуването на материалите, тяхното 
ползване и се стигне до тяхното 
изхвърляне. 

В случай че мениджърите не се 
интересуват особено от въздействието 
на отпадъците върху хората и околната 
среда, те със сигурност се интересуват 
от финансовата страна на нещата, 
поради което е добре да разбират как 
отпадъците на организацията им се 
връзват с регулативната рамка, с която 
трябва да се съобразяват.
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Особености 
на опасните 
отпадъци
В развитите страни, където законовата 
рамка е по-остра, организациите добре 
осъзнават ползите от правилното 
управление на отпадъците и рисковете, 
които крият опасните отпадъци. 
Управлението на опасните отпадъци е 
по-трудно и организацията по тяхното 
съхранение и извозване са по-скъпи 
и когато това се прави ефективно, 
може да се постигнат спестявания от 
няколкостотин до няколко хиляди евро 
на година. Това не са големи пари за една 
организация, но са част от общата 
добавена стойност, породена от добрия 
фасилити мениджмънт. Също така 
правилното управление на опасните 
отпадъци е начин да бъдат избегнати 
рисковете от солени глоби, ако опасен 
отпадък бъде открит в не който трябва 
контейнер.

Опасните отпадъци са по-специални 
от обикновените, защото изискват 
специални площадки и контейнери за 
съхранение и са по-скъпи за третиране, 
а понякога и за транспортиране. Всичко 
това ги прави доста „по-скъп” боклук 
от обикновените отпадъци и доброто 
управление на тези отпадъци може без 
много усилия да намали обема им.

Да се управлява това, което човек не 
познава, е трудно, затова мениджърите 
трябва да се запознаят с опасните 
отпадъци в техните сгради и съоръжения, 
в какви количества са и къде се намират. 
Това може да бъде постигнато чрез 
инспекция, целяща да установи опасните 
материали. Може да се започне с възлагане 
на служителите да направят списък със 
закупените консумативи и оборудване и 
съдържащите се в тях материали, след 
което да обходят местата, където те 
се складират, за евентуално допълване на 
списъка. След като бъде направен този 
списък, могат да бъдат идентифицирани 
и опасните материали, като после се 
направи проверка дали се съхраняват 
правилно и на подходящите места. 

Целта на подобни мероприятия е 
мениджърите да определят и отделят 
всеки отпадъчен поток, така че обемът 
им да бъде намален и правилно изхвърлен. 
В европейската директива за отпадъците 
е поместен дълъг списък с опасните 
отпадъци. Те основно се съдържат в 
следните генерирани от сградите 
отпадъчни потоци:
� Конвенционални отпадъци от сградите 

като батерии, лампи, друго оборудване 
съдържащо живак, химически отпадъци от 
препарати или флакони и др. 
� Електронни отпадъци - монитори, 

мобилни телефони, копирни машини, 

принтери и др., като се препоръчва първо 
да бъдат направени опити те да бъдат 
използвани повторно и чак след това да 
бъдат изхвърляни или рециклирани. 
� Медицински отпадъци - това са всички 

отпадъци и отпадъчни консумативи 
при лечението и диагностицирането на 
хора или животни. Като тези отпадъци 
не са голяма част от генерираните от 
медицинското съоръжение, но са обект на 
големи опасения.

В развитите страни много организации 
осъзнават, че едно от най-смислените 
решения е да намалят обема на 
отпадъците преди момента, когато те 
биват генерирани, преди да отидат в 
кошчетата и контейнерите. Генерираните 
опасни отпадъци могат да бъдат намалени 
чрез периодични оценки на генерирания 
обем отпадъци и с поставянето на цели, 
свързани с неговото намаляване. Друг 
вариант е, където може, консумативите 
или оборудването, съдържащи опасни 
материали, да се заместят с такива, 
които не ги съдържат. Например при 
избора на оборудване може да се избират 
уреди с презареждащи се батерии 
вместо такива, които постоянно трябва 
да се подменят, уреди с рециклирани 
компоненти, лампи с диоди вместо 
флуоресцентни лампи и др.

Директните ползи при управлението 
на отпадъците идват основно от 
тяхното разделяне, при което да се 
отделят „скъпите” от „евтините” 
отпадъци, като обикновено опасните 
отпадъци излизат най-скъпо. Един добър 
пример са болничните заведения, където 
в някои случаи около 60% от всички 
отпадъци отиват в контейнерите с 
опасни медицински отпадъци, въпреки 
че голяма част може да са обикновени 
отпадъци, които не се различават от 
тези на хотелите и офис сградите. А 
изхвърлянето и съхранението на опасните 
медицински отпадъци може да струва 
10 пъти повече от това на обикновения 
боклук. При едно по-добро контролиране на 
отпадъчния поток обемът на отпадъците 
в контейнерите с опасни медицински 
отпадъци може лесно да бъде намален с 
6%-10%.

Правилното управление на опасните 
отпадъци при една затегната 
регулативна рамка може да донесе не само 
финансови, но и здравословни ползи от 
намаляването на контакта на хората с 
тях. А управлението на отпадъците като 
процес започва много по-рано, отколкото 
повечето от нас си мислят, то започва 
още преди да закупим това, което ги 
генерира. В България много владелци и 
управители на сгради не са мислели по 
тези въпроси, но има голяма вероятност в 
най-близко бъдеще това да им се наложи. �

Ясен ДИМИТРОВ

Разделното изхвър-
ляне може значи-
телно да намали 
обема на опасните 
отпадъци 

Управлението на 
опасните отпадъ-
ци е по-трудно и 
организирането по 
тяхното съхране-
ние и извозване са 
по-скъпи
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България отбелязва 
напредък в рециклирането
Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria, пред „Фасилитис“

Как оценявате развитието на 
рециклиращата индустрия в 
България през последните години?

България започва да развива традиции 
в рециклирането на отпадъци по 
отношение на отпадъците от хартия, 
стъкло, метали, пластмаси. Във 
връзка с изискванията, които нашата 
страна трябваше да покрие чрез 
хармонизация на националното ни с 
европейското законодателство, у нас 
бяха доразвити добрите практики, 
свързани с рециклиране на отпадъците. 
Спецификата на рециклирането, дължаща 
се на това, че отпадъците се рециклират 
във фабриките и заводите, които 
произвеждат съответно хартия, стъкло, 
метали и пластмаси, е един благоприятен 
факт, успешно съчетаващ икономически 
и екологичен ефект. В съответствие с 
европейската йерархия рециклирането 
е един от водещите приоритети в 
управлението на отпадъците и считам, 
че определено България има напредък 
в това отношение. Именно по тази 
причина, съобразено с пазарните и 
законовите структури, нашата компания 
се фокусира върху специализираните 
анализи, разработки и доставки както 
на единични машини, така и за цялостни 
технологични решения „до ключ“ в сферата 
на рециклирането.

Промени ли се представата за 
рециклирането в съзнанието на 

българите след приемането ни в 
Европейския съюз и наложените оттам 
директиви?
Действително сме свидетели, че в 
последните години се отделиха средства 
по различни програми за информиране 
на обществеността от ползите от 
рециклирането. В това няма нищо лошо, 
но логично следва да си зададем въпроса и 
какво от това, че сме информирани. Какво 
като знаем колко ел. енергия се спестява 
при рециклирането на 1 т хартия, 1 т 
пластмаса, 1 т стъкло и 1 т метал, 
колко вода и други природни ресурси 
се спестяват при преработването на 
отпадъците? За да приложим на практика 
Директивите на ЕС по управление 
на отпадъците, следва да се  създаде 
стройна и добре организирана система 
на събиране на отпадъците, хората 
да бъдат финансово мотивирани да 
предават разделно събраните от тях 
отпадъци. Защото продуктовата такса, 
която заплаща всеки от нас, закупувайки 
опакована стока, едва ли стимулира 
отделния човек да изхвърли разделно 
съответната опаковка и да я изхвърли в 
контейнер, за да може фирмата, която 
вече е получила продуктовата такса, 
да я транспортира, сепарира и т.н. до 
заводите за рециклиране. Финансовата 
схема не е издържана и не мотивира 
хората да се отнасят с необходимата 
загриженост към генерираните от тях 
отпадъци.  �24

Стефан Стаменов

e управител на фирма Recycling Bulgaria. Роден е на 23 април 1959 г. в Ботевград. Завършил е Висш минно-

геоложки институт (ВМГИ) в София. 

Има богат професионален опит, който включва 21 години научноизследователска дейност. Ръководител е на 

проекти в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“. 

Съкоординатор е на проекта по Пета рамкова програма на Европейската комисия METASEP за разработване на 

технологии за очистване на промишлени води от тежки метали, арсен и селен и тяхното рециклиране в периода 

2003-2005 г. Участвал е в комисии за оценка на въздействието върху околната среда за различни проекти.
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22�
Кое е най-доброто решение според вас 
за рециклиране на хартията, която се 
генерира в офисите и офис сградите? 
Обикновено ефективните решения са 
базирани на максимална простота и 
лекота при прилагането им - събиране 
от офисите в определено помещение 
в сутерена на сградата и сключване 
на договор с фирма, която притежава 
разрешително по чл. 37 на Закона за 
управление на отпадъците, която ще 
извозва на определен период тези 
отпадъци. 
Получените средства биха могли да 
компенсират някои от общите разходи за 
поддържане на офиса.
Тази практика следва да бъде 
регламентирана и да залегне в договора 
между наемодателя и наемополучателя. На 
фирмено ниво следва да се определи човек, 
отговорен за тази дейност.
В момента разработваме комплексно 
решение, чиято цел е да свежда до 
минимум работата на фирмите. В 
системата се включват събиране, 
извозване и третиране на генерирания 
хартиен отпадък, в това число и услугата 
унищожаване на конфиденциални фирмени 
документи. 
Повече информация относно това и други 
решения в областта на рециклирането 
ще може да получите на нашата 
уебстраница.

Строителството в България 
изживява своя бум в момента. Какви 
решения предлагате в областта 
на рециклирането на строителни 
отпадъци?
Отпадъците от строителството са 
сравнително малко по количество. Това 
са предимно неопасни отпадъци, които 
се състоят от железобетон, тухли, 
асфалт и едрогабараитни отпадъци от 
домакинствата (ЕГО). 
Recycling Bulgaria е в състояние да 
предложи възможно най-съвременните 
технологични решения, касаещи 
рециклирането на строителните 
отпадъци. Започнато от ниски нива на 
първоначално сепариране до комплексни, 
многостадийни процеси на сепарация 
и фракциониране. Основните цели в 
зависимост от финансовите съображения 
на всяка рециклираща компания са 
максимализиране на извличането на 
ключовите суровини и минимизиране на 

процента отпадък за депониране, разбира 
се, съобразено с новите директиви 
за третиране и оползотворяване на 
отпадъците.
Изборът дали строителните отпадъци 
да бъдат депонирани или използвани като 
суровина се определя според разходите 
за транспорт и депониране, сравнени с 
разходите за сортиране и рециклиране 
и пазара на рециклирани материали.  
Той не се основава само на цената на 
отделените съставни части, които 
могат да бъдат използвани повторно, а 
и на всички останали отделени съставни 
части. 
Считам, че преходът към втората 
схема е едно разумно технико-еколого-
икономическо решение, пряко свързано 
с устойчивото развитие на общините 
и регионите. Сепарирането позволява 
отделяне на годните за рециклиране 
или друга форма на оползотворяване 
вещества като пластмаси, дърво, 
метал. Остатъкът в зависимост от 
потребителя му би могъл да се натроши 
и фракционира (чрез раздробяване и 
пресяване), като идеята е да се използва 
повторно. 
Натрошеният бетон може да служи за 
нови бетонови пътища, канализационни 
тръби и въобще при всички съоръжения, 
където не се използват високоякостни 
марки бетони. 
Натрошените тухли също могат да 
бъдат употребени в бетони със слаби 
якостни характеристики - като например 
подложен бетон.

Какво количество от генерираните 
строителни отпадъци могат да 
бъдат повторно използвани в 
строителството след рециклирането 
им?
- През последните години в Западна 
Европа, а отскоро и у нас, се наблюдава 
тенденция към замяна на познатата ни 
схема на управление на строителните 
отпадъци „Събиране - транспортиране 
- депониране“ със схемата „Събиране - 
предварително сортиране - раздробяване 
- сепариране - фракциониране -  
оползотворяване“.
От опита, който имаме до момента, 
спокойно може да твърдим, че 
съвременните технологии позволяват 
рециклиране на строителния отпадък до 
90%. �

Интервюто взе Гергана МАТЕВА

България отбелязва...

Системата с продукто-
вата такса за опаковани 
стоки  в България не 
действа като стимул 
за разделно събиране на 
отпадъците

Благодарение на съвре-
менните технологии днес 
се рециклират до 90% от 
отпадъците в строител-
ството
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Екологичен дизайн
Устойчивостта за опаковъчната индустрия е много повече от екологичен проблем

В СЕГАШНИЯ СВЯТ НА НАМАЛЯВАЩИ 
ресурси, нестабилност, бедност и 
нарастващо население простото 

правене на печалба вече е недостатъчно 
за оцеляването и успеха на бизнеса. 
Устойчивостта за опаковъчната 
индустрия е много повече от екологичен 
проблем. Придобиване на устойчивост 
означава разработване и прилагане 
на стратегия върху тройна основа - 
постигане на успех в икономически, 
екологичен и социален смисъл. Този 
подход вече става водещ в оценките 
на инвеститорите и акционерите. 
Печалбите са по-сигурни и по-легитимни, 
когато се подобрява ефективността и се 
намаляват отпадъците, като с увеличена 
производителност се пос тига редуциране 
на разходите.

Мисленето за устойчиво развитие в 
опаковането трябва да покрива цялата 
верига на снабдяването - от суровините 
и материалите до крайния потребител. 
Важно е да се разбира как социалната 
устойчивост влияе върху опаковането 
(особено що се отнася до проблемите със 
здравето и сигурността на населението), 
върху диалога между участниците в 
опаковъчната снабдителска верига, 
върху информирането и обучаването на 
потребителите и върху добрите практики 
на заетостта. Предстои много работа 
по оползотворяването на материалите 
и анализа на техния жизнен цикъл. 
Икономическите аспекти са от критично 
значение, но често се преекспонират. В 
опаковъчната индустрия вече се работи 
по (и се документират) екологичните 
проблеми и постижения, но много въпроси 
очакват изясняване и решение. Каква е 
ролята на екодизайна в развитието на 
опаковането? Какви са концепциите за 
оптимално опаковане? Как се оценяват 
устойчивостта и нейните последици за 
бизнеса? Как са обвързани устойчивото 
развитие и участието на опаковъчните 
компании в снабдителските вериги? Как 
устойчивостта стимулира иновациите? 
Каква е цената на дългосрочната 
устойчивост? Как се балансира 
икономическата изгода с екологичните и 
социалните подобрения?

Едно скорошно изследване на Packaging 
Digest и Sustainable Packaging Coalition 
показва, че устойчивостта е гореща тема 

Производството на биогаз от отпадъци е един от начините за намаляване на вредния 

за индустрията и нейното въздействие 
ще нараства през следващите години. 
Тази тема много бързо става популярна и 
обект на внимание сред производителите 
и ползвателите на опаковки. Но 
възприемането на устойчивостта 
като неотменна необходимост и 
вграждането на съответните практики 
в бизнес стратегиите на опаковъчните 
компании все още е бавно. Това е 
обяснимо. Съвременният начин на живот, 
който изисква удължена трайност 
на продуктите и интензифицира 
конкуренцията между марките, се явява 
двигател на увеличеното използване 
на опаковки, които пък се третират 
като генератор на отпадъци. Така върху 
опаковъчната индустрия се оказва 
растящ натиск от две страни. При 
това компаниите срещат затруднения с 
измерването на резултатите от своите 
действия за устойчиво развитие, както и 
с въвеждането на съответните практики. 
Но най-голямото предизвикателство за 
тях са растящите цени на суровините/

Обикновените до-
макински отпадъци 
са идеални за из-
ползване в процеси-
те за ферментация 
при производство 
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материалите и необходимостта да 
произвеждат опаковки с необходимите 
качества на съществуващите 
опаковъчни линии. Казано с други думи, 
без икономически ефективни решения 
не може да се постигне устойчивост в 
дългосрочна перспектива. Освен това за 
правилната преценка на устойчивостта и 
въздействието на опаковката/продукта 
върху околната среда е необходим 
щателен анализ на жизнения цикъл, който 
процес изисква време и средства. Този 
процес изисква преглед на използваните 
суровини/материали, на производствения 
процес, на дистрибуторската система, 
на употребата и отстраняването на 
употребените опаковки и на цялостния 
транспортен цикъл. Успоредно с това се 
очертава нуждата от сериозни иновации, 
тъй като опаковките трябва да се 
проектират така, че да се оптимизира 
използването на материалите и енергията 
успоредно с максимално използване на 
възобновяеми или рециклирани източници. 

Големите компании разполагат с 

по-големи възможности за вграждане 
на устойчивото развитие в своите 
дейности, да генерират иновации и да 
подпомагат прехода към устойчивост 
на участниците във веригата опаковане. 
Например купувачите във веригата 
Wal-Mart Stores вече се вглеждат в 
точковия рейтинг на доставчиците на 
опаковани стоки за веригата, отразяващ 
екологичността на опаковките. По тази 
система в режим онлайн се изчислява 
екологичният принос на всеки доставчик 
на конкретна стока по отношение на 
парниковите газове, съотношението 
продукт/опаковка, оползотворяването 
на пространството, нововъведенията, 
използването на възобновяеми енергийни 
източници при производството на 
опаковката и емисията на изгорели 
газове при транспорт. Изпълнителният 
директор на веригата казва, че ще 
бъдат толерирани и дори ще се плаща 
повече на доставчици, които изпълняват 
изискванията на веригата и споделят 
нейния ангажимент към устойчивостта. 
Според него плащането в повече за 
качество в краткосрочен план, ще 
означава по-ниски разходи за компанията 
в дългосрочен аспект. Полагайки тези 
усилия, Wal-Mart е убедена, че ще може 
да определи цялостното екологично 
въздействие на продук тите и ще 
разкрие нови начини за подобряване 
на енергийната им ефективност. Така 
компанията ще подтикне и доставчиците 
си да управляват и измерват екологичната 
ефективност на своите опаковки, като 
крайната цел е общото намаляване 
на неблагоприятното въздействие на 
техните дейности и продукти върху 
околната среда по цялата верига - от 
използваните суровини и материали до 
начина на употребата им от клиентите, 
включително домакинствата.

