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Финансовата криза се отразява изключително тежко на пазара на недвижими 
имоти в България. Според последните проучвания на един от най-големите консул-
танти в бранша - Colliers, търсенето на имоти в България се сви чувствително 
през последните месеци на 2008 г. Тенденцията най-вероятно ще продължи поне 
до средата на 2009 
г. Тогава се очаква 
да се разкрие до-
колко финансовата 
криза е засегнала и 
българския пазар на 
имоти. 

През 2009 г. ще 
продължи и тенден-
цията на намаля-
ване на цените на 
имотите - както 
на тези, отдавани 
под наем, така и 
на тези, които са 
за продажба. Това 
ще посъживи малко 
пазара, но въпреки 
това през следва-
щата година се 
очаква много малко 
нови офис площи да 
бъдат предложени 
на пазара. Според 
изследване на аген-
цията за недвижи-
ми имоти „Форос”, 
през първата поло-
вина на 2009 г. ни-
вото на незаетост 
на офис площите в 
София ще надхвърли 
10%. 

Положението е съ-
щото и в останали-
те големи градове 
на България - Плов-
див, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново. Във всеки от тези градове се наблюдава 
спад на търсенето, намаление на цените на наемните площи средно с около 7% и 
замразяване на големите проекти за изграждане на нови офис сгради. 

Тази тенденция, колкото и негативно да звучи за стро-
ителите и за агенциите за недвижими имоти, е „благо-
приятна” новина за компаниите, занимаващи се с профе-
сионален фасилити мениджмънт. Всички тези строителни 
компании, които са замразили проектите си, ще се опит-
ват да извлекат максимално от вече изградените офис 
сгради. За да успеят да задържат наемателите си, те ще 
трябва да им предлагат допълнителни услуги, ще трябва 
да намаляват сериозно разходите си за поддръжка и упра-
вление на сградите, без това да влияе на качеството на 
предлаганите услуги.

Смятам, че 2009 г. ще бъде много интересна за всички 
компании, занимаващи се с фасилити мениджмънт услуги. 
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България

Ихтиман ще се отоплява 
с биомаса
Австрийската компания „Вермебетрийбе“ 
(WBG) направи проба на своята 
централа на биомаса, която ще 
отоплява обществени и частни сгради 
в Ихтиман. Централата ще използва за 
производството на топлинна енергия 
10 хил. тона отпадна дървесина годишно. 
Австрийската компания е изградила 8 
километра топлопреносна мрежа и ще 
регулира абонатните станции по най-
модерна технология. До десет дни след 
завършване на пробите първите абонати 
- църква, къщи, читалището в града и 
търговски обекти, ще имат отопление. 
В  бъдеще компанията смята да поиска 
лиценз за производство на топлинна 
енергия от ДКЕВР.

Нови 1 млн. кв.м 
жилища в София
Близо 1 млн. кв.м нови жилищни площи са 
изградени в София през миналата година. 
Във Варна са построени 210 хил., а в 
Пловдив - 115 хил. кв.м. 
В столицата най-много завършени обекти 
има в кварталите „Манастирски ливади“, 
„Люлин“ и „Младост“. От октомври 
досега цените на недвижимите имоти са 
спаднали с около 10%. Въпреки това средно 
за годината има ръст от около 15%. 
Наемите са се повишили с близо 5 на сто. 

Обичайно се търсят отстъпки от цената 
от 10 до 30 на сто. В момента средните 
нива според офертите в София са 1200 
евро, във Варна - 1056, в Пловдив - 758, 
в Бургас - 857 евро. Най-голямата група 
клиенти продължават да са българите и 
руснаците. 

Система за управление 
на опашките в Подуене
На 23 януари министър Николай Василев, 
кметът на София Бойко Борисов и кметът 
на район „Подуене“ Ева Митова откриха 
система за управление на опашките в 
центъра за административно обслужване 
на районната администрация в жк „Суха 
река“. Модерната система за управление 
на чакащи клиенти е внедрена по проект 
на МДААР. Общо 5 офиса на общински 
служби в София са включени - освен район 
„Подуене“ това са още район „Слатина“, 
район „Искър“, дирекция „Архитектура и 
градоустройство“ и Общинско дружество 
„Софийски имоти“. Оборудването вече 
работи успешно в още 49 обекта в цялата 
страна - 12 офиса на дирекция „Документи 
за самоличност“ към МВР, 1 офис на КАТ 
и 26 офиса на НАП, както и в 10 районни 
администрации на община Варна.

Нисколихвени заеми 
и за малкия бизнес
Малките и средните предприятия 
вече могат да кандидатстват за 
преференциално кредитиране от 
Българската банка за развитие (ББР), 
която от края на 2008 г. започна да 
разпределя финансовия ресурс, определен 
от правителството за подкрепа на 
бизнеса. Вече са ясни и търговските 
банки, които ще отпускат средствата. 
Кредитните линии са насочени основно за 
дългосрочно и средносрочно финансиране 
на инвестиционни проекти на малки и 
средни предприятия. В това число влизат 
искания за технологично обновление, 
предекспортно финансиране, въвеждане на 
иновативни продукти и услуги, въвеждане 
на международни стандарти и др. Самото 
кредитиране става при фиксирана лихва 
от 5 на сто плюс до 3 пункта, който всяка 
банка определя индивидуално.