Най-голямата в света компания за 
хранителни продукти Nestle декларира 
поемането на корпоративна отговорност 
и предприемането на действия за 
постигане на положителни социални и 
екологични резултати чрез създаване на 
споделена стойност. Целта е постигане 
на дългосрочен финансов растеж и подоб-
ряване стандарта на стотици хиляди 
работници от клоновете на компанията в 
цял свят.  �28

ефект върху околната среда © Юлия Лазарова

В Германия, къде-
то за пръв път се 
използва МБТ, към 
момента има 48 
такива системи и 8 
от тях произвеж-
дат биогаз
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27�
Компанията се фокусира върху 
намаляването на емисиите на СО

2
 и 

на използването на водни ресурси. 
Същевременно тя ще изгражда 
предприятия за производство на готови 
хранителни продукти в страните, 
доставчици на суровини, вместо да 
внася тези суровини за европейските си 
предприятия. 

Тазгодишната двудневна мартенска 
конференция „Устойчиво опаковане“ 
с придружаващ работен семинар 
(уъркшоп) на Pira Intertech си поставя 
задачата да подпомогне въвеждането 
на устойчивостта чрез вземане на 
правилни решения за опаковането на 
продуктите. Експерти от цялата 
опаковъчна снабдителска верига 
представят своя опит в поставянето 
на корпоративни цели за устойчиво 
развитие, избора на опаковъчни материали 
и опаковъчен дизайн, удовлетворяването на 
потребителските изиск вания, осигуряване 
на съответствието с нормативните 
уредби и осигуряване на възвращаемост 
от вложените усилия и ресурси. Набляга 
се на ролята на търговските вериги в 
стимулирането на устойчивото развитие 
и изискванията им към доставчиците 
на опаковани стоки. Представянето на 
отделни случаи от практиката на различни 
компании е прицелено в споделянето на 
техния опит на широка основа с другите 
представители на бизнеса. За участниците 
е осигурено получаването на практически 
съвети от експерти на водещи компании 
в опаковъчната индустрия. В сферата 
на опаковъчните материали се правят 
полезни сравнения между традиционните и 
иновативните материали и възможността 
за избор на правилно решение по 
отношение на разходи и въздействие върху 
околната среда. 

Важно място се отделя на оценката 
на жизнения цикъл на опаковките с 
оглед намаляване на натоварването на 
околната среда с излишна експлоатация 
на материални и енергийни ресурси. 
Осветляват се развитията в най-новите 
технологии, включително технологията 
RFID. Участниците имат възможност 
да създадат нови партньорства по 
дължината на опаковъчните снабдителски 
вериги за съвместно устойчиво развитие.

В усилията си да подкрепят разбирането 
за целесъобразността на устойчивото 
развитие и успешното му прилагане в 
опаковъчната индустрия някои водещи 
организации вече организират курсове 
за обучение по тези изключително 
важни въпроси на съвремието. Курсът 
„Основи на устойчивото опаковане“ на 
Sustainable Packaging Coalition е имал 
невероятен успех. Проектиран около 
дефиницията на устойчивото развитие, 
на него са представени основни познания 
от критично значение и важни аспекти 
на опаковъчния дизайн, придружени с 
примери за съществени иновации в 
опаковането на стоките. Участниците 
в курса са останали възхитени от 
яснотата, която са получили относно 
най-съществените възможности за 
непрекъснато подобряване на дейността 
им и жизненоважната информация за 
прилагането на придобитите познания. 
Всички са били убедени, че устойчивостта 
е добра стопанска практика, предлагаща 
икономически предимства и създаване 
на позитивен облик в отношенията с 
обществеността. �

инж. Емил АНДРОНОВ, 
специализиран редактор на ProPack

Статията се препечатва с любезното 
съдействие на сп. ProPacka

Екологичен 
дизайн
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Рециклиране в офиса
Екологични идеи за управление на отпадъци

РЕЦИКЛИРАЙТЕ НА КАНЦЕЛАРСКИ 
принадлежности, опаковъчната 
хартия и използвайте шредер 

за конфиденциалните документи. 
Рециклирайте и отпадъците от опаковки, 
които, сигурен съм, съставляват голяма 
част от вашите отпадъци. 

Рециклирането на отпадъчна хартия и 
хартиени продукти е един от най-лесните 
начини за намаляване на натиска върху 
нашата планета. Тук ще ви предложа 
няколко лесни стъпки, които можете 
да прилагате веднага, за да се използва 
повторно хартията в офиса, което ще ви 
спести малко средства. 

Пликове за писма
С малко повече внимание при отварянето 
на писмата можете да използвате 
пликовете повторно, а също така да 
спестите разходи и за пощенски марки. 
Използвайте повторно пликовете с 
прозорчета за вътрешна кореспонденция 
или такава, за която няма нужда от 
брандиране. За нормалните пликове 
можете да залепите лепенка с новия адрес, 
която да сложите върху стария адрес. 

Документация
Едностранно принтираните или 
ксерокопираните документи могат да 
се използват за чернови или за повторно 
принтиране. Това е задължително за 
всеки офис, който иска да бъде зелен. Ако 
всички служители запазват едностранно 
копираните листове, може да се събере 
достатъчно хартия за чернова, с което да 
се спестят много разходи за нова хартия. 
Естествено, след като и двете страни 
са използвани, хартията трябва да се 
предаде за рециклиране.

Конфиденциалните документи, които не 
могат да се използват за чернова, могат 
лесно да бъдат оползотворени - минават 
през шредер и се предават за рециклиране. 

Рециклиране на картони
Опаковъчните отпадъци, и особено 
картонените, също могат да се предадат 
на рециклиращите компании. Някои от 
по-големите могат да се използват като 
контейнери за съхранение на неща, които 
в момента не се използват в офиса. 

Въпреки всички усилия и борба за един 
безхартиен свят хартията и хартиените 
и картонените опаковки представляват 
почти 80% от офис отпадъците. С малко 
усилия и креативност съвсем лесно те 
могат или да се рециклират, или да се 
използват повторно, като това ще 
допринесе за намаляването на вашия 
екологичен отпечатък. �

Петър ТАШЕВ
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Големи очаквания 
за по-малко отпадъци
Общините ще решават дали и как да променят формирането на такса смет

НОВАТА 2009 Г. ОБЕЩАВА ДА БЪДЕ ПРЕЛОМНА 
по отношение на управлението на 
отпадъците както на национално, 

така и на общинско ниво. Причините за 
това са външни и както повечето промени, 
свързани с членството на България в 
ЕС, явно неизбежни. До средата на юли 
трябва да бъде спряна работата на всички 
стари и неотговарящи на еконормите 
на ЕС сметища. Затова държавата е 
принудена да вземе радикални мерки за 
намаляване на количествата отпадъци и 
увеличаване на рециклираните материали. 
Според договореното с ЕС до средата 
на 2009 г. би трябвало да заработят 
55 нови регионални депа, но тъй като 
България изостава в изпълнението на този 
план, общините ще бъдат принудени да 
оптимизират напълно системите си за 
събиране и преработка на отпадъците, 
така че да депонират колкото се може 
по-малко количества. За момента броят на 
новите депа и тези, които са в процес на 
изграждане, е общо 27. 

Според Министерството на околната 
среда и водите капацитетът на 
работещите сметища е достатъчен, 
за да поеме цялото количество боклук 
в страната. Администрацията обаче 
прогнозира, че такса смет ще се 
вдига трайно заради изискванията на 
Европейския съюз все по-голяма част от 
боклука да бъде сепариран, предварително 
обработван и да се намали количеството 
за депониране. Причината е, че в момента 
общините не включват в размера на 
таксата смет цената за депониране на 
сметищата, която се движи между 10 
и 24 лв. на тон. В Европа например тази 
такса е от 50 до 100 евро на тон. В 
бъдеще обаче разходите за управление на 
отпадъците ще нарастват и това ще 
принуди общините да вдигнат таксите, 
коментира преди време зам.-министърът 
на екологията Чавдар Георгиев. От тази 
мярка най-засегнат ще бъде бизнесът, 
защото сформирането на такса смет 
се прави на базата на данъчната оценка 
на имотите, а не на количеството 
изхвърлени отпадъци. 

„При този казус се проявява проблемът, 
че у нас не се плаща според теглото 
изхвърлен боклук. Така администрацията 
и бизнес сградите, търговските обекти 
поемат голяма част от разходите 
на общините за обслужване на 
домакинствата, но това компенсиране 
се прави с цел услугата да е социално 
поносима“, коментира директорът 
„Управление на отпадъците“ в МОСВ 
Мария Нинова. Според нея с времето 
тези несъвършенства на системата ще 
бъдат коригирани и ще се премине към 
плащане на база на изхвърлен отпадък или 
на смесени методи. 

През 2008 г. МОСВ и Министерството 
на финансите правиха опити да 
разработят нова методика за 
формиране на такса смет, но усилията 
им не доведоха до реална промяна. 
Държавната администрация даде да 
се разбере, че оставя отговорността 
за това на общините и всяка от тях 
може да използва различни механизми за 
определяне на данъка върху отпадъците. 
Според експертите в МОСВ дори и за 
момента да не се променя таксата смет, 
общините имат големи резерви при 
въвеждането на по-ефективно събиране 
на отпадъците. 

София например подготви нова 
наредба за чистотата, която предвижда 
задължително разделно събиране на 
отпадъците както за гражданите, така 
и за фирмите. Търговските обекти, 
ресторантите, хотелите, баровете, 
обектите за забавление и отдих трябва 
да изхвърлят боклуците в специални 
съдове. Те трябва задължително да 
сключат договори с организации за 
оползотворяване на отпадъците 
от опаковки, на които да предават 
рециклируемите отпадъци. Условието 
ще е задължително за издаването 
на разрешителни за дейността. В 
наредбата са предвидени глоби от 1500 
до 5000 лв. за юридическите лица, които 
не събират разделно отпадъците и не 
са сключили договор с организация за 
тяхното оползотворяване.  �32
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При добра воля 

Фирмите и бизнес 
комплексите, които 
не са членове на 
организациите за 
оползотворяване на 
отпадъците, но искат да 
изхвърлят отпадъците 
си разделно, също могат 
да сключат договор 
с тях дори и да не са 
задължени от общината, 
на чиято територия 
развиват дейността си. 
За това те не дължат 
такса на организациите, 
но се задължават да 
спазват стриктно 
правилата по разделно 
събиране и изхвърляне 
на опаковките, 
които включват и 
предварителното 
сгъване/смачкване 
на опаковките за 
намаляване на обема 
на отпадъците. 
Организациите от своя 
страна разполагат 
цветните контейнери 
и организират 
извозването на 
отпадъците. 
Фирмите могат 
допълнително да 
разположат и по-малки 
съдове в самите офиси 
или сгради, като си 
купят кошчетата 
от организациите по 
оползотворяване. Освен 
това те могат да 
вземат мерки, с които 
да намалят общото 
количество отпадъци, 
които изхвърлят, а също 
и опаковките си. 
Сред основните правила 
са хартията например да 
се използва двустранно 
или да се купуват 
материали в по-големи 
количества, като така 
се спестява от обема на 
опаковките. Експертите 
на организациите дават 
съвети на търговците и 
офис сградите на място 
според вида дейност, 
която се извършва, 
броя на служителите, 
местонахождението и 
др.
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30�
При повторно нарушение санкцията става 
двойна. Въпреки задължението фирмите 
да подписват договори с организациите 
за оползотворяване на отпадъци те няма 
да бъдат освободени от такса смет. От 
общината не предвиждат и намаляване на 
ставката за бизнеса. 

Споразуменията с организациите няма 
да натоварват фирмите, смята зам.-
кметът по екологията Мария Бояджийска. 
Тя обясни, че тези организации нямали 
за цел търговска печалба и услугите им 
няма да са скъпи за бизнеса. Въвеждането 
на задължителното за всички разделно 
събиране трябва да помогне на 
организациите за оползотворяване на 
отпадъците да изпълнят целите си, 
коментира още Бояджийска. Мярката 
трябвало да намали обема на отпадъците, 
които ще се депонират на сметището в 
Суходол, а по-късно ще се обработват в 
завода за отпадъци след построяването 
му. Това ще доведе и до намаляване на 
такса смет в бъдеще, заяви Бояджийска. 

Досега търговците не бяха мотивирани 
да сключват договори с организации, 
защото таксата им смет не зависи от 
количеството боклук, което изхвърлят, 
нито от това дали се предават материали, 
годни за рециклиране, коментира 
изпълнителният директор на „Екопак“ 
Кирил Здравков. Според него е нужна 
кардинална промяна при формирането на 
такса смет, с която да се въведе измерване 
на количествата изхвърлени отпадъци. 
Само така гражданите и фирмите ще 
бъдат стимулирани да пестят ресурси и 
да изхвърлят разделно, смята Здравков. 
Според него измерването на отпадъка 
е трудно, но не и невъзможно. Единият 
вариант е таксата смет да зависи от 
броя на живеещите в даден имот, но 
затова е нужно да се следи жителството 
на гражданите. Винаги може да бъде 
определена средна норма на битов отпадък 
на глава от населението в дадена община, 
според която да се формира и таксата 
смет за домакинствата, смята Здравков. 
При обслужването на бизнес сградите и 
търговските обекти определянето на 
такса смет може да става според броя на 
извозванията на контейнерите. Възможен 
вариант е да няма фиксирана такса смет, 
а да се плаща само за реалното обслужване 
на системата. Законът дава възможност 
на общините сами да определят начина, по 
който да регламентират таксата смет, 

Големи очаквания...

Управление на отпадъците
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но явно местните власти все още не са 
настроени за тази промяна, коментира 
директорът на „Екопак“. 

Системата ще заработи напълно 
оптимално и всеки ще е загрижен за това 
какво, колко и къде изхвърля само когато 
таксата смет стане индивидуална, смята 
и изпълнителният директор на „Булекопак“ 
Диан Димов. Според представителите на 
двете организации за оползотворяване 
таксата депониране, която общините ще 
плащат на сметищата, ще ги стимулира 
да въведат все повече мерки за разделно 
събиране. Защото колкото по-малко 
опаковки попадат в битовите отпадъци 
при изхвърлянето на сметищата, толкова 
по-малки ще са и разходите на общините.  
толичният общински съвет например 
предвижда да освобождават от такса смет 
компании и граждани, които имат принос 
към чистотата на София или дейността 
им е обществено значима и в интерес на 
общината. Това стана възможно с поправки 
в Наредбата за местните данъци и такси, 
които бяха приети на последното за 2008 
г. заседание на съветниците. За момента 
обаче не е ясно как ще се определя приносът 
към чистотата на града или обществената 
значимост на дейността на фирмите. 
Общински съветници коментираха, че 
заради неясните критерии се „отваря 
врата“ за безконтролно освобождаване на 
фирми от такса смет. 

Новата наредба ще задължава 
търговците на батерии и акумулатори да 
ги приемат обратно, след като излязат 
от употреба. За целта в магазините 
трябва да бъдат поставени съдове за 
изхвърляне на батериите. Същото важи 
и за търговците на електроуреди, които 
ще са задължени да приемат старите 
електроуреди от потребителите при 
покупката на нови. Магазините трябва 
да предоставят безплатно услугата на 
клиентите си. В специални пунктове, 
определени от общината, ще се връщат 
и използваните автомобилни гуми. 
Търговците на гуми ще са задължени 
да поставят информация за депата в 
магазините си. Контролът по спазването 
на правилата и налагането на санкциите 
ще се прави от Столичния инспекторат. 
Не е ясно обаче доколко ефективен ще е 
той, тъй като служителите му и сега не 
успяват да се справят с всички нарушения 
и да санкционират гражданите и фирмите, 
които не спазват общинските наредби. �
 „Фасилитис“

Столичният об-
щински съвет пред-
вижда освобож-
даване от такса 
смет компании и 
граждани с принос 
към чистотата

Управление на отпадъците

До средата 
на юли трябва 
да бъде спряна ра-
ботата на всички 
стари и неотгова-
рящи на еконорми-
те сметища

Въвеждането на 
задължителното 
разделно събиране 
би довело до на-
маляване на такса 
смет в бъдеще
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Осветление

Осветлението 
в офисни помещения
Доброто осветление е ключът към добра работна атмосфера

СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА Е НАЙ-ВАЖНИЯТ 
фактор на живота на Земята. 
Нищо чудно, че човекът от 

най-древни времена се е стремил 
да имитира магията на слънцето 
и да удължава светлата част на 
денонощието посредством огньове, 

свещи, фосфоресциращи камъни и в по-
модерни времена - електрически лампи. 
Светлината означава живот.

При проектирането на осветителната 
инсталация трябва да си отговорите на 
няколко въпроса:

Какви дейности ще се извършват в 
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Осветление

търговските/офисните помещения и 
съответно какви са нормативните 
изисквания за осветеност?

Какъв вид осветителни тела 
отговарят на тези изисквания и на каква 
цена?

До какви икономии на електроенергия 
ще доведе съответният избор?

На тази основа трябва да се определи и 
възможно най-добрата комбинация между 
разход на енергия, дизайн и цена.

Доброто осветление създава приятна 
обстановка и свежа атмосфера. 
Осветлението трябва да бъде 
енергетически ефективно, като 
консумира минимално количество 
електрическа енергия за поддържане 
на необходимото ниво на осветеност. 
Електрическото осветление на офисите 
струва значително и загубите зависят 
от общото електронатоварване и 
времето на работа.

Избор на източник 
на светлина
При осветление на големи търговски 
помещения може да избирате между 
използването на луминесцентни или 
газоразрядни с високо налягане лампи. 
Те са подходящи за изграждане на 
осветителни системи, монтирани 
непосредствено на тавана на 
помещението, висящи на пендели или на 
по-ниско равнище, монтирани в окачени 
тавани.

Луминесцентните лампи са от 3 до 
5 пъти по-ефективни в сравнение със 
стандартните лампи с нажежаема жичка 
и имат средно 10-20 пъти по-дълъг период 
на експлоатация. Те представляват 
стъклена тръба с нанесено тънко 
фосфорно покритие от вътрешната й 
страна и електроди от двете страни 
на лампата. Тръбата съдържа живачни 
пари, които при активизиране излъчват 
ултравиолетово лъчение. Фосфорното 
покритие на тръбата абсорбира UV 
енергията и започва да флуоресцира 
- да излъчва светлина във видимата 
област. Поради съдържанието си на 
живак и живачни пари дефектиралите 
луминесцентни лампи трябва да се 
съхраняват отделно от общите 
отпадъци и се подлагат на специално 
рециклиране. Съвременните методи за 
производство на луминесцентни лампи 
позволяват живачното съдържание да 
се намали средно до 70%, което от своя 
стана улеснява процеса на рециклиране на 
този вид продукти.

Луминесцентните лампи могат да 
се обособят в няколко групи - линейни, 
компактни и индуктивни.

В зависимост от вида на 
инвестиционния проект (офисна сграда, 

жилищна сграда, хотел, кино, мол) 
бюджетът за осветление варира от 1% 
до 3.5% от общата стойност.

Въпреки малкия си процент 
осветлението е един от основните 
фактори за визията на сградата. В 
последните години се забелязва засилен 
интерес на инвеститори и проектанти 
към осветлението като фактор за 
крайния успех на проектите и това не е 
случайно.

Бюджетите в Западна Европа са 
около 10 пъти по-големи в процентно 
отношение, но доброто осветление 
продава - скриват се проектантски и 
строителни дефекти, очертават се 
архитектурни детайли, акцентират се 
кътове.

Рефлектори
При инсталациите, изградени с 
луминесцентни или газоразрядни лампи, се 
използват рефлектори. Те се монтират 
за държателя на лампата и ролята им 
е да отразяват, усилват и насочват 
работната светлина. Монтирането 
на рефлекторите е лесно и бързо, като 
е възможно те да се добавят и като 
приспособление към вече изградени 
инсталации.

Пусково-регулиращи 
устройства
Най-общо пусково-регулиращите 
устройства за запалване на 
луминесцентните лампи се състоят от 
стартер и дросел. Чрез стартера се 
подава напрежение към електродите на 
лампата, а дроселът служи за регулиране 
силата на тока. Пусково-регулиращите 
устройства са три основни типа: 
електромагнитни, електромагнитни 
компенсирани и електронни.

Електромагнитните пусково-
регулиращи устройства се състоят само 
от стартер и дросел. Те имат големи 
загуби от енергетична гледна точка 
поради ниския фактор на мощност: 
0.5-0.6. При електромагнитните 
компенсирани пусково-регулиращи 
устройства допълнително се включва и 
кондензатор, който увеличава фактора на 
мощността до 0.9.

Чрез електронните пусково-регулиращи 
устройства към лампата се подава 
високочестотно напрежение (40 - 100 
kHz) и от енергетична гледна точка 
са най-добри, тъй като факторът 
на мощността е > 0.95. Тъй като те 
работят на висока честота, при тях 
няма пулсации. При електронните пусково-
регулиращи устройства животът на 
лампите е най-дълъг. �

Лили ГРУЕВА

Напоследък се забе-
лязва засилен инте-
рес към осветление-
то като фактор за 
успех на проектите
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Осветление

Революция в 
евакуационното осветление
Над 90 процента от евакуационните осветители използват LED технологията
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Осветление

КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЕВАКУАЦИОННИ 
осветители са с електрическа 
мощност между 2 и 50 вата и 

съдържат батерии и превключватели, 
които са признати като опасни за 
околната среда. Нарастващият брой 
нови сгради, както и реставрациите 
на стари са свързани с използването 
на фотолуминесцентни евакуационни 
табели, които се захранват от най-
близкия източник на светлина и са 
конструирани от материали, годни за 
рециклиране. 

Напредничавите собственици на сгради 
фокусират избора си върху енергийно 
ефективни и безопасни за околната среда 
продукти, когато избират елементите на 
осветителната инсталация. Те са наясно, 
че от гледна точка опазване на околната 
среда най-разпространените изделия може 
би не са най-добрият избор. 

Днес над 90 процента от 
евакуационните осветители, инсталирани 
в нови учреждения, използват LED 
технологията (диодно осветление) и 
са с инсталирана мощност от 2 до 
5 вата и експлоатационен период от 
20 до 25 години. Ако се сравнят тези 
цифри с характеристиките на най-
разпространените евакуационни табели 
от седемдесетте и осемдесетте 
години на миналия век, които са били с 
инсталирана мощност между 20 и 40 вата 
и са използвали като светлинен източник 
лампа с нажежаема жичка или компактна 
луминесцентна лампа, чийто живот е бил 
месеци, а не години, преимуществата на 
LED осветлението са очевидни. 

Въпреки че е голяма стъпка напред 
от гледна точка на енергийна 
ефективност и експлоатационни срокове, 
диодните евакуационни табели са по-
неблагоприятният избор в сравнение 
с технологията на неелектрическите 
фотолуминесцентни (ФЛ) евакуационни 
табели. 

От производствена страна те 
се произвеждат от нетоксичното 
и нерадиоактивно съединение от 
стронцио-алуминиев оксид, което 
абсорбира околната светлина и когато 
осветлението отпадне, я излъчват в 
жълто-зелена гама. Принципът е същият, 
както при технологията „светлина 
в тъмното“, която се използва при 
детските играчки и други предмети, но 
излъчването на светлина е много по-
интензивно и продължително.   

Безопасност
ФЛ евакуационни табели и системи са на 
пазара от началото на деветдесетте 
на миналия век и първоначално са се 
използвали в евакуационните системи 
на ниско ниво. С подобряването на 

технологията и увеличаването на 
излъчвателните им възможности  ФЛ 
евакуационните табели вече са признати 
от противопожарните служби както за 
приложение при евакуационните системи 
на ниско, така и на високо ниво.

Препоръки
ФЛ технологията е един чудесен избор, но 
има няколко строги правила, които трябва 
да се спазват при използването й:

1. Предната повърхност на ФЛ 
евакуационни табели в неаварийни режими 
трябва да бъде добре осветена от друг 
източник на светлина

2. Захранването на този източник 
на светлина трябва да бъде стриктно 
следено от оторизиран персонал, когато в 
сградата има обитатели

3. Разстоянието между табелите 
трябва да бъде съобразено, така че да 
покриват полето за евакуация.

Принципно разстоянието между 
допълнителния светлинен източник и ФЛ 
евакуационната табела трябва да е около 
3 метра. В заключение може да се каже, че 
ФЛ технологията е един чудесен избор при 
изпълнението на евакуационни системи 
на високо и ниско ниво в лобита, коридори, 
вестибюли, стълбищни пространства и 
паркинг зони в различни видове сгради.

Ефективност
Единичната цена на ФЛ евакуационните 
табели е по-висока от тази на LED 
знаците, но след като се включат и 
инсталационните разходи, както и 
разходите за тестване на системата, ФЛ 
технологията излиза около 40% по-евтина. 
Поради факта, че ФЛ евакуационните 
табели не са включени към захранващата 
мрежа, отпадат разходите за инсталация 
и тестване на кабели и електрически 
връзки, с което цената на системата 
е почти еднаква с тази на цената на 
самите табели.

Също така разходите за поддръжка 
на тези системи са много по-ниски, 
отколкото на диодните, като се има 
предвид, че няма разходи за електрическа 
енергия, батерии и светлинни източници, 
които трябва да бъдат заменяни, както 
и направа на периодични тестове. 
Поддръжката на ФЛ евакуационните 
табели се състои в проверка дали 
допълнителният светлинен източник 
е в изправност и периодичното му 
почистване. 

Покачването на инвестиционните 
разходи, както и разходите за поддръжка 
на сградите правят гореспоменатите 
спестявания изключително примамливи за 
собствениците и мениджърите. � 

Полина ПЕТКОВА
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Осветление 
от отдалечени 
светлинни източници

Добра алтернатива на естественото осветление

ОСВЕТЛЕНИЕТО С ПОМОЩТА 
 на дистанционни източници е 
все още развиваща се технология, 

понастоящем по-скъпа и по-неефективна 
от конвенционалното осветление, но 
често представляваща най-добра или 
единствена възможност за специални 
приложения. При този вид осветление 
характерното е, че светлината от 
единствен светлинен източник се 
пренася на разстояние към един или 
повече изводи или се излъчва равномерно 
по пътя на светлината. Този начин за 
разпространение на светлината има 
няколко преимущества:
� Намаляване на количеството 

инфрачервено и ултравиолетово 
лъчение, достигащо до осветяваното 
пространство
� Повишена сигурност в мокри и 

взривоопасни среди
� По-добро насочване на светлината.
Освен горните преимущества 

осветлението от отдалечен 
източник осигурява естетичност и 
привлекателност, които не могат да 
бъдат постигнати с други средства.

Загубите в системата за 
разпространение на светлината 
допринасят за неефективността на 
системите за осветление от отдалечен 
източник в сравнение с конвенционалните 
системи, но в някои случаи възможността 
за по-точно и прецизно насочване може 
да компенсира  тези загуби. В допълнение 
системите с отдалечен източник могат 
да доведат до по-висока ефективност на 
осветителната инсталация, тъй като те 
могат да използват като източници на 
светлина съвременни мощни и ефективни 
лампи, които трудно могат да бъдат 
внедрени в конвенционални осветителни 
инсталации, без да станат причина за 
заслепяване. 

Окончателното значение на 
осветителните системи с дистанционни 
светлинни източници за консумацията 
на енергия се определя от това доколко 
се използва дневна светлина и доколко 
изкуствена.

Като цяло осветлението посредством 
отдалечен светлинен източник е по-
скъпо от конвенционалното за повечето 
приложения, но е незаменимо за някои 
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приложения поради качеството, което 
се постига. Такива приложения са някои 
търговски обекти, подводно осветление 
в басейни и аквариуми, осветление 
със специални ефекти, акцентно и 
декоративно осветление, осветление 
на алеи и архитектурно осветление. 
Възможно е и използването на този 
вид специално осветление в складове, 
индустриални сгради и дори частни 
домове.

Какви са опциите
Светлината от отдалечените източници 
се разпространява или посредством 
оптични влакна, или с помощта на 
светловоди. Възможно е използването 
на множество различни светлинни 
източници, включително разрядни лампи 
високо налягане и естествена слънчева 
светлина.

Оптични влакна
Системите за осветление с оптични 

влакна включват светлинен източник, 
отражатели, филтри и лещи, посредством 
които светлината се насочва към 
оптичните влакна, както и уредба, 
посредством която светлината да се 
разпространява до мястото, което ще 
бъде осветено. Светлинните източници, 
които се използват за оптичните 
влакна, трябва да бъдат с възможно най-
малки размери, за да може да се осигури 
оптична система, която да има голяма 
ефективност на разпространение на 
светлината. Повечето оптични влакна 
са странично излъчващи или такива 
с излъчване от краищата, по-рядко се 
използват оптични влакна с излъчване 
в дискретни точки по дължината на 
влакното. Странично излъчващите влакна 
често се използват като алтернатива 
на неоновите тръби, но предоставят 
по-голяма гъвкавост и са по-ефективни 
от тях. Освен това те не пренасят 
електрически ток и това ги прави 
приложими за използване на места, 
където неонови тръби са неприложими 
например под вода. При странично 
излъчващите оптични влакна светлината 
се излъчва от повърхността на влакното 
посредством специална технология 
(оставени нарочно несъвършенства 
на границата между вътрешността и 
покритието). Излъчващите от краищата 
си оптични влакна се използват в 
осветители, най-често за акцентно 
осветление, за подводни приложения, 
както и за подчертаване на пейзажни 
елементи. Броят осветители, които 
могат да бъдат захранени посредством 
единствен светлинен източник, зависи 
от интензитета му и изискванията за 
качеството на получаваната светлина. 
За декоративно осветление, където 

качеството на светлината не е 
решаващо, е възможно захранване на 
стотици оптични влакна само от един 
светлинен източник. За по-чувствителни 
към качеството на светлината 
приложения този брой рязко намалява.

Светловоди
Светловодите се състоят от кухи 

тръби, покрити със специална отразяваща 
повърхност, насочваща светлината така, 
че тя да се разпространява в определена 
посока. Отразяващата повърхност най-
често е огледална или с призматичен филм. 
Повечето приложения на светловодите 
изискват тръбите да излъчват странично 
светлина от изкуствен източник 
или дневна светлина. Това налага 
използване на слой от полупрозрачен 
или прозрачен материал, заобиколен от 
слой с призматичен светлоотразяващ 
филм. Светлината се разпространява 
равномерно по дължината на тръбата. 
Светловоди с огледално покритие на 
вътрешността на тръбата се използват 
най-често за разпространение на 
естествена светлина и излъчването е 
само от края на тръбата.

Светлинни източници
Повечето системи с отдалечен 

светлинен източник използват 
метал-халогенни лампи или слънчева 
светлина. Метал-халогенните лампи 
осигуряват светлина с високо качество 
и ефективност (около 90 lm/W) и 
голям интензитет. Тези светлинни 
източници излъчват големи количества 
ултравиолетови лъчи, които обаче не 
достигат до мястото, което се осветява 
поради качествата на използваната 
оптична система, което е голямо 
преимущество. Възможно е добавяне 
на филтри на светлинния източник за 
получаване на разнообразни светлинни 
ефекти.

Като източник на светлина за 
бъдещите системи за осветление с 
отдалечен светлинен източник могат 
да бъдат посочени серните лампи, тъй 
като те са по-компактни, по-ефективни и 
с по-дълъг живот от метал-халогенните. 
Лампите, които генерират светлина  
посредством използване на микровълни за 
възбуждане на атомите на сяра, аргон и 
други газове, се използват в светловоди за 
приложения като производствени заводи и 
хангари понастоящем. 

Системите, използващи отдалечен 
светлинен източник, са скъпи, но в някои 
случаи са единствена алтернатива за 
осветителна система. С развитието на 
нови технологии и усъвършенстването 
на светодиоди и лазери се очертават и 
нови хоризонти за усъвършенстване и 
разширяване на приложението на този вид 
системи за осветление. �

Ива ПЕТРИНСКА

Слънчева светлина 
Тя притежава 
огромен потенциал 
за насърчаване и 
увеличаване на 
приложението на 
светловодните 
осветителни системи. 
Използването на 
естествена светлина 
може да доведе 
до редуциране на 
енергийните разходи, 
увеличаване на 
продуктивността 
и да допринесе за 
здравословната 
среда. Светловодите, 
които се използват в 
системи за естествено 
осветление, включват 
тръби, които провеждат 
светлина от покрива на 
сградата към работните 
пространства. 
Основните компоненти
на една такава система
са рефлектор, 
отразяваща
светлината тръба,
и разсейвател.
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Взаимовръзката осветление - 
управление на отпадъците
През следващите години е възможно драстично увеличение на употребата на флуоресцентни лампи

В МОМЕНТА КРУШКИТЕ С НАЖЕЖАЕМА 
жичка са най-разпространените 
осветителни тела в домовете и 

едни от най-разпространените в бизнес 
сградите и обществените сгради. 
Също така в световен мащаб те са и 
най-бързо подменяните осветителни 
тела от потребителите поради 
факта, че са неефективни, като към 
това ще се добави и законова рамка за 
изтласкването на старите крушки от 

пазара. Преди няколко месеца събрание 
на министрите на енергетиката в ЕС 
се взе решение до 2010 г. да се забрани 
производството на крушките с жичка 
в цялата общност. Подобни решения 
за отказване от старите крушки са 
взети на много места по света, а в някои 
държави продажбата им вече е забранена.

Всичко това ще доведе до рязко 
покачване на употребата на другите 
видове осветителни тела до много 
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по-големи обеми от досегашните, тъй 
като крушките с жичка представляват 
най-голям дял от употребяваните 
осветителни тела. Основните сега 
съществуващи алтернативи са 
флуоресцентните лампи и диодите. 
Последните са още по-ефективни, но не 
са навлезли на пазара, както компактните 
флуоресцентни лампи например. Затова 
може да се каже, че в близките години 
изместването на крушките с жичка ще 
се покрие главно от флуоресцентните 
лампи. 

Използването на флуоресцентни лампи 
обаче крие риск за околната среда, 
тъй като те съдържат живак, който 
може да попадне във въздуха и водата, 
ако тези лампи бъдат изхвърляни на 
сметищата, без да бъдат обработени. 
Съдържанието на живак в една лампа 
може да е от 4 до 50 мг в зависимост 
от размера и възрастта на лампата, 
като по-новите съдържат по-малко 
живак. В ЕС в момента има регулации, 
ограничаващи съдържанието на живак 
в произвеждани флуоресцентни лампи 
за широко потребление, което е 
10 мг за халофосфатните лампи, 5 
мг за трифосфатните с нормална 
продължителност на живота и 8 
мг на лампа за трифосфатните с 
голяма продължителност на живота. 
При допустими норми за съдържание 
на живак в питейната вода от 1 
микрограм на литър една лампа с 10 
мг живак може да замърси 10 куб.м 
вода. Според специалисти масовото 
изхвърляне на флуоресцентни лампи 
на сметищата крие сериозен риск за 
околната среда, а, от друга страна, 
събирането и рециклирането им 
позволява повторното използване на 
живака в тях. Съдържанието на живак във 
въздуха е много ниско и не представлява 
непосредствена опасност, но живакът 
в атмосферата се отлага по земята 
и си проправя път към подпочвените 
води, реките и водоемите. Освен 
консумирането на замърсена с живак 
вода друг начин, чрез който основно 
живакът попада в човешкото тяло, е чрез 
консумацията на риба. 

Поради тези причини при драстичното 
увеличение на потреблението на тези 
лампи, което се очаква през следващите 
години, регулациите, засягащи този 
проблем, вероятно ще станат доста 
по-стриктни. В много страни глобите 
за неправилното изхвърляне на 
флуоресцентните лампи са доста солени: 
например в САЩ Американската агенция 
за защита на околната среда глоби с 50 
хиляди долара магазините Macy’s.

В България също има глоби за 
неправилно третиране на опасни 
отпадъци, каквито са флуоресцентните 

лампи, но засега не е кристално ясно 
каква заплаха представляват те за тези, 
които изхвърлят флуоресцентни лампи 
директно на боклука. В бъдеще обаче, 
след забраната на обикновени крушки, 
ако бъдат въведени по строги правила, 
на много компании, които по принцип 
не генерират опасни отпадъци, може да 
им се наложи да потърсят услугите на 
фирма, занимаваща се с преработване 
на такива отпадъци. Друг вариант е 
всяка фирма сама да ги събира и връща на 
производителя на такива осветителни 
тела, който да се наеме с рециклирането, 
а това пак може да представлява 
някакъв разход. Съхраняването на тези 
лампи обаче изисква да се вземат 
мерки те да не се чупят - да се държат 
в запечатан контейнер, така че да се 
избягва попадането на живака от тях във 
въздуха. В момента за съхраняването на 
опасни отпадъци се изисква наличието на 
специална площадка, одобрена от ХЕИ и 
РИОПС.