По-висок 
данък сгради
Жителите на столицата ще плащат 
с около 100 лв. повече за данък сгради 
и такса смет през 2009 г. След като 
парламентът вдигна с 50% данъчните 
оценки на имотите, общинските съвети 
на София и на повечето градове в 
страната вероятно няма да променят 
ставките на налозите за жилищата. Така 

Ихтиман вече ще се отоплява с и отпадна дървесина
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данъкът за имотите в по-голямата част 
от страната ще скочи точно с 50%. В 
София данък сгради вероятно ще остане 
1.875 промила от данъчната оценка на 
имота, а такса смет ще се запази на 2 
промила. За основно жилище данъкът се 
плаща с 50% намаление.

Първи комплекс 
от пасивни къщи в София
В България предстои строителството 
на първия комплекс от еднофамилни 
нискоенергийни сгради. Комплексът ще е в 
околностите на София и ще се състои от 
общо 15 пасивни къщи. Нискоенергийните 
сгради ще отговарят на изискванията 
за енергийна ефективност и използване 
на слънчева енергия. Според експерта 
Матиас Унат от енергийната агенция 
Rhein-Taunus в Mайнц екологичността 
на сградите предстои да стане 
задължителен критерий в България. Той 
е убеден, че енергийно ефективното 
строителство е непопулярно, но ще става 
все по-актуално, особено с поскъпването 
на електроенергията и природния газ. 
В Германия например първите подобни 
сгради се строят през 1995 г., като 

до момента броят им е над 100 хил. и   
изграждането им става със средства от 
държавни или частни фондове, програми 
или различни еврофондове или местни 
инициативи.

Започна строежът 
на Логистичен парк Русе
Логистичен парк Русе получи разрешение 
за строеж. Това ще бъде първият 
логистичен комплекс в града и региона, 
който ще бъде изграден според 
световните стандарти и ще съчетава 
складови и офис площи. Инвеститор 
на комплекса е „Бългериън пропърти  
девелъпмънтс“ ЕООД. Първата копка на 
Логистичен парк Русе ще бъде направена 
през април 2009 г., а първият етап на 
комплекса ще бъде завършен до края 
на годината. Комплексът се намира до 
главната българско-румънска магистрала 
и на 3 км от центъра на града. Той ще 
бъде изграден върху терен от 53 676 кв.м. 
Комплексът ще включва висококачествени 
модерни складове със светла височина 
от 10 м, обслужващи офиси и надземни 
паркинги с 220 паркоместа за автомобили 
и 92 места за камиони. �
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Забраняват плазмените 
телевизори в Европа
Калифорния вече не е единственото 
място, където ще забранят плазмените 
телевизори. Очаква се ЕС също да въведе 
закон за тези телевизори поради това, че 
консумират прекалено много енергия. Така 
плазмените телевизори ще последват 
съдбата на електрическите крушки с 
жичка. Одобрението на закона се очаква 
да стане тази пролет. Изваждането от 
пазара на различни продукти може да 
стане предмет на сериозни дебати, но 
подобни мерки изглеждат по-практични 
от надеждите потребителите да 
променят навиците си. Алтернативна 
мярка би било въвеждането на подходящи 
тарифи за електричество. Независимо 
от избраната алтернатива посланието 
към производителите на електроника за 
икономичност на продукцията е ясно.

ЕП продава летищни скенери
Европейският парламент смята да продаде 
т.нар. разсъбличащи скенери, след като 
през октомври 2008 г. Европейският 
съюз се отказа да ги внедри на летищата 
в страните членки. Шест такива 
устройства се намират в складовете на 
ЕП в Брюксел и Страсбург през последните 
четири години, като цената им варира 
от 70 хил. до 120 хил. евро. Идеята за 
тяхното използване беше отхвърлена, 
защото охраната на практика виждат 
хората голи, което е в разрез с техните 
права. Генералният секретар Хералд Рьомер 
съобщи, че се проучва възможността 
за продажба на устройствата на САЩ, 
където подобни скенери вече се използват 
на 10 големи летища.

Негодната храна става суровина 
за електроенергия
Тъй като проблемът с изхвърлянето на 
тонове храна се задълбочава в световен 
мащаб, британската верига супермаркети 
„Сейнсбърис” са решили да оползотворят 
поне част от храната с изтекъл срок на 
годност, която изхвърлят, като генерират 
от нея енергия. Всяка седмица фирмата ще 
изпраща 42 тона негодна храна от 28-те 
си магазина в Шотландия в централата 
„Мадъруел”, работеща с биомаса. Очаква 
се всеки тон храна да захранва около 500 
домакинства. Целта на програмата на 
магазина е да спре напълно изхвърлянето 
на храна, от която средно 50% е 
неотворена. Само неоползотворената 
храна в кралството отделя 8 млн. тона 
въглероден двуокис годишно.

Необитаем апартамент 
от времето на ГДР
Архитектът Марк Арец, нает за 
реставрирането на улица в Лайпциг, 
открил празно жилище, в което никой не 
е живял в продължение на 20 години. В 
апартамента с площ 40 кв.м има следи, 
оставени от предишните обитатели, 
по които личи, че са го напуснали набързо. 
Всичко в жилището било непокътнато, 
включително и 20-годишни парчета хляб, 
а календарът на стената бил от 1988 
г. Архитектът не може да си обясни 
как жилището е останало непокътнато 
и непосещавано през всичките тези 
години. Според документи от личен 
характер  и сметки за комунални услуги 
последният обитател  на апартамента е 
бил 24-годишен мъж, прекарал 1 година в 
затвора.

Плазмените телевизори ще 
бъдат извадени от европейския 
пазар поради това, че 
консумират много енергия, 
последвайки съдбата на 
електрическите крушки
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Белгийските 
Facility