Наскоро една американска компания 
за управление на отпадъците е 
създала програма за управление на 
отпадъците, доста по-ефективна от 
конвенционалните. Компанията се 
казва Air Cycle Corporation, а системата 
й включва изобретеното от същата 
компания устройство, наречено Bulb Eater, 
което „изяжда“ флуоресцентните лампи. 
Освен че ги поглъща, смила и намалява 
обема им, херметичният контейнер на 
устройството не позволява на изпарилия 
се живак да излезе навън. Намалява 
и обемът на съхраняваните крушки, 
което означава по-малко и по-евтини 
извозвания на отпадъците. В САЩ 
регулациите за управление на отпадъците 
са доста стриктни, като на една 
сграда с квадратура 300 000 кв.м само 
оползотворяването на флуоресцентните 
лампи може да й струва над 1500 долара 
на година.

За решаването на проблемите, свързани 
с използването на флуоресцентни лампи, 
без това да навреди на околната среда и 
без да предизвика съществени разходи, 
е нужна правилна програма за управление 
на отпадъците, генерирани от този тип 
осветителни тела. Вероятно в близко 
бъдеще и други компании ще се сетят да 
създадат подобни на Bulb Eater уреди, ако 
широката употреба на флуоресцентни 
лампи се наложи повсеместно и се 
задържи. 

Друг лесен вариант за решение на 
въпроса с отпадните флуоресцентни 
лампи е използването на LED крушките, 
които са по-ефективни, по-трайни, а и в 
близко бъдеще се очаква да предложат все 
повече и все по-разнообразни решения за 
осветителни тела в помещенията. �

Ясен ДИМИТРОВ

Живакът от флуо-
ресцентните лам-
пи ще попадне във 
въздуха и водата, 
ако те бъдат из-
хвърляни на смети-
щата

Възможно е фирми-
те - производител-
ки на тези лампи, 
да обезпечават 
рециклирането им
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КАКВО Е НЕОБХОДИМО НА ЧОВЕК, 
за да живее днес: храна, вода, 
топлина…  мобилен телефон, 

компютър, автомобил… Има едно нещо 
обаче, което повечето хора приемат за 
даденост, въпреки че без него едва ли 
човечеството би просъществувало дълго - 
това, което всички цивилизации определят 
като началото на света, а именно 
светлината.

Докато допреди век само главните улици 
в най-големите градове са имали улични 
фенери, запалвани на ръка всяка вечер, днес 
живеем в един много по-светъл свят в 
буквалния смисъл на думата. Изкуствената 
светлина позволява на хората да бъдат 
активни по-дълго време от денонощието. 
Осветлението вече е надхвърлило 
практичните си функции и се е превърнало 
в естетически елемент, особено в 

градските зони.
Все по-често обаче светлината се 

проявява и като страничен ефект на 
цивилизацията, говори се и за светлинно 
замърсяване. От 80-те години на миналия 
век наред с шумовия фон започва да 
се обръща все по-голямо внимание 
на прекомерната осветеност в най-
развитите региони на света - Европа, 
САЩ и Япония, която посвоему вреди 
на природата, здравето на хората и 
възпрепятства сериозно астрономията. 
Като основен източник на светлинно 
замърсяване е сочено именно външното 
осветление на сгради, след което се 
нареждат рекламните пана на открито, 
уличното осветление, спортните 
съоръжения и вътрешното осветление.

Външното осветление е незаменимо 
за сградите, независимо дали е за охрана, 

Осветление

Ясно като бяла нощ
Светлинното замърсяване става все по-сериозна грижа за фасилити мениджмънта
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Осветление

комфорт или сигнализация, което поставя 
пред фасилити мениджърите въпроса 
за светлинното замърсяване. В някои 
страни съществуват закони, които 
целят да ограничат нежеланите ефекти 
на външното осветление, за да опазят 
тъмното нощно небе и комфорта на 
хората.

Има няколко разновидности на 
светлинното замърсяване, които са 
повлияни от външното осветление. На 
първо място е прякото осветяване, което 
е особено неприятно за обитатели на 
жилищни сгради в близост до обекти 
със силно външно осветление, което в 
България е доста често срещано при 
търговските центрове и строежи, 
по които се работи нощем например. 
Друг резултат е сияние на небето или в 
околното пространство, което може да 
бъде не само дразнещо, но и да предизвика 
нарушение в зрението на засегнатите 
хора в региона.

По тази логика фасилити мениджърите 
трябва да се стараят да избегнат 
възможно най-ефикасно неприятните 
ефекти от преекспонирането, тъй като 
от гледна на точка на сигурността и 
енергийната ефективност то определено 
е нежелано.

Ако става въпрос за новострояща се 
сграда, е необходимо още преди началото 
на строителните работи специалист по 
осветлението да изготви план, съобразен 
със спецификите на сградата, целите, за 
които ще се използва, и средата, в която 
се намира. По този начин проблемите ще 
бъдат елиминирани още преди появата 
им чрез предварителния избор не само на 
оптималното разположение и количество 
на осветяването, но и на подходящия тип 
осветителни тела.

При съществуващите сгради трябва 
да бъде сведено до минимум излишното 
вертикално осветяване, което най-много 
допринася за светлинното замърсяване. 
Изключително подходящи са външните 
осветителни тела, ограничаващи 
падащата светлина под ъгъл, по-малък 
от 90° (т.нар. cut-off лампи), особено при 
уличното осветление и декоративното 
осветление, като така се намалява 
значително и разходът на енергия. 
Подходящи са халогенните прожектори и 
натриевите лампи с високо налягане (HPS), 
въпреки че при последните има риск от 
създаване на мощно сияние в спектъра на 
жълтия цвят при неправилно разположение. 
В някои случаи може да се прибегне до 
оптична система, която да сведе нивото 
на осветеност до приемливи за човешкото 
око нива. При изготвянето на външното 
осветление на съществуващи сгради също 
е необходимо да се прибегне до услугите на 
специалист, било то за декоративни или 
прагматични цели. �� Людмила ЗЛАТЕВА

Преекспонирането 
е нежелателно от 
гледна на точка на 
сигурността, енер-
гийната ефектив-
ност и комфорта

Работата със спе-
циалист по освет-
лението е силно 
препоръчителна 
при планирането на 
външно осветление

Светлинно замърсяване 
в България
Докато голяма част от 
улиците в страната 
тънат в мрак, все повече 
сгради в централните 
части на по-големите 
български градове се 
сдобиват с декоративно 
нощно осветление. 
Засега обаче не 
съществува специален 
държавен орган, който 
да разглежда и одобрява 
проектите. Често се 
използват неподходящи 
за целта прожектори 
и осветителни тела, 
които не спазват 
основното изискване 
за дискретност при 
външното осветление, 
като едновременно с 
това изразходват много 
повече електричество от 
необходимото. Правени 
са опити за ограничаване 
на негативното влияние 
на нощната градска 
светлина над работата 
на астрономите, какъвто 
е случаят в Смолян и 
Чепеларе. Постигнато е 
принципно съгласие между 
учените от роженската 
обсерватория и 
общините за намаляване 
на осветеността, но 
към момента няма 
предприети конкретни 
действия.
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Интервю

Трябва да се намалят 
разходите за ФМ в болниците
Проф. д-р Куниберт Ленартс, ТУ - Карлсруе, пред „Фасилитис“

Проф. Ленартс, можете ли да 
ни разкажете малко повече за 
проектите по публично-частни 

партньорства в болниците в Германия 
и за частните компании, които ги 
финансират?
Проектът, който се казва OPIK - 
„Оптимизация и анализ на процесите 
в болниците“, започна през 2002 г. и 
е финансиран от частни фасилити 
мениджмънт компании и CAFM компании. В 
проекта са включени и няколко докторанти. 
Към момента има над 30 болници, които 
са образували клъстър - университетски и 
големи градски болници с по над 1000 легла, 
както и по-малки болници от страната с 
между 50 и 200 легла. Искахме да разберем 
какви са разликите, особено в областта на 
фасилити мениджмънта, между големите 
и малките болници и да видим дали можем 
да извлечем най-добрите практики от 
тях. Разбрахме, че процесите са същите 
в различните болници, и използвахме ISO 
9000, за да изложим различните стъпки 
в процесите при постигане на качество 
спрямо разходите и времето за тяхното 
изпълнение. В Германия повече от 25% от 
общите разходи в една болница са свързани 
с ФМ.

В този проект влизат само болници от 
Германия или има и болници от други 
страни?
В началото стартирахме с болниците в 
района на Баден-Вюртемберг, около Карлсруе, 
за да не се пътува много. Но сега всеки може 
да се присъедини към проекта. В момента 
имаме болници от Швейцария, Люксембург 
и от цяла Германия. С разрастването на 
проекта и в съседните страни ние отново 
установихме, че няма разлики в процесите 
в тях, свързани с фасилити мениджмънта, 
по-точно между болничните заведения 
в Германия, Швейцария и Люксембург. 
Разходите са различни, но процесите са 
същите. Отне ни много време да разберем 
най-добрите практики и процесите чрез 
експертите, фасилити мениджмънт 
компаниите - чрез въпроси към болниците 
и изпращане на докторанти в болниците, 

които да оценят и видят какви са разходите. 
След това си казахме, че можем да направим 
бенчмаркинг. Направихме бенчмаркинг 
инструмент за болниците, където те могат 
да видят различните ФМ дейности, които 
сме идентифицирали при тях - поддръжка на 
болницата и на оборудването, изхвърляне 
на отпадъците, PEST контрол и др. Така те 
могат да видят дали се справят добре, или 
могат и по-добре, и дали пестят пари или 
не. Така имаме и разходен бенчмаркинг и 
процесен бенчмаркинг.

Какви са най-големите различия между 
фасилити мениджмънта в болници и в 
офис сграда?
Най-голямата разлика, е че в болницата, ако 
се направи нещо грешно, се появява риск 
за човешкото здраве. В операционните 
зали почистването трябва да бъде 
на изключително високо ниво. Дори и 
минимално количество бактерии може да 
доведе до инфекции и до големи проблеми с 
болницата. 

В началото са били 13 болници, сега 
са повече от 30 болници, не само в 
Германия, но и в други европейски страни. 
В кои страни разходите са по-малки 
и как болниците с големите разходи 
намаляват фасилити мениджмънт 
разходите си?
Разходите могат да се сравняват само 
за Германия и Швейцария и Люксембург. 
Немските болници имат много по-малко 
фасилити мениджмънт разходи от тези в 
другите две страни. Една от причините 
са разходите за заплати. В Германия те 
са по-ниски, отколкото в другите страни. 
Освен това ние трябва да намалим броя 
на болничните заведения. В момента в 
Германия има 1700 болници и около 300 ще 
спрат своята работа в близко бъдеще. Това 
предполага и голям натиск върху болниците 
да намалят разходите си. Единственият 
начин, по който могат да се намалят 
разходите, без да се намали качеството 
на предлаганите услуги - диагностициране 
и медицински грижи, е да се намалят 
фасилити мениджмънт разходите.  �46
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Куниберт Ленартс

Проф. др. Ленартс преподава по фасилити мениджмънт в университета в Карслруе от 2000 г. Преди това е бил 

ръководител на отдела за ФМ в най-голямата железница в Европа, Deutsche Bahn, като е управлявал уникален 

хетерогенен сграден фонд. Той е първият професор по фасилити мениджмънт в Германия.

© Цветелина Ангелова

Интервю
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44�
Има голям натиск върху фасилити 
мениджърите на тези болници. Това е 
една причина частните болници да са 
по-ефективни в частта на фасилити 
мениджмънта от държавните.

Каква е разликата между държавните 
и частните болници? Има ли различни 
фондове, които да финансират 
държавните болници?
В Германия здравната система е 
разделена на две части. Първата част 
е инвестицията в болниците, която се 
прави от държавата. Областта Баден-
Вюртемберг построява болницата, а 
здравно-застрахователните компании 
плащат за лечението на пациентите и за 
поддръжката на болницата. Проблемът е, 
че общината дава пари на болниците по 
начина, по които тя смята, че болницата 
трябва да работи. Ако има едно легло, 
те казват, че за едно легло са нужни 
определени квадратни метри. И се дават 
определени пари за построяването на 
болницата със съответния брой легла 
и съответно съответните квадратни 
метри. 
В повечето случаи сградите се строят не 
толкова функционално, колкото красиво. 
Според мен тук има два конфликта - първо 
конфликт между този, който финансира 
болницата в началото, и този, който ще 
я управлява. Проблемът е, че общините 
строят болници, които изглеждат 
добре, но са трудни за поддръжка. Това 
наистина е сериозна трудност. Освен 
това те не получават достатъчно пари 
от застрахователните компании за 
управлението им. 
Вторият конфликт, е че частните 
компании строят болници по ефикасен за 
тяхното поддържане начин. 
Поради тези причини някои частни 
компании не получават пари от 
общините. Тези компании могат да 
получат пари, но в този случай те 
трябва да построят болниците според 
общинските разпоредби. Това е една 
от причините частните болници да 
са по-ефективно устроени, защото 
са по-добре построени от гледна 
точка на поддръжката и на фасилити 
мениджмънта. 

Как се развива публично-частното 
партньорство в здравния сектор в 
Германия?
В Германия преди няколко години започна 
строителството на училища на този 
принцип, както и административни 
сгради за нуждите на общините. Сега 
започваме да мислим и за болниците. 
Има вече някои специализирани болници - 
такива, които прилагат лъчева терапия 
за борба с рак. Засега нямаме болници, 
построени чрез публично-частни 
партньорства. Много е трудно да се 
променят общинските изисквания, за 
да могат да се вземат средства от 
общината не само за построяването й, 
но и за нейното управление за 20 години 
напред. Две са основните причини за 
това - първо е необходима промяна на 
законодателството, за да се намери 
финансиране, второ - болницата не е офис 
сграда, нито училище. В училище има само 
чинове, столове и дъски и това не се е 
променило от много години. Докато в 
една болница например преди години не е 
имало уред за ядрено-магнитен резонанс. 
Има нужда от помещения в болницата, 
където да се помещават и ползват 
нови машини. Болниците в Германия 
сменят своето медицинско оборудване 
на всеки шест до осем години. Как да 
направим адаптивна, гъвкава болница, с 
25-годишен договор за публично-частно 
партньорство? Това е едно от много 
големите предизвикателства, пред които 
сме изправени. 
Във Великобритания има построени 
болници на принципа на публично-
частните партньорства. Там това 
се прави чрез PFI - публично финансова 
инициатива. Сключват се договори за 
25 години, но не е взет под внимание 
фактът, че в болниците се налагат 
толкова чести промени. Сега там трябва 
да се правят наложителни промени в 
сградите на болниците, за да могат те 
да бъдат управлявани нормално. А за да 
се промени една болница, са необходими 
много пари. Иска ни се в Германия да 
успеем да приложим публично-частното 
партньорство за изграждането на 
болници, но и да избегнем неуредиците, 
които са се случили във Великобритания. �

Интервюто взе: Петър Ташев

Трябва 
да се намалят...

Най-голямата разлика, е 
че в болницата, ако се 
направи нещо грешно, се 
появява риск за човешко-
то здраве

Болниците в Германия 
сменят своето медицин-
ско оборудване на всеки 
шест до осем години

Интервю
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Подови настилки

Ролята на пода
Подовите настилки оказват силно влияние върху облика и функционалността на помещенията

ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ СА СРЕД НАЙ-
видимите интериорни компоненти 
на една сграда и постоянно се 

намират в нашето полезрение. Те са 
важен елемент за атмосферата в 
помещенията, а износените подове едва 
ли ще направят добро впечатление на 
посетителите. Освен че подът трябва 
да изглежда добре, за разлика от другите 
интериорни елементи той трябва да 
бъде здрав и издръжлив, защото никой 
друг елемент в сградата не се подлага на 
такова напрежение, постоянно използване 
и почистване. 

За да е постоянно на ниво външният 
вид на пода, без това да генерира много 
разходи, при избора на подовите настилки 
трябва добре да се обмисли в дългосрочен 
план жизненият цикъл на пода и как 
настилката ще се връзва с функциите 
на сградата. Често подовите настилки 
се избират в края на строителството, 

когато в разходите може да са 
надминали бюджета. В тази ситуация 
първоначалните разходи обикновено 
засенчват разходите, които тя ще 
генерира през жизнения й цикъл. 

Тези въпроси рядко засягат хора, които 
не държат много на външния вид на 
подовите настилки в техните помещения 
или сгради. Тези, за които впечатлението 
на посетителите е наистина важно 
обаче, подът може да се окаже значителен 
разход, затова подходящият избор на 
настилката и правилната поддръжка 
могат да спестят немалко средства от 
поддържането на идеалния вид.

Основните фактори, които трябва 
да се вземат под внимание, са цена, 
издръжливост и какво ще струва 
поддръжката на идеалния вид. 
Поддържането на добър вид засяга пряко и 
функционалността на настилката, която е 
много важна. 

В страните с ут-
въден фасилити 
мениджмънтът, 
разходите през 
жизнения цикъл на 
подовите настил-
ки, често са обект 
на подробни изчис-
ления
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Подови настилки

За представянето на подовите 
покрития понякога са много важни 
и допълнителни средства като 
изтривалките, които, освен че ще 
запазят добрия вид за по-дълго, 
като предотвратят внасянето на 
разрушителни за настилката частици, 
ще подобрят и функционалността. 
Една изтривалка с подходящ размер и 
разположение може да премахне влагата 
или снега по подметката на посетителя, 
преди той да успее да стъпи и да започне 
да се пързаля по вътрешната настилка, 
която може да става хлъзгава при 
намокряне. 

В страни, където фасилити 
мениджмънтът е утвърден и развит, 
разходите, генерирани от подовите 
настилки през жизнения им цикъл, често са 
обект на подробни изчисления. Тези анализи 
хвърлят светлина върху това каква 
подова настилка трябва да бъде избрана, а 
също така намаляват вероятността от 
непредвидени разходи.

Изчисляването на приблизителните 
разходи през жизнения цикъл на пода не 
е трудно, но може да отнеме време и да 
вземе под внимание разнообразни фактори. 
Идеята на тези анализи е да покаже дали 
закупуването на една по-скъпа настилка 
ще оправдае разходите си с времето и 
дали евтиното подово покритие наистина 
ще се окаже евтино в дългосрочен план. 
Например има настилки, които могат да 
издържат 10 години, а други могат да 
издържат и по 30, като по-дълговечните 
обикновено струват повече. Ако става 
въпрос за сграда, в която през няколко 
години се извършват преустройства и 
ремонти, инвестицията в дълговечен 
под може да не си струва. Един фактор, 
който също не е маловажен, е колко лесно 
ще бъде отстранена настилката при 
нужда от подмяна. В много страни към 
този проблем се прибавят и разходите 
по извозване на генерираните отпадъци 
от отстраняването на старата подова 
настилка.

Също така анализите на жизнения 
цикъл на подовите покрития могат 
да подскажат и правилния момент на 
подмяна на настилката. В един момент 
например поддържането на настилката 
в идеален вид може да стане по-трудно и 
да се наложи съответните процедури да 
бъдат извършвани по-често. В този случай 
подмяната на настилката с нова може да 
спести ненужни разходи.

Анализът на очакваните разходи 
включва първоначалната цена и 
планиране, оценяване на поддръжката 
и почистването, както и разходите за 
подмяната на настилката, които от своя 
страна включват и разходите от това, че 
помещенията не могат да бъдат ползвани 
по време на подмяната.  �50
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на настилката, ако след време тя започне 
да събира мръсотия.

Правилният избор на настилката е само 
едната страна на монетата. Много важен 
е и професионализмът на хората, които 
инсталират настилката, и на тези, които 
извършват нейната поддръжка. Недобре 
положената настилка може бързо да 
прояви дефекти, например поради недобро 
запечатване или недобра подготовка на 
слоя, върху който се полага. Често повече 
внимание се отделя на избора на самата 
настилка, а правилното й полагане се 
смята за работа, която може да бъде 
свършена добре от много хора и се приема 
за даденост. Това кара някои хора да 
сметнат, че купуването на настилката 
директно от производителя и наемането 
на доставчик само за инсталирането й ще 
даде качествен резултат на по-ниска цена. 
В много случаи обаче нещата не седят 
по този начин и често търговците на 
настилки, предлагащи услуги по полагане 
на настилката, поради големи обеми 
продажби могат да предложат по-добра 
цена. От друга страна, познаването на 
предлаганите от самите тях настилки 
може да повиши качеството на услугата. 
Най-сигурно е избирането на контрактор 
с история и много доволни клиенти. Един 
неопитен доставчик може например 
за улеснение при инсталирането и 
увеличението на печалбата си да поръча 
повече настилка от необходимото.

В добавък един контрактор, нает само 
за инсталирането, може да се откаже да 
поеме риска от бъдещи дефекти поради 
това, че не той е избирал настилката. 
За търговците на настилки нещата 
стоят по друг начин, понеже те се 
стараят настилките, които продават, 
да се представят добре. Освен това 
търговецът още при самия избор на 
настилката може да даде полезни 
препоръки каква да бъде тя. От един 
фасилити мениджър не може да се очаква 
да знае всичко за настилките. Също така 
една недобра практика може да се окаже 
изборът на настилката да се възложи 
само на дизайнера или архитекта, тъй 
като те често се водят основно от 
естетиката и може леко да пренебрегнат 
функционалността.

За да е успешен един проект по 
поставяне на подови настилки, трябва 
да се помисли добре както за самата 
настилка и жизнения й цикъл, така и 
за доставчиците, които ще я полагат 
и поддържат. Но не бива човек да се 
ограничава до съвети, получени само от 
една страна, и например да не обърне 
внимание на съветите на интериорния 
дизайнер, а да заложи само на доставчика 
на настилката. Често, за да се напипа 
нишката на истината, са нужни повече 
гледни точки. � Ясен ДИМИТРОВ

Ролята...

49�
Сумата на всички тези разходи сумата 
се разделя на броя години, които се 
очаква настилката да издържи, като 
може да се задълбае още и да се изчисли 
колко ще струва един квадратен метър 
от настилката на година. Получените 
стойности позволяват на фасилити 
мениджърите по-добре да сравнят 
различните настилки. 

При избирането на настилката трябва 
да се вземе под внимание каква работа 
ще извършват обитателите и колко 
често. Хигиената и това колко е хлъзгава 
настилката също могат да се окажат 
доста съществени фактори. В някои 
страни има немалко случаи на съдебни 
процеси, заведени срещу собствениците 
на сградата от хора, пострадали при 
подхлъзване, а в помещения, изискващи 
висока хигиена, може да се наложи подмяна 

Никой друг интериорен елемент не е подложен на такава тежка експлоатация

От голямо значе-
ние е професиона-
лизмът на хората, 
които инсталират 
настилката, и на 
тези, които из-
вършват нейната 
поддръжка
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Почистване и поддръжка 
на подови настилки
Добре почистените настилки придават по-изискан вид на офисите

ПОЧИСТВАНЕТО НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ 
има най-голяма тежест и значение в 
общата поддръжка на обществени 

сгради. Това се обуславя от факта, че: 
� състоянието на подовите настилки 

е първото, което прави впечатление на 
външния посетител
� поддръжката на подовите настилки 

отнема значително време и усилия, тъй 
като е системен и повторяем процес в 
рамките на работния ден и извън работно 
време

� изисква правилна преценка 
на най-ефективните методи 

на почистване в зависимост 
от вида и материала на 
настилката
� подложени са на най-голям 

риск от износване предвид 
човекопотока.

Използването на 
нови материали е 
предизвикателство 
за производителите 
на подопочистваща 
техника, консумативи 

и препарати. 
Подовите 

настилки са два вида: 
твърди и меки. Твърдите 
подови покрития се 
разделят на естествени 

и синтетични. Всяка 
от тези групи 

има множество 
разновидности, 
които изискват 
различен начин 
на третиране и 
поддръжка по 
отношение на 
метода и 

прилаганите специализирани препарати.
Тенденцията в поддръжката  на  

твърдите подови настилки е използването 
на подопочистващи автомати. 
Ежедневното третиране с подопочистващ 
автомат има множество предимства: 
� спестява време и труд
� повишава значително качеството на 

почистване
� почти няма ограничение в 

използването им независимо от вида на  
материала
� редовната поддръжка с 

подопочистващ автомат спестява или 
намалява трудоемката и бавна процедура 
по основно почистване.

Под основно почистване се разбира 
третиране на твърдите подови настилки 
с еднодискова машина по различни методи 
на работа, строго съобразени с вида на 
материала, който се третира. Изисква 
се използването на различни видове 
приспособления към машината: четки с 
различна твърдост, абразивни дискове, 
диамантени инструменти, полиращи 

падове, както и препарати,  
съобразени с вида и степента 

на замърсяване. За тази 
процедура е задължително 
да се ангажират минимум 
двама души, които 
работят синхронно, 

специално обучени за работа 
с машините и различните 

технологии.
Поради гореспоменатите специфики на 

основното почистване през последните 
години производителите съсредоточиха 
своите усилия в разработката 
на подопочистващи автомати с 
многофункционални възможности. 
Основните акценти са  върху  
производството на компактни, маневрени 
и лесни за поддръжка машини. В стремежа 
да предложат решение за всеки конкретен 
проблем се разработват автомати както 
за малки пространства и тесни места, 
така и седлови автомати за големи и 
външни пространства, изключително 
ефективни и лесни за управление.
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Машинното 
почистване 
не изчерпва 
необходимостта 
от ръчно 
почистване

Машинното почистване не изчерпва 
необходимостта от ръчно почистване. 
За постигане на добри резултати и 
облекчаване труда на хигиенистите се 
предлагат професионални уреди: 
� хигиенни колички с различни 

конфигурации с преси за изстискване на 
мопа
� разнообразни модели мопове от 

различни материи според приложението им
� уреди за дезинфекция, подходящи за 

санитарни помещения и чисти стаи.
Почистването на меки подови 

настилки също има своите характерни 
изисквания. Спецификата на меките 
подови настилки не позволява ежедневно 
машинно третиране с препарат. Затова 
те  трябва да се прахосмучат ежедневно. 
Препоръчително е да се използват 
прахосмукачки с роторни четки, които 
почистват в дълбочина и разресват 
влакната. Свойството на текстила да 
абсорбира всякакъв вид замърсявания  води 
до образуването на петна и захабяване. 
Периодично трябва да се извършва основно 
почистване (пране). За целта се прилагат 
следните технологии: 
� еднодискова машина, която разтърква 

в дълбочина и шампонира с пенлив 
препарат и последващо подсушаване с 
водосмукачка
� екстрактор на принципа впръскване 

на почистващ разтвор под налягане и 
изсмукване с вакуум в един работен ход
� четков екстрактор, съчетаващ 

предимствата на горните два метода
� сухо почистване със специализирана 

машина и суха пяна или стърготини.
В последно време се налага и поддържащо 

полусухо почистване със специализирана 
машина, която позволява по-често 
използване и оптимални резултати. Този 
метод има много предимства.
� не позволява захабяване на 

повърхностите
� бързо и лесно приложение
� не изисква квалификация
� бързо изсъхване до 1 час. �

Людмила ДАНЕВА, 
член на УС на АФППТБ
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Подходящата 
подова настилка
Подовата настилка се определя от спецификата на помещението

ПОМЕЩЕНИЯТА В ОФИСА МОГАТ ДА БЪДАТ 
много и с различно предназначение 
- съответно настилките са 

различни и с различна якост. Но най-общо 
критериите са износоустойчивост, 
шумозаглушаващи свойства и комфорт, 
добрият външен вид не се коментира - той 
е задължителен. При избора на подовата 
настилка е важно човек да се съобразява 
със спецификата на помещението. 
Има настилки, подходящи за входната 
област, но те не намират приложение в 
заседателни зали и луксозни кабинети. 

Ето при най-общо разпределение 
на помещението кои са подходящите 
настилки.  

1. Входна област - гранит, винилови 
настилки или линолеум

2. Коридори - винилови настилки, 
мокетени плочи, линолеум или мокет на 
рола

3. Работни помещения - винилови 
настилки, линолеум, мокетени плочи или 
мокет на рола

4. Луксозни кабинети и заседателни зали 
- паркети, мокетени плочи или мокет на 
рола.

Изборът на конкретна настилка зависи 
от натовареността на помещението и 
начина на ползване. Ако за едни помещения 
са подходящи мокетените плочи, за 
същите при други условия може да са 
подходящи виниловите настилки или 
линолеумът.  

Хетерогенните винилови настилки са 
изключително подходящи за помещения 
с директен контакт от улицата. 
Тези настилки са решение, когато се 
търси лесна поддръжка в комбинация 
с висока износоустойчивост, като и 
на топлоизолацията като свойство 
на материала. Най-горният им пласт 
е прозрачен полиуретан с дебелина на 
слоя 0.55-0.7 мм, който е твърд, но 
същевременно и пластичен материал. 
Той придава на настилката изключителна 
издръжливост на износване и я защитава 
от увреждане. Този слой не се нуждае 
от допълнително запечатване или 
от никакви други експлоатационни 

CMYK  Фасилитис  стр. 54



55ЯНУАРИ 2009  ФАСИЛИТИС

Подови настилки

сгради, офис помещения, коридори и 
заседателни зали. Създават подходяща 
среда за работа със завишени 
шумозаглушаващи свойства. При 
мокетените плочи бързо и лесно биха могли 
да се отстранят повредени плочи, без 
това да налага спиране или нарушаване 
на работата в помещенията. Подходящи 
са за монтаж както върху предварително 
подготвена равна основа, така и върху 
двоен под. Монтират се без трайно 
залепване за основата, така че при нужда 
кабелните системи под двойния под 
могат да се ревизират или да се извършва 
подмяна и почистване на настилката. 
Количеството на фирата при монтажа е 
около или по-малко от 5%, като, разбира 
се, това зависи и от помещението (много 
колони, чупки и др.).  Има възможност за 
комбинация между цветове и направа 
на индивидуални дизайни. Най-често 
съставът на нишката е 100% полиамид, 
но също така и вълна, а в по-евтините 
мокети - и полипропилен. Специалисти 
съветват в натоварените области на 
обществените сгради да не се използват 
мокети с полипропилен в състава. Друга 
възможност е полагането на мокет 
на рола. В зависимост от търсенето 
на конкретно решение съставът на 
мокета стандартно може да бъде вълна, 
полиамид и/или полипропилен. Мокетите 
създават изключителен комфорт, а ако 
предпочетете вълнените мокети, това 
ще даде малко повече лукс на помещението. 
Много от мокетите могат да бъдат 
със специален дизайн, за да задоволят 
изискванията и на най-капризните клиенти.

Двойният под e подходящо решение 
за офиси, административни сгради, 
компютърни зали и др. Тъй като 
конструкцията му позволява бърз и 
лесен достъп до различни инсталации, 
разположени под него, той е предпочитано 
решение в съвременното строителство. 

Неговите основни предимства са:
� бърз и лесен монтаж и демонтаж
� свободен достъп до прокараните под 

него кабелни системи, лесна подмяна и 
ревизиране на системите �56

поддръжки, свързани с допълнителни 
разходи. Настилката не се нуждае и от 
допълнително полиране. Снадките между 
настилката се заваряват със заваръчен 
шнур, като по този начин фугите не се 
запълват с мръсотия и почистването е 
много лесно. На пазара се предлага голямо 
разнообразие от този тип настилки, като 
можете да комбинирате цветове и да 
създадете свой уникален дизайн.

Линолеумът е напълно естествен 
продукт - материал, съставен от 
дървесно и корково брашно, ленено 
масло и минерални пълнители върху 
ютена подложка, т.е. 100% естествени 
материали. Едно от свойствата му, 
което го прави толкова добър избор, е 
бактерицидното му свойство. Лененото 
масло е един от най-силно действащите 
бактерицидни материали. Затова в 
болниците полагането на линолеум 
е желателно и дори задължително. 
Настилката намира приложение и в офиси, 
магазини, болници, аптеки, училища и 
детски градини. Настилките предлагат 
голямо цветово разнообразие, като освен 
това са антистатични и антиалергични. 

В съвременните офис сгради полагането 
на мокетени плочи става все по-често 
явление. Те започват да се налагат 
над масово използваните ламинат, 
гранитогрес и теракот благодарение 
на своите предимства. Все пак всички 
ще се съгласим, че в модерните офиси 
ламинатът, гранитогресът и теракотът 
нямат място поради редица причини. А 
именно: 

1. Хлъзгави, ако са мокри. 
2. Прекалено шумни. 
3. Гранитогресът и теракотът са 

студени настилки и при тях се отделя 
прах от фугите. Фугите се замърсяват и 
изглеждат зле. 

Мокетените плочи, освен че нямат 
тези недостатъци, се характеризират с 
висока износоустойчивост, устойчивост 
на мебелни колелца и притежават 
необходимите сертификати за 
трудногоримост и димоотделяне. Те 
намират приложение в административни 

Хетерогенните 
винилови настилки 
са много подходя-
щи за помещения с 
директен контакт 
от улицата

Една от особено-
стите на лино-
леума, което го 
прави добър избор, 
е бактерицидното 
му свойство  

Двойният под 
позволява бърз и 
лесен достъп до 
различни инстала-
ции, разположени 
под него
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55�
�  работните места могат да 

бъдат премествани, увеличавани или 
прегрупирани благодарение на лесната 
реорганизация на кабелните системи
� всеки елемент от системата (плоча, 

крачета) при нужда може да бъде лесно и 
бързо заменен.

За да предпазите настилките и 
удължите техния живот, инсталирайте 
входни изтривалки. Подберете ги в 
зависимост от типа и натовареността 
на сградата и не правете компромиси 
с размерите. Най-добре е да може да се 
направят поне три крачки върху нея. Ако 
имате достатъчно място, най-добре 
е да се спрете на комбинация от три 
изтривалки и да се оформят три зони: 
� Зона 1 - против груби замърсявания 

(външни или покрити входни зони). 
Подходяща е комбинацията между 
четки и гуми, при която ефективно 
се отстраняват полепналите по 
подметките кал, малки камъчета, прах. 
Те падат между касетите и не остават 
върху почистващата система, като по 
този начин следващият посетител не 
разнася мръсотията. Алуминиевите ребра 
или единичните четки допълнително 
спомагат за премахване на упоритите 
замърсители. 
� Зона 2 - против фини замърсявания 

(вътрешни или покрити входни зони). 
Подходящ избор е изтривалка от 
алуминиеви профили с мек пълнеж и 
стъргалки. 
� Зона 3 - против влага (вътрешни 

зони). За тази зона използвайте мокетени 
изтривалки. Те попиват ефективно 
влагата от подметките на обувките. 
Можете да поставите и мокетена лого-
изтривалка, която освен почистваща 
изпълнява и рекламна функция.

За да подберете правилната настилка, 
препоръчително е да се обърнете към 
утвърдени фирми в бранша. Те ще 
предложат подходящото решение и ще 
дадат необходимите насоки при избора 
на настилката. Цената не трябва да 
бъде водещият ви критерий при избора 
на настилка. Ако цената е основният 
ви критерий, съществува огромната 
възможност след няколко месеца или година 
да се наложи подмяна на настилката, тъй-
като евтините настилки не винаги са 
много добри и качествени. �

Станислава АЛЕКСАНДРОВА, 
„Подови настилки“ ООД

Подходящата...

Купувайки настилката от магазина, няма да получите никаква гаранция
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Фасилити 
мениджмънт в 
предприятията

Оптимизация на ФМ процесите

Недвижимите 
имоти са не само 
фактор на про-
дуктивността на 
предприятието, а 
също така и инвес-
тиция

ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОКРИВА РАЗЛИЧНИ ПОДДЪРЖАЩИ 
процеси, фасилити мениджмънтът 
се свързва като понятие главно с 

недвижимите имоти на едно предприятие. 
Това има своята логика, тъй като 
недвижимите имоти генерират втората 
по големина позиция при разходите на 
компаниите (след тази за заплатите). 

Проблемите
� Не съществува контролинг на ФМ 

процесите - тези не биват управлявани 
ефективно (качествено и икономично)
� Наличие на непродуктивни резерви
Посоченото по-горе е и една от 

главните причини повечето компании да 
се замислят върху своята ФМ организация 
или ако нямат такава, върху процесите, 
които една такава организация би 
покривала. В повечето случаи те са 
в компетенциите и отговорността 

на различни позиции и в най-лошия 
случай различни позиции в компанията 
управляват различни части на даден 
процес. Дали въпросното управление на 
ФМ процесите е ефективно на практика 
може да бъде установено в една компания 
веднага. В контекста на първия абзац е 
нужно само да се потърси отговор на два 
въпроса:

1. Какви са разходите на предприятието 
за едно работно място на година.

2. Какви са разходите (не само наем) на 
предприятието за 1 кв.м площ на година.

Ако на тези два въпроса не може 
да бъде намерен отговор, е явно, че 
в предприятието не съществува 
контролинг на ФМ процесите, което от 
своя страна еднозначно показва, че те не 
са управлявани ефективно.

Освен липсата на информация за 
разходите на работно място или кв.м 
площ показателна още е и липсата 
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дали това покачване, ако го има изобщо, 
води до увеличаване стойността на 
самото предприятие. Практиката показва, 
че това не е така. Напротив, Предприятия 
с голям сграден фонд унищожават в 
повечето случаи shareholder value. 

На тази тема има различни изследвания. 
Примери са публикацията „Има ли печалба 
за акционерите от корпоративните 
имоти“ (Does corporate real estate create 
wealth for shareholders) в списанието 
Journal of Property Investment & Finance брой 
22, 2005 г., страници 386 до 400, която 
представя изследване на 109 компании в 
Сингапур, и също така публикацията на 
немската Roland Berger Strategy Consultants 
в списанието Facility Management в 
брой 7, 2006 г., която представя две 
изследвания на консултантите по същата 
тема. Ако вярваме на тези публикации, 
причината за това в повечето случаи е 
„просто“ липсата на ноу-хау. Едва 34% от 
предприятията възприемат недвижимите 
си имоти като стратегически ресурс. 
Това води и до грешни организационни 
структури. Фасилити мениджърите на 
тези предприятия се намират ниско в 
йерархията и имат съответно ограничени 
възможности и права.

Какво означава това на практика? 
Най-често всичките тези проблеми се 
изразяват в следните очевидни и грешни 
практики:

1. Разходите за поддръжката на 
сградния фонд се приемат безусловно, те 
не подлежат на планиране и контролинг. 
Особено критично трябва да бъде 
разглеждана тази тема в контекста на 
гаранционния мениджмънт и техническата 
поддръжка на съоръженията.

2. Хетерогенна и нетранспарентна 
документация и данни.  

3. Децентрализирано взимане на 
решения, липсва стратегия за сградния 
фонд.

4. Ефективността и функционалността 
на сградния фонд не се измерват и 
съответно оценяват. Отговорност 
за него не носи (официално) нито една 
позиция в предприятието.

5. Служителите, ангажирани във 
ФМ процесите, са склонни да ги 
„бюрократизират“. Тъй като поради по-
горе споменатите причини в техните 
дейности нито се търси отговорност 
за добавена стойност, нито конкретно 
могат да бъдат оценени въз основа на 
финансови резултати, те не гледат на 
колегите си като на техни клиенти. От 
това страда мотивацията за качествена 
и ефективна работа. �

(Продължава в следващия брой) 
Антон ГИНЧЕВ, 

фасилити мениджър 
Ten Brinke Asset Management

Фасилити менидж-
мънтът се 
свързва като поня-
тие главно с 
недвижимите 
имоти на едно 
предприятие 

на информация за стойността на 
съоръженията (без производствена 
техника) и недвижимата собственост на 
предприятието. Индиректно тази точка 
е свързана с предишната, тъй като тя 
определя до голяма степен разходите за 
работно място и площ, при положение 
че тя е собственост на предприятието 
потребител. Споменатите активи 
фигурират в баланса на повечето 
предприятия с историческата им 
стойност, т.е. разходите, направени 
за тяхната покупка. Разликата между 
текущата им пазарна и историческа 
стойност е една тиха, непродуктивна 
резерва, която не носи дивиденти и 
която не бива управлявана (правилно). За 
повечето мениджъри е напълно ясно, че 
недвижимите имоти са не само фактор 
на продуктивността на предприятието, а 
също така и инвестиция, която може само 
да покачва своята стойност. Въпросът е 
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Логистичен парк 
Варна - сграда А4
В сградата са предвидени търговски, офисни, изложбени и технически помещения

ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА 
логистична база в Североизточна 
България - „Логистичен парк 

Варна“, се придвижи с още една крачка 
напред, след като беше получено 
разрешение за строеж на поредната 
сграда от проекта - сграда А4. Тя е 
предназначена за отдаване под наем на 
търговски и офисни площи. Разгънатата 
й застроена площ е 7575 кв.м, като 
сградата ще е разположена на площ 
2060 кв.м. Четириетажната постройка 
е разположена в северната част на 
„Логистичен парк Варна“. По-надолу ще ви 
запознаем с повечето детайли на сграда 
А4.

Партерният етаж включва седем 
наемни единици. Пет от тях съдържат: 
магазин за промишлени стоки, прилежащ 
склад и собствен санитарен възел за хора 
с увреждания. Последните два модула 
откъм източния край на сградата се 
предвиждат за заведение за хранене с 
необходимите обслужващи помещения 
и банков офис. Санитарните помещения 
за посетители и за хора с увреждания 
ще бъдат разположени във фоайето. 
Достъпът до другите нива на сградата се 
осъществява през два главни входа с фоайе 
и помещение за чистачка. От фоайето се 
стига до вертикална стълбищна клетка с 
пътнически асансьор за 10 души или 800 
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кг. 
Първият етаж е проектиран изцяло 

за офиси, но с възможност модулите 
между двете стълбищни клетки да се 
трансформират в магазини за промишлени 
стоки с достъп през метална стълба, 
водеща от магазина на ниво партер. За 
целта в конструктивния проект плочата 
на първия етаж е проектирана с 3 отвора 
(за монтиране на три метални стълби), 
които първоначално ще са запълнени със 
стоманобетонна плоча, която е усилена 
в контура на отвора с възможност за 
бъдещо разбиване. Предвиждат се гипсови 
щендерни стени с дебелина 10 см и 15 
см в офис площи, като разделящите 
отделните наемни единици да бъдат 
звукоизолирани. Всеки офис модул ще има 
обособен санитарен възел.

Вторият етаж е проектиран изцяло 
за офиси - 8 модулни единици, всяка със 
собствен санитарен възел на етажа. 
Създадена е възможност за разделяне на 
всеки модул на по-малки офис единици 
в зависимост от изискванията на 
наемателите. При функционалното 
разпределение на офисите е следвана 
схемата на „комби-бюро“, приложима 
за сгради с голяма дълбочина. Според 
приложената схема по периферията 
на сградата са разположени отделни 
офис помещения, а в централната 
зона - санитарни възли, помещения 
за кухня, архив, конферентни зали 
и др. На всяко ниво над партера се 
предвиждат инсталационни помещения 
за телекомуникационен превключвател и 
етажно ел. табло, както и ревизируеми 
вертикални кабелни магистрали към тях. 

Третият етаж е проектиран частичен, 
в границите на девет междуосия 
от дължината на сградата. Съдържа 
четири офис модула, всяка със собствен 
санитарен възел. При някои от офисите 
има възможност да се излиза на покривна 
тераса.

Настилката в магазините е предвидена 
да бъде гранитогресни плочи, като при 
входовете на магазините се предвиждат 
изтривалки, не изискващи отводняване. 
Офис помещенията ще бъдат с настилка 
мокет или европаркет. 

Сградата ще бъде с добра 
термоизолация, като външните фасадни 
стени се изпълняват от газобетонна 
зидария с облицовка от вълнообразна 
ламарина върху топлоизолация от 
минерална вата, мазилка и еталбонд. 
От вътрешната страна на фасадните 
стени в офисите и върху всички зидани и 
стоманобетонни конструкции и елементи 
допълнително се поставя двуслойна 
гипсокартонена обшивка върху 3 см 
метален профил. Преградните стени, 
отделящи магазините и складовите 
пространства, са от гипсокартон - 

15 см, с 10 см преходни части за челно 
опиране във вертикалните шпроси на 
алуминиевата дограма. Таваните във 
всички помещения ще бъдат окачени, 
което ще допринесе за термоизолацията.

Дограмата по фасадите ще е с 
алуминиеви профили с прекъснат 
термомост. Изпълнението на дограмата, 
видът на остъкляването и начинът на 
отваряне отговарят на функционалните 
изисквания, степента на сигурност за 
този тип сгради и противопожарните 
норми. 

Сградата предполага масово събиране на 
хора, поради което е отделено специално 
внимание на мерките за евакуация. 
Всички материали, които се използват 
при строителството и интериорните 
решения, са негорими или трудно горими 
материали, съобразени с допустимата 
степен на пожароустойчивост, а също 
така е помислено и за разпространението 
на дима. Стълбищата са отделени от 
етажите с плътни, негорими стени 
и самозатварящи се врати, които са 
уплътнени и не пропускат дим. 

 Според одобрения генерален план на 
север сграда А4 граничи с улица „Перла’’; 
на изток - със сграда А3; на запад - с 
хипермаркет А7; на юг - с улица №7, част 
от вътрешната алейна мрежа, както и със 
сграда А5.

От север се осигурява достъп до 
изложбените помещения и централните 
входове към офисните етажи, а от юг - до 
складовите и техническите помещения. 
Сградата е разположена така, че да 
осигури достъпност и достатъчно място 
за паркиране и маневриране на товарните 
превозни средства, като се предвижда 
пешеходен и автомобилен достъп. 

Разположен в Западна промишлена 
зона на морската столица, „Логистичен 
парк Варна“ е с обща застроена 
площ над 120 000 кв.м, включващи 
висококачествени модерни складове, 
обслужващи офиси и търговски площи. 
Всички сгради са професионално планирани 
и предлагат максимална гъвкавост и 
възможност за разширение. 

С откриването на сграда А4 „Логистичен 
парк Варна“ ще осигури над 300 работни 
места, като се очаква сградата да бъде 
завършена през втората половина на 2009 
г. Продължава работата и по останалите 
фази на проекта, който включва общо 
10 сгради с различно предназначение - 
складови, офисни и търговски площи. В 
момента по Черноморието има осезаем 
недостиг на площи с индустриално и 
логистично предназначение. „Логистичен 
парк Варна“ се очаква да задоволи 
частично този глад, както и да отговори 
на изискванията и на най-капризните 
наематели на логистични площи. �

„Фасилитис“

В сградата ще има 
санитарни възли, 
предназначени за 
хора с увреждания

Създадена е въз-
можност за раз-
деляне на всеки 
модул на по-малки 
офис единици в 
зависимост от 
изискванията на 
наемателите
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на пазара не се предлагат стандартни 
типове ветрогенератори, специално 
пригодени за работа в студен климат. 
Затова се предлагат множество решения 
на този проблем.

Влияние на района върху дизайна 
на ветрогенераторите
Различните райони със студен климат 
имат различно влияние върху дизайна на 
вятърните турбини: ледът и сланата, 
както и голямата плътност на въздуха при 
ниски температури могат да повлияят 
отрицателно върху аеродинамичните 
свойства на турбините и по този 
начин и върху производителността 

Вятърна енергия

Ветрогенератори 
при студени 
климатични 
условия

Проблемите с обледеняването на ветрогенераторите са сериозни

Студените кли-
матични условия 
могат да влошат 
съществено рабо-
тата и да скъсят 
живота на една 
вятърна турбина

ВСЕ ПО-ЧЕСТО НАПОСЛЕДЪК СЕ ИЗГРАЖДАТ 
вятърни електроцентрали на 
вътрешноконтинентални площи. 

Проблем в този случай представлява 
заледяването на роторните листове на 
турбините. Вятърни паркове се изграждат 
предимно в планински райони, където има 
относително постоянно движение на 
въздушни маси и където те сезонно или 
постоянно са подложени на обледяване. 
Съществуват прототипи на вятърни 
турбини с мощност до един мегават, 
които са съоръжени със специална 
отоплителна система, включваща 
множество сензори, която да улесни 
работата на ветрогенераторите при 
лоши климатични условия. Все още обаче 
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като например обикновената стомана 
става чуплива при тези условия.

Сигурността на ветрогенераторите, 
както и мястото, на което е построена 
вятърната ферма, също биват засегнати 
от ефекта на обледяване и работа при 
студени климатични условия. Ледни късове, 
изхвърляни при въртене на роторните 
листове, или просто падащи от тях, 
могат да наранят хора или животни 
или да повредят околни обекти. Самата 
структурна цялост на турбината може 
да бъде повредена поради дисбаланс, 
породен от несиметричното обледяване, 
или резонансни процеси, породени от 
промяната на естествените честоти 
на компонентите, надвишаващи 
допустимите натоварвания. Ниската 
плътност на въздуха може да доведе до 
увеличаване на товара и максималния 
коефициент на полезно действие на 
турбината. Ако турбината не реагира 
автоматично, е възможно намотките 
на трансформаторите да изгорят, 
скоростните кутии да се претоварят 
и повредят. Като цяло икономическата 
ефективност на вятърните централи 
бива повлияна негативно при работа 
в студени климатични условия и на 
места, на които е възможно замръзване. 
Прогнозата на мястото, където ще 
се изгражда вятърна централа, трябва 
да включва информация за типа и 
продължителността на периодите на 
заледяване и честотното разпределение  
на температурата в корелация с 
движението на въздушните маси, за да 
може да се прогнозира производството 
на енергия, както и периодите на 
намаляването му поради заледяване. 
Възможно е и дефинирането на специален 
клас ветрогенератори за студен климат 
като стандарт, като е необходимо да 
се включат изисквания като използване 
на специална апаратура за турбините 
като нагревателни елементи за 
роторните листове, нагреватели за 
скоростните кутии и електронните 
табла, използването на специална стомана 
за изключително ниски температури, 
загряващи се ветропоказатели и 
анемометри или специални сензори за лед. 
Необходимо е да има специални изисквания 
за поддръжка и ремонт на съоръженията, 
работещи при студени климатични 
условия още на етап планиране, и 
икономическа оценка на проекта. 
Достъпът до ветрогенераторите при 
зимни условия може да бъде труден и 
скъпоструващ, дори невъзможен при 
заледяване или тежки климатични условия. 
При такива условия изграждането, 
поддръжката или ремонтът на турбините 
може да се окажат невъзможни или да 
водят до дълги периоди на застой.

�64

Съществуват про-
тотипи на вятърни 
турбини с мощ-
ност до един мега-
ват, съоръжени със 
специална отопли-
телна система

им. Температурните ефекти и особено 
големите ледени маси, натрупани върху 
конструкцията на ветрогенераторите, 
могат да доведат до промяна на 
естествените честоти на компонентите 
им и промяна на динамичните свойства 
на цялата структура. Възможно е 
претоварване на ротора поради промяна 
на формата на роторните листове, 
както и промяна в настройките на 
електрическото или хидравличното 
управление. Замръзналите или обледени 
контролни устройства дават невярна 
информация на системата за мониторинг 
на турбината. Изключително ниските 
температури поставят условия за 
използване на специални материали, тъй 
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Ветрогенератори...

63�
Измерванията, направени със загрети 
анемометри, изглеждат грешни, а тези, 
направени с незагрети сензори, дават 
по-ниски максимални стойности на 
скоростта на вятъра, която може да се 
достигне в комбинация с обледяването. 
В специална карта за обледяването на 
територията на Европа отделните 
райони са категоризирани според броя на 
дните с възможност за замръзване като 
такива без замръзване, с рядко замръзване 

или с често замръзване. Тази информация 
обаче може да бъде използвана само като 
първа стъпка по пътя на идентификацията 
на студения климат.

Дефиниция за места 
със студен климат
Как може да се прогнозира замръзване 
на определени места? Стандартното 
следене на времето от метеорологичните 
служби не предоставя всичката 

Различните райони със студен климат имат различно влияние върху вятърните турбини
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информация, необходима за сигурно 
прогнозиране на периодите на замръзване, 
количествено и качествено. Необходима 
е освен информация за вятъра, 
въздушното налягане, температурата 
на въздуха и влажността, които са 
стандартните качества, наблюдавани от 
метеорологичните станции, да се получава 
информация и за височината на облаците 
и водното съдържание във въздуха. Тъй 
като това не може да се извършва от 
метеоролозите, е необходимо да се 
намерят допълнителни индикатори за 
замръзването на местата за изграждане 
на вятърните ферми.

Наблюдения за установяване 
на обледяване
Един от начините за установяване 
на замръзване е наблюдението на 
вече инсталирани вятърни турбини, 
преносни линии, дървета или високи 
предавателни кули в околностите на 
вятърния парк. Наличието на ледени късове 
около ветрогенераторите и повреди 
на преносните линии са достоверни 
индикатори за честотата и степента 
на обледяване. Причина за подобни 
събития може да бъде включително 
мъгла, съществуваща при висока скорост 
на вятъра, която би била подходяща за 
производство на електрическа енергия. 
Ефект на замръзване може да се получи 
и при наличие на ниска облачност. По 
време на работа при подобни условия, 
коректно монтирани видеокамери с 
възможност за съхранение и предаване 
на заснет видеоматериал по интернет, 
представляват надежден инструмент за 
установяване на замръзване.

Установяване на обледяване 
с помощта на сензори
Установяването за замръзване 
посредством наблюдение е възможно, 
но в повечето случаи е скъпо струващо 
и понякога трудно, особено при 
необходимост от продължително 
наблюдение в нощните часове. 
Алтернатива на този начин за 
установяване на замръзване е 
използването на детектори за наличие на 
лед, използвани директно или посредством 
записи от стандартни измервателни 
уреди. Проблем представлява точността 
на измерванията при анемометри, които 

предварително биват загрявани.
Заледяването може да се установи и с 

анализ на аеродинамични шумове. Дори 
и малко количество замръзнала влага по 
роторните листове на вятърни турбини 
води до увеличаване на аеродинамичните 
шумове, както и до промяна на честотата 
им към по-високи нива.

Стратегии
Съществуват разнообразни стратегии 
за управление работата на вятърните 
турбини на места, където съществува 
опасност от обледяване. Първият 
параметър, на който трябва да 
се обърне внимание, е очакваната 
продължителност на периодите, в 
които има опасност от замръзване. 
На местата, където настъпване на 
такива периоди е малко вероятно, не се 
предприемат действия. На местата, 
където периодите на замръзване траят 
по няколко дни годишно, се препоръчва да 
се установи замръзването своевременно 
посредством незамръзващи анемометри 
и ветропоказатели, с температурни 
измервания и наблюдение на кривата на 
произведената енергия или посредством 
инсталиране на единствен сензор за 
цялата вятърна ферма. По време на 
периодите на замръзване турбините 
могат да бъдат оставени да работят 
на празен ход или да бъдат спрени в 
зависимост от местонахождението на 
фермата. Необходимо е да се уточни при 
какви условия съоръженията могат да се 
върнат към нормалното си функциониране 
след спиране поради замръзване, 
автоматично или след визуална инспекция.

На места с голяма вероятност за 
замръзване - по няколко седмици годишно, 
е необходимо да се извършва активно 
или пасивно размразяване или да се 
използват системи против замръзване 
на роторните листове. На много места 
в Северна Европа скоростите на вятъра 
по време на периодите на замръзване 
са относително високи и евентуалното 
преустановяване на действието на тези 
вятърни ферми би довело до големи загуби.

Като цяло сигурното и надеждно 
функциониране на вятърните турбини 
на места със студен климат е 
невъзможно без точна и надеждна 
информация за климатичните условия 
и реални стойности, получавани от 
измервателните уреди и сензори. �

Ива ПЕТРИНСКА
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Видеонаблюдението добавя 
стойност за бизнеса
Ян Габриелсен, акаунт мениджър за Централна и Източна Европа, „Майлстоун”, пред „Фасилитис”

еше ли успешна 2008 г. за 
„Майлстоун”?
Можем да кажем, че 2008 г. беше още 

една успешна година.
Наскоро Milestone Systems бе отличена 
отново като глобален лидер за IP софтуер 
и софтуер за видеонаблюдение. През 
ноември IMS Research публикува нов доклад, 
според който Milestone има най-голям 
пазарен дял в категорията на доставчици, 
предлагащи само софтуерни решения 
за отворени мрежови платформи за 
видеонаблюдение. Тази награда я получаваме 
за четвърти път. Нашият софтуер за 
видеонаблюдение е гъвкав, достъпен, 
мощен, лесен за управление и съвместим 
с други системи - характеристики, които 
продължават да задоволяват нуждите на 
нашите клиенти и партньори.

Разкажете ни повече за вашите нови 
продукти.
Проектиран за приложение в големи 
мащаби, Milestone XProtect Corporate 
поддържа неограничен брой камери, 
сървъри и потребители. С централното 
управление и интуитивен достъп 
мащабните инсталации са много 
лесни за управление. Едно десетилетие 
на технологично подобрение при 
разработването на истинска отворена IP 
платформа за видеонаблюдение доведе до 
XProtect Corporate, създаден да посрещне 
високи изисквания и приложение при 
мащабни проекти. Осигурена мрежа от 
сървъри позволява гъвкавото управление 
на неограничен брой обекти, сървъри, 
устройства, камери и потребители.
Администраторите на системите за 

видеонаблюдение получават инструменти, 
гъвкави правила, автоматично 
сканиране на мрежата за установяване 
на моделите камери. Всичко това е 
в тясна интеграция с ИТ средата за 
запазване на високо ниво на системна 
цялостност. Съвместимостта с 
Microsoft Active Directory® предоставя 
стриктна идентификация и управление 
на потребителите. Всичките данни 
за активността и тревогите са 
удобно запаметени в Microsoft SQL база 
данни. Управлението на камерите и 
потребителите по групи за сигурност 
с различни роли спестява ценно време. 
Milestone XProtect Smart Client е с 
елегантен графичен потребителски 
интерфейс, позволяващ на охранителния 
персонал да разглежда видеоинформацията 
в детайл както на живо, така и на 
запис, по всяко време. Уникалният и 
ефективен архивен модел позволява да 
се намали високата цена на съхранение 
чрез използването на бързи локални 
дискове и достъпно мрежово складиране 
за дългосрочно архивиране. Система за 
сигнализиране при срив на целостта на 
системата осигурява високо ниво на 
сигурност.
XProtect Enterprise пък предлага поддръжка 
на компресиращата технология H.264 
и повече от десет различни езика. Това 
означава, че потребителите получават 
лесен за ползване интерфейс на техния 
език с по ефективна работа на системите 
им за видеонаблюдение. Най-новите версии 
на Milestone XProtect Enterprise 6.5 също 
предлагат много предимства за мощно 
видеонаблюдение:  �68

Ян Бйеринг Габриелсен

има над 18-годишен опит в бизнес развитието на телекомуникационната и IT индустрия, aкаунт мениджмънт и 

продуктовия мениджмънт. Завършил е компютърно и електронно инженерство със специализация информационна 

математика и микропроцесорни технологии в Техническата академия в Копенхаген.
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66 �
� Последните IP технологии за 
компресиране на видео от формати H.264, 
MxPEG и MPEG4 ASP, което означава по-
малко информационен обем по мрежата 
без понижаване на качеството на 
картината.
� Мултистриймингът също оптимизира 
мрежата: един поток отива от камерата 
към сървъра с оптимална резолюция и 
честота на кадрите, разделяйки се на два 
различни потока - за запис с оптимална 
честота на кадрите и картина на живо с 
понижена честота и резолюция.
� Динамичното архивиране позволява 
складираната видеоинформация да обхване 
няколко диска автоматично, благодарение 
на което могат да се използват по-евтини 
харддискове. 
� Двуканалният аудиосигнал позволява на 
операторите да си комуникират, докато 
наблюдават хората от дистанция, което  
е особено полезно, когато се наблюдава 
един вход.
� Използване на видеоанализатори, аларми, 
контрол на достъпа и щандови системи.
Milestone Systems в момента предлага 
и уникална рамка за анализиране на 
видеосигнала, носеща името XProtect™ 
Analytics 2.0. Като част от отворената 
платформа на Milestone тази рамка 
без усилия интегрира системи 
за видеоанализиране от различни 
производители в един-единствен лесен 
за управление интерфейс. Това дава 
мощна, устойчива във времето рамка 
за въвеждане и управление на различни 
приложения за видеоанализиране, които 
отговарят на ключови за индустрията 
нужди като необходимостта 
потребителите да свързват сигналите 
между различните инструменти за 
видеоанализиране. Използвайки тези 
свързващи приложения на Milestone, те 
могат бързо да намерят между получените 
сигнали релевантни видеодоказателства 
за инциденти от различни източници.

Какви са бъдещите ви планове за 
развитие в България и региона?
Ние ще увеличим фокуса си върху този 
очертаващ се пазар, работейки по-близко 
с нашите партньори - дистрибутори и 
такива, които интегрират системите. 
Също така имаме амбициозна програма 
за обучение и сертифициране, която да 
осигури по-висока квалификация и по-
голямо задоволяване на клиентите. Ние ги 
обучаваме да използват възможности със 

софтуера на Milestone, които позволяват 
интегриране с ОВК, осветление, контрол 
на достъпа, вратите и много други. Това 
наистина добавя стойност за компаниите, 
които искат да получат възможно най-
много от парите, които влагат.

Очаквате ли финансовата криза да 
окаже въздействие върху вашия сектор 
и в каква степен?
Исторически погледнато, секторът на 
сигурността се влияе много по-слабо 
от макроикономическите условия от 
другите сектори и вярваме, че този 
бизнес ще продължи своето развитие. 
Въпреки че донякъде се очаква темповете 
на растеж да спаднат до определена 
степен, те ще останат високи. Някои 
пазарни сегменти ще бъдат по-силно 
повлияни от други от финансовата криза и 
рецесията в много икономики, но като цяло 
изгледите за 2009 г. и 2010 г. са добри. 
С външните инвестиции, направени в 
Milestone в средата на 2008 г., е положена 
здрава основа за нашия бъдещ растеж 
и продължаващото развитие на нови 
решения за отворените IP платформи 
за видеонаблюдение. Комбинацията от 
стабилната ни пазарна позиция и здрава 
финансова основа ни дават силна убеденост 
в бъдещия потенциал на Milestone Systems.

Какви са основните тенденции във 
видеонаблюдението?
Високата резолюция на дигиталните 
камери със сигурност кара все повече 
потребители да предпочетат подхода 
на IP мрежата за видеонаблюдение, 
където могат да се радват и на 
преимуществата на ефективното 
използване на ИТ инфраструктурата и 
оборудването. Стандартите за компресия 
H.264 са дар за пестенето на дисково 
пространство, ефективното използване 
на системите и подобряването на 
работата им - този стандарт ще става 
все по разпространен. С по-ефективната 
работа и по-лесното управление на 
системите за видеонаблюдение може 
да бъде оптимизирана и работата на 
микропроцесорите. Аналитичните 
инструменти продължават да са 
гореща тема за по-добро използване на 
анализите на поведението, обектите 
и други компоненти. Всичките тези 
иновации увеличават ефективността и 
оптимизират работата на системите за 
сигурност за по-добра възвращаемост. �

Интервюто взе: Елена ПЕТКОВА

Видеонаблюдението...

Исторически погледнато, 
секторът на сигурността 
се влияе много по-слабо 
от макроикономическите 
условия.

Иновациите увеличават 
ефективността и опти-
мизират работата на сис-
темите за сигурност за 
по-добра възвращаемост.

Наблюдение и охрана
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CCTV камерите са в основата на добрата охрана

ПОСЛЕДНИТЕ ИЗЧИСЛЯВАНИЯ НА ЗАГУБИТЕ 
от кражба и измама от търговски 
центрове във Великобритания 

възлизат на 2 милиарда лири годишно, 
което прави сигурността на търговските 
центрове много важна. 

CCTV камерите са в основата на всички 
модерни търговски центрове. Полицията 
във Великобритания обаче е установила, че 
поне 80% от снимките и видеозаписите 

са с лошо качество и не могат да се 
използват като доказателство.

Дейността на една CCTV инсталация 
се дели на 3 части - снимане, записване и 
гледане. Има и по-сложни дейности като 
проследяване, преброяване и анализ, но 
най-важното е основните 3 части да 
съществуват. Първото решение, което 
трябва да се вземе, е колко камери да се 
сложат и къде точно. 

Според експерти най-доброто решение е 
поставянето на камери, заснемащи хората 
ясно при влизане и излизане от търговския 
обект. Вътрешното наблюдение може 
да е по-общо, защото всеки може да бъде 
проследен по отличителни белези - дрехи, 
чанти и т.н. Използването на камери 
на стратегически позиции позволява 
наблюдението на различните обекти в 
търговския център с неголямо количество 
апаратура.

По-нататъшното покритие обикновено 
трябва да е върху зони, където са 
изложени ценни вещи, които са лесни за 
носене, както и до входове на офиси, ако 
има такива. На такива места цената 
на апаратурата е незначителна спрямо 
възможната загуба при кражба. 

Правенето на добри снимки на хората 
при влизане и излизане е много важно. 
Но повечето камери не се справят с 
факта, че светлините зад клиентите са 
много силни и лицата им не се виждат. 
Затова се препоръчва използването на 
апаратура, специално пригодена за това - 
например камери, които работят по PIXIM 
технология.

Важно е да се знае, че камерите правят 
най-добри снимки при подходящите 
светлинни условия. Фасилити 
мениджърите трябва да обърнат 
специално внимание на осветлението, 
отражението на външни източници на 
светлина и т.н. Това ще допринесе за по-
лесно разпознаване на нарушителите.

Що се отнася до записването, 
единствената реалистична възможност 
е записването на твърди дискове. 
Дигиталните машини предоставят добро 
качество и са много по-сигурни и надеждни 
от старите касети. Компресирането 
на данните все пак води до някакво 
намаляване на качеството. Понякога то 
е почти незабележимо, но при висока 
компресия може да направи снимките 
размазани и без детайли. 

CCTV не е единственото средство за 
запазване на сигурността. След като 
50% от инцидентите са предизвикани 
от персонала, засиленият контрол 
над достъпа в зони като складове, 
счетоводства и т.н. е също важен 
елемент. При свързването му с CCTV 
системите се постигат най-добрите 
резултати. �

„Фасилитис“

Най-доброто ре-
шение е поставя-
нето на камери, 
заснемащи хората 
ясно при влизане и 
излизане от тър-
говския обект.
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Чилъри на природен газ
Охлаждане с по-висок коефициент на полезно действие

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЧИЛЪРИТЕ НА ПРИРОДЕН 
газ струват много повече от 
конвенционалните електрически, 

тези допълнителни първоначални 
разходи могат да се изплатят от 
намалената консумация на електричество 
и инфраструктурни разходи. Въпреки 
това не навсякъде газовите чилъри са 
по-разходно ефективни. Затова е нужно 
да се направи един задълбочен анализ на 
жизнения цикъл на чилъра. 
Поради факта, че газовите чилъри 
са относително скъпи, фасилити 
мениджърът може да  увеличи 

ефикасността на системите за охлаждане 
на вода - включително чрез охладителни 
кули, вентилатори и помпи, преди да 
премине към закупуване на съответния 
чилър. 

Ако се елиминира неефикасността на 
тези спомагащи компоненти, фасилити 
мениджърите биха заплатили много по-
малка сума за чилърите, които иначе биха 
се използвали и за компенсиране на тази 
неефективност. 

Най-много може да се спести от 
капацитета на чилъра, ако се анализират и 
намалят нуждите от охлаждане. 
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Какви са възможностите
Абсорбционните чилъри - вместо да 
се използва механичен компресор за 
задвижване на цикъла на компресия, 
абсорбционните чилъри, използват 
термично-химичен компресор. 
Предимството на този термично-химичен 
процес е във факта, че някои химикали 
имат свойството да се разтварят в 
други химикали, процес, който химиците 
наричат афинитет. Абсорбционният 
цикъл използва две течности: хладилна 
течност и абсорбент. За разлика от 
компресията в обикновените чилъри  
хладилната течност в абсорбционните 
чилъри се разтваря в абсорбент, към 
който имат висок афинитет. Две често 
използвани  комбинации от хладилна 
течност и абсорбент са комбинация 
от вода/литиев бромид и вода/амоняк. 
Разтворът се придвижва към генератора 
посредством електрическа помпа, където 
чрез добавяне на топлина и посредством 
изпарение хладилната течност отива 
към изпарителя. Поради заместването 
на механичната компресия с термична 
енергия в абсорбционните се използва 
много по-малко електричество, отколкото 
в обикновените чилъри. Абсорбционните 
чилъри са по-ефективни от гледна 
точка на оперативните разходи, когато 
топлинният източник е по-евтин от 
заместеното електричество, какъвто е 
случаят с природния газ.

Абсорбционните чилъри могат да 
бъдат затопляни от пламъка директно и 
индиректно. Тези с директно затопляне 
използват горелка, работеща с природен 
газ или друго гориво, а тези с индиректно 
затопляне използват пара или гореща 
вода, затоплена външно от бойлер или 
когенерационна система.

Също така абсорбционните чилъри 
биват с единичен цикъл или „мулти”, с 
повече от един цикъл. Тези с единичен 
цикъл работят с топлинна енергия  с 
висока температура, а вторичните и 
последващи нива на работа използват 
по-малко топлина, останала неизползвана 
от първичното загряване на кондензатора. 
Мултиабсорбционните чилъри са по-
ефективни от тези с единичен цикъл, но 
имат нужда от по-висока температура. 
Чилърите с единичен цикъл могат да 
работят с гореща вода с температура 
70-95 C°, докато мултичилърите имат 
нужда от топлина, получена директно от 
пламъка или от пара под високо налягане 
с по-висока температура. Също така 
мултиабсорбционните чилъри са по-скъпи 
от тези с единичен цикъл - първоначалната 
им цена е най-малко два пъти по-висока. 

Повечето използвани абсорбционни 
чилъри са тези с единичен цикъл и 
индиректно загряване главно заради по-
ниската им цена на закупуване.

Съществуват и чилъри, задвижвани 
от мотор, които като обикновените 
използват компресия, но се задвижват от 
бутални двигатели на газ или дизел, или от 
газова турбина. Те се предлагат с различни 
видове компресори - бутални компресори 
с тегло до около 700 тона, винтови 
компресори с тегло от около 100 до 1000 
т или центробежни компресори, които 
могат да достигнат тегло до 5000 т.

Въпреки че газовите чилъри са по-
ефективни от обикновените, като разход 
на електроенергия, инсталирането на 
такъв високоефективен чилър може да 
не възвърне направените по-големи за 
закупуването им разходи, ако други части 
от инсталацията са неефективни. Ако 
цялата система е неефективна, може да се 
наложи чилърът да е по-голям от нужното 
и ще струва повече, така че преди 
инсталирането трябва да се уверим, че е 
оптимизирана цялата система. 

Всички компоненти от климатичната 
система могат да предложат голям 
потенциал за спестявания с минимални 
разходи, дори и подмяната на дограмите 
може да доведе до неочаквано добър 
резултат. Например много от 
вентилаторите могат да са с по-големи 
размери от нужното, което прави 
работата им по-неефективна. Възможна 
е и комбинация от абсорбционни чилъри и 
обикновени електрически чилъри, което 
може да намали първоначалните разходи.

Разходите по поддръжката на 
абсорбционните чилъри излизат 
приблизително толкова, колкото на 
обикновените, но при по-стария вариант 
може да са с около 30% по-високи, докато 
разходите за поддръжка на моторните 
чилъри са осезаемо по-високи. При 
абсорбционните и моторните чилъри 
трябва да се предвиди и система за 
газоотвеждане. Също така, преди да 
се вземе решение за инсталирането на 
такъв чилър, трябва внимателно да се 
пресметне как цената на газа варира 
спрямо тази на електроенергията и 
какви са прогнозите за в бъдеще. Друго, 
което трябва да се вземе предвид, е, че 
абсорбционните и моторните чилъри 
заемат повече място от обикновените 
и са по-тежки и в някои случаи може да 
се наложат структурни модификации на 
сградата. Въпреки всички горепосочени 
фактори, които увеличават цената 
на чилърите на природен газ, те в 
дългосрочен план могат да се окажат 
значително по-евтини. Като се вземат 
под внимание всички тези фактори, при 
детайлни изчисления може да се добие 
приблизителна представа за колко време 
един чилър на природен газ ще възвърне 
направената инвестиция и дали тя изобщо 
си струва. �

„Фасилитис“

Въпреки намалена-
та консумация на 
електроенергия, не 
навсякъде газовете 
чилъри са по-ефек-
тивни

При абсорбционни-
те и моторните 
чилъри трябва 
да се предвиди и 
система за газоот-
веждане
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Колко струва 
пасивната сграда
Общото оскъпяване е в рамките на 8 до 15%

КОЛКО СТРУВА“ Е ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ 
въпроси, когато говорим за 
строителство. Получаваме 

сравнително бърз отговор на този въпрос 
за строителството около нас. Когато 
обаче въпросът опре до строителството 
на пасивна сграда, отговорът не е тъй 
еднозначен по простата причина, че все 
още няма построени такива сгради у 
нас. Липсата на данни относно цената 
на строителство на пасивни сгради в 
български условия търси своя отговор. 
Настоящата ситуация е такава, че 
неизвестността отказва и най-смелите 
и ентусиазирани в това начинание 
предприемачи.

Икономическата обосновка на 
проекта вълнува всеки предприемач 
и е в основата и началото на всяко 
строително намерение. Неблагоприятен 
от тази гледна точка е фактът, че у 
нас липсва информация по темата и 
знанията за пасивните сгради идват 

от строителството в Западна Европа. 
Ценовите изследвания са отнесени главно 
към реалностите в Германия и Австрия.

За един български строителен 
предприемач първата трудност, с която 
се сблъсква, е фактът, че за разлика от 
там у нас нивото на строителството 
като цяло е значително по-ниско. Много 
често нашите строителни нормативи са 
или невзискателни, или грубо не се спазват 
поради липсата на контрол в тази област. 
Ако вземем за пример изграждането на 
пасивна къща в Германия,  практиката 
показва, че тя ще струва с 8% повече 
от една обикновена германска къща.  Тук 
възниква въпросът какво представлява 
една обикновена къща в Германия. 
Отговорът е категоричен: прецизна и 
качествена до последния детайл, тъй като 
там има правила, стандарти и контрол 
върху проектирането и монтажа на всеки 
елемент. По този начин в Германия е много 
по-лесен преходът от една обикновена 
сграда към „пасивната“, тъй като за 
постигането на пасивния стандарт от 
решаващо значение е изключителната 
прецизност в проектирането и 
изпълнението. В България, преди да 
заговорим за пасивни сгради, първо, трябва 
да постигнем качествено строителство, 
за да можем да го надградим до строгия 
пасивен стандарт. Така с прогнозите 
за крайната строителна стойност на 
обекта ще започнем след предпоставката 
за качествени строители и строителни 
материали.

За постигането на изключително 
ниската, близка до нулевата, енергийна 
консумация на енергия са необходими 
няколко прости мерки в перфектен баланс 
помежду си: пасивни архитектурни 
мерки; суперизолация; контролирана 
вентилация с рекуперация и накрая 
въдухонепроницаемост на сградната 
обвивка. Пасивните чисто архитектурни 
мерки като компактен обем и 
ориентация на сградата и ориентация 
на помещенията вътре в сградата са 
напълно безплатни. Нужно е единствено 
внимание и целенасоченост по време 
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на проектирането. Суперизолацията на 
сградната обвивка се постига с много 
повече активна топлоизолация и специални 
прозорци с троен стъклопакет. Тук ще 
бъдат вложени по-голямата част от 
допълнителните средства за постигането 
на пасивния стандарт. Нека вземем реален 
пример от практиката в България: за 
сграда с РЗП от 446 кв.м (при строителна 
себестойност за изчислението от 600 
EUR/кв.м) ще са нужни 52 хил. лв. за 
изолирането на стените, покрива, нулевия 
цикъл към терена със съответно 30 см, 
40 см и 25 см топлоизолация. Цената 
на специалните пасивни прозорци с 
тройни стъклопакети с включен монтаж 
е около два пъти по-висока от масовите 
качествени прозорци. Допълнително тук 
трябва да предвидим около 14 хил. лв. За 
системата за контролирана принудителна 
вентилация с рекуперация за сградата ще 
са нужни около 14 хил. лв. Накрая достигаме 
до общо оскъпяване на строежа с 80 
хил. лв. В процент от първоначалната 
себестойност за обикновена сграда 
това прави оскъпяване от 15%. Това са 
задължителните елементи за постигане 
на стандарта и с това приключват 
задължителните за стандарта 
допълнителни капиталовложения. 
Допълнително можем да заложим слънчеви 
колектори за битова гореща вода и 
фотоволтаични модули за производството 
на ел. енергия (още 24 хил. лв., или 5%).

Следва уместният въпрос в какъв период 
се изплащат тези екстра вложения. 
Тази калкулация не е проста, тъй като 
основният параметър тук е неизвестен 
- бъдещата цена на енергията. Сериозни 
изследвания показват, че изплащането на 
допълнителните капиталовложения от 
спестени разходи за енергия е в срок до 
10 години. Предвид факта, че сградата ще 
служи много по-дълго от 10 години, това 
звучи достатъчно разумно и примамливо.

На везните веднага застават и 
всички предимства освен десетократно 
редуцираните месечни сметки за енергия, 
които печелим с пасивния стандарт. Това 
са изключителният топлинен и акустичен 

комфорт, както и незаменимото 
преимущество на винаги пресния и чист 
въздух в помещенията. Не на последно 
място е енергийната независимост, която 
ще става все по-желана с повишаването на 
цената на енергийните носители.

Неоспорим е аргументът, че 
допълнителните вложения при пасивните 
сгради се изплащат, независимо колко 
дълго. За разлика от тях традиционните 
сгради не само не се изплащат, но всеки 
месец ни струват все повече пари. �

арх. Георги НИКОЛОВ
„Студио АРХЕ“ ЕООД

Финансовата и 
енергийната криза 
са възможност за 
всеки да преосмис-
ли енергийното си 
потребление

Конвенционалните 
сгради не само 
не се изплащат, 
но всеки месец 
ни струват все 
повече пари

Енергийната неза-
висимост ще ста-
ва все по-желана с 
повишаването на 
цената на енергий-
ните носители
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ВиК инсталации

Ефективност 
на ВиК инсталациите
Качествената ВиК инсталация има голямо значение за комфорта на обитателите

ВОДНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЕДНА СГРАДА 
зависи най-вече от самите й 
обитатели, но също така тя може 

да бъде подобрена не само с поставянето 
на пестящи вода чешми, душове или 
казанчета, а и при самото й проектиране 

и изграждане. В настоящата статия 
ще разгледам въпроса с проблема за 
енергийната и водната ефективност 
при изграждането и експлоатацията на 
ВиК системите. Тук ще използвам опита 
и знанията, придобити по време на близо 
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санитарните възли на сградата и също 
е добре да бъдат термоизолирани. 
Инсталациите на самите абонати 
започват с отклонение от вертикалния 
щранг. След това следва водомерният 
възел, в който се включват водомерът, 
крановете, а преди и след него 
филтър и обратна клапа. Тръбите до 
водочерпещите прибори в самите 
помещения се вграждат в стените и не 
се виждат. От изключително значение 
за водната и енергийната ефективност 
е циркулационната мрежа, служеща за 
намаляване на загубите на енергия и 
питейна вода - като се завърти топлият 
кран, да не се налага да се източва и губи 
определено количество студена вода, 
преди да потече топла. Тя представлява 
една по-тънка тръба, започваща заедно с 
тръбата за топла вода от абонатната 
станция на сградата. В началото на 
циркулационната тръба се монтира 
една нискодебитна помпа, чрез която 
се осъществява същинската циркулация 
на топлата вода в системата. След 
като излезе от абонатната станция, 
тръбата за циркулация минава успоредно 
с тръбата за топла вода първо по 
хоризонталната мрежа, а след това и 
по вертикалните щрангове. По този 
начин тя стига до връхната точка на 
водопроводната система, където се 
свързва с тръбата за топлата вода и 
така се затваря кръгът, чрез който се 
постига постоянно движение на топлата 
вода в системата. Този кръговрат на 
топлата вода дава името на мрежата 
(циркулационна). Именно той е причината, 
да не се налага източването и загубата 
на дадено количество студена вода, преди 
от смесителната батерия да потече 
топла вода при завъртане на топлия кран. 
Във ВиК инсталациите термоизолацията 
е ключов фактор за минимализиране на 
загубите на енергия. 

При канализацията няма почти нищо, 
което може да се направи за подобряване 
на енергийната и водната ефективност 
освен монтирането на съвременни 
водочерпещи прибори като тоалетни 
казанчета с възможност за освобождаване 
на различни количества вода или такива 
със сензори.

За собствениците и управителите 
на сгради остава надеждата в бъдеще 
все повече строителни предприемачи 
да започнат да обръщат повече 
внимание и да отделят повече средства 
за подобряване на енергийната и 
водната ефективност на строените 
от тях сгради. При това до по-добър 
резултат в дългосрочен план би довело 
сътрудничеството на проектантите 
и строителните специалисти със 
специалисти по фасилити мениджмънт. �

Денис БЕЛКОВЕЦ

десетгодишния ми стаж в сферата на 
изграждането и ремонта на ВиК. Много 
бих искал да започна с решенията на 
родните ”специалисти”, но тъй като в 
България не се взимат почти никакви 
мерки, а и липсват каквито и да било 
изисквания към родните предприемачи 
и строители, тук сякаш проблемът не 
съществува. А той е реален и доста 
сериозен. 

Затова в тази статия ще изложа 
гледището си за това как би трябвало 
да бъде направена ВиК инсталацията в 
една сграда, като се следят енегийните 
показатели при изграждането и 
последващата експлоатация на 
инсталацията. Искам да започна с това, 
че дори струваща скромните 8-9% 
(разбира се, без да са включени каквито 
и да било смесителни батерии и др.) 
от стойността на дадена постройка, 
дълготрайната, направена с качествени 
материали и добре изработената ВиК 
система е от много голямо значение за 
комфортното обитаване на сградата. 

Трябва да се отбележи, че животът на 
инсталацията е променлива величина за 
различните държави, но моето мнение, 
както и това на повечето специалисти в 
ЕС, е, че той би трябвало да е 100 години 
за елементите, вградени в стените и 
пода. За да изложа начините и методите, 
с които се постигат по-добри енергийна и 
водна ефективност ще опиша няколкото 
(условно отделни) части на всички ВиК 
системи. 

За свръзка на всяка сграда с 
уличния водопровод служи сградното 
отклонение. То най-често се прави с 
тръби, произведени от полиетилен с 
висока плътност. Въпреки че у нас не се 
практикува много често, е добре около 
тази тръба да се сложи термоизолационен 
маркуч, който се изработва от порест 
каучук или дунапрен. По правило преди 
сградното отклонение има уличен 
спирателен кран, който, както подсказва 
наименованието му, служи за спиране на 
централното водоподаване при нужда. 
Водопроводът в самата сграда от 
своя страна също може да бъде условно 
разделен на:
� Хоризонтална мрежа в сутерена, която 

отвежда студената вода от главния 
водомер, с който завършва сградното 
отклонение, до вертикалните щрангове. 
Същата мрежа отвежда и топлата вода 
от абонатната станция до вертикалните 
щрангове. Тук също е добре върху всички 
тръби да се сложи термоизолация, за да 
не се губи топлина от топлите тръби и 
да не се получава конденз по студените 
тръби.
� Вертикалните щрангове отвеждат 

водата от сутерена до съответния 
етаж. Те по принцип се прокарват в 

ВиК система 
е от много 
голямо значение 
за комфортното 
обитаване на сгра-
дата

Термоизолацията 
предотвратява за-
губата на топлина 
от топлите тръби 
и конденза по сту-
дените
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Шанхайски 
световен 
търговски 
център

Един от най-новите 
и високи небостъргачи 
в света

НЕБОСТЪРГАЧИТЕ СА ЕДНИ ОТ НАЙ-
впечатляващите съоръжения на 
Земята, всеки от тях емблематичен 

и с уникален замисъл, превръщащи 
архитектурата и строителството 
в изкуство. Един от най-новите 
небостъргачи, намиращ се сред челните 
места по височина в света - Шанхайският 
световен търговски център, се извисява 
над най-големия град в Китай, както 
проличава от името на сградата - 
20-милионния Шанхай. В съседство 
се намира още един от най-високите 
небостъргачи ва Азия - Дзин Мао.

Величествената сграда е замисъл 
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на KPF (Kohn Pedersen Fox Associates) 
- архитектурна фирма от Ню Йорк, а 
строителството й е ръководено от 
небезизвестния инженер Лесли Робъртсън, 
чието дело е и Световният търговски 
център, поразен от атентатите от 11 
септември 2001 г. Проектът е разработен 
от японската фирма Mori Building 
Corporation. 

Строителството на Шанхайския 
световен търговски център започва през 
1997 г., но е спряно за няколко години, 
след като основите на сградата са 
изградени в резултат на финансовата 
криза, разтърсила Азия през 1997-1998 г. 
Строителните дейности се подновяват 
на 16 ноември 2003 г., като Mori Building 
Corporation прави промени в плана, в 
резултат на което сградата е висока 101 
етажа, или 492 м - с 32 метра и 7 етажа 
повече от първоначалния замисъл. Дори е 
било планирано сградата да е висока 509.2 
м, но това противоречало на местните 
изисквания за височина на сградите. 
Шанхайският световен търговски център е 
завършен миналата година през лятото и е 
отворен на 30 август. 

След промените в плана е трябвало 
конструкцията да бъде проектирана 
така, че да издържи по-висока сграда при 
вече положени основи, начинание, в чийто 
успех много проектанти се съмнявали. 
За целта била използвана система от 
диагонални скоби, като били добавени 
поясни конструкции от конзолни греди. По 
този начин бил изпълнен не само замисълът 
за увеличаване на височината, но и била 
намалена дебелината на носещите стени, 
което намалило нужното количество 
стомана. Също така тези особености 
на конструкцията намалили теглото на 
сградата с 10% въпреки 7% увеличение 
на височината. Конструкцията на 
търговския център е комбинация от три 
паралелни, взаимодействащи си една с 
друга структурни системи, допринасящи 
за голяма устойчивост на земетресения 
и силни ветрове. Първата е основната 
конструкция, която се състои от главните 
колони, главните диагонали и опасващите 
връзки. Втората се състои от бетонните 
стени на сърцевината. Последната 
структурна система осигурява връзката 
между първите две - това са конзолните 
греди, които свързват централните колони 
с бетонната сърцевина. Конструкцията 
е проектирана да издържа на ураганни 
ветрове с 200-годишна цикличност и 
земетресения, които се случват веднъж 
на 2000 години. Зад всичко това стои 
фирмата, основана от Лесли Робъртсън - 
LERA, на чиито проекти за максимизиране 
на пространството след разрушаването 
на Световния търговски център на 
11 септември се гледало с известно 
недоверие. Не трябва обаче да се забравя, 

че проектираната от тях конструкция 
на кулите близнаци в Манхатън издържа 
сблъсък със самолет и позволи хиляди хора 
да бъдат евакуирани преди срутването.

Цялата електрическа система (ОВК, 
осветление, асансьори и др.) на сградата 
е LonMark от отворен тип. Тази система 
е революционна, тъй като обвързва 
всички системи в една цялостна, лесна за 
управление мрежа и има много предимства 
пред отделните една от друга системи. 
Тя е по-евтина за инсталиране, а това, че е 
от отворен тип, позволява инсталирането 
на компоненти или подкомпоненти от 
различни производители, което елиминира 
зависимостта от само един доставчик 
на дадена сградна система. Посредством 
отворената система всички системи в 
сградата могат да бъдат свързани към 
едно-единствено устройство, което да 
изпраща данните за състоянието им. 
Това позволява на фасилити мениджърите 
да управляват всичко с една-единствена 
програма, като така сградата може да 
бъде наблюдавана и контролирана много 
прецизно и ефективно.

ОВК системата на Шанхайския световен 
търговски център е разделена на повече 
от 1000 зони и понижава консумацията 
на енергия посредством VAV (Variable Air 
Volume) система, което може да намали 
разходите на енергия за климатизация 
с 30%. Това е първият случай в Китай на 
използване на такава ОВК система.

От Otis са се погрижили за дизайна на 
асансьорната система, състояща се от 
64 асансьори и ескалатори, като 16 от 
31 асансьора ще бъдат двуетажни. Седем 
от асансьорите ще бъдат от модел 
Gen2, които вместо тежки стоманени 
въжета използват стоманени колани с 
полиуретанова обвивка, които позволяват 
използването на по-малки по обем ролки. 
Това позволява използването на четири 
пъти по-малък мотор, който може да бъде 
инсталиран направо в шахтата, като по 
този начин се предотвратява нуждата 
от машинно отделение. За туристите 
има три наблюдателни палуби, едната 
от които е най-високата в света - 474 м 
над земята. Небостъргачът е сграда от 
смесен тип, помещава офиси, конферентни 
зали, в приземните етажи има търговско-
развлекателни комплекси, а от 79-ия до 
93-ия етаж е поместен хотелът Park Hyatt 
Shanghai, който е най-високо разположеният 
над земята хотел в света.

Шанхайският световен търговски 
център е един съвременен небостъргач, 
истинска перла на архитектурата и 
инженерната мисъл. Той определено има 
какво да предложи на посетителите 
и обитателите си, а да се управлява 
такава сграда най-вероятно е истинско 
удоволствие за всеки фасилити 
мениджър. � Ясен ДИМИТРОВ
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Retail Park Plovdiv 
oтвори врати
В него ще са представени и нови за страната търговски вериги

RETAIL PARK PLOVDIV, ПЪРВИЯТ ТЪРГОВСКИ 
парк в България, отвори врати. 
Комплексът е разположен на терен 

от 42 650 кв.м на бул. „Менделеев“ 2Б 
(„Асеновградско шосе“) и обединява две 
сгради с разгъната застроена площ 
26 400 кв.м и паркинг за 450 автомобила.  
Инвеститор е „Лендмарк“, а размерът на 
инвестицията надхвърля 21 милиона евро. 

В Retail Park Plovdiv се създаде 
атрактивен микс от наематели, като 
са привлечени водещи български и 
международни търговски вериги, някои от 
които стъпват за първи път в България. 

Шоурум ще отвори Martineli - една 
от най-известните и наложени в 
страната търговски марки за комплексно 
обзавеждане. В Сграда 1 на Retail Park 
Plovdiv вече оперира строителният 
хипермаркет на австрийската верига 

bauMax. Това бе първият магазин на 
bauMax в България.

Първата сграда с наемател bauMax е 
с площ 13 300 кв.м, а втората сграда 
предоставя 13 100 кв.м РЗП, като 
включва общо 8 магазина с площ от 600 
до 2200 кв.м, ресторант с площ 850 
кв.м и супермаркет с площ 2000 кв.м. 
Сградите са на две нива с просторно 
обемно пространство, стъклени 
асансьори и ескалатори в големите 
магазини. 

Проектът на сграда 2 е дело на 
арх. Илиан Г. Илиев (архитектурно 
студио „Планинг“), главен изпълнител 
е пловдивската строителна компания 
„Арнаудов“, а независимият строителен 
надзор е изпълнен от „Консултантска 
инженерингова група.“

Чрез Retail Park Plovdiv за първи път у 
нас навлиза наложилият се международен 
формат на търговските паркове, които 
създават нов модел в ритейл сектора и 
модерен стил на пазаруване. Отличителна 
характеристика е големината на 
търговските площи и възможността да 
се закупуват всички необходими стоки 
за дома, дрехи, спортни стоки и храна на 
достъпни цени. 

„Retail Park Plovdiv предоставя отлични 
условия за семейно пазаруване, удобства 
и атрактивно място за отдих на 
клиентите. Удовлетворени сме от 
факта, че успяхме да привлечем големи 
международни търговци като bauMax, 
които стъпват за пръв път в България 
чрез нашия проект, както и наложени 
български търговски марки. Retail Park 
Plovdiv маркира нов етап от развитието 
на икономиката и търговията в 
България“, коментира Таня Косева-Бошова, 
изпълнителен директор на „Лендмарк“.

Retail Park Plovdiv е с отлична локация - в 
близост да най-големия жилищен район - 
„Тракия“. Комплексът е лесно достъпен с 
автомобил и с градски транспорт. Над 
700 000 души от Пловдив, Асеновград и 
Пазарджик са потенциалните клиенти на 
търговския парк. �

„Фасилитис“

Някои от наемате-
лите в Retail Park 
Plovdiv стъпват 
за пръв път 
в България

Retail Park Plovdiv създаде атрактивен микс от наематели
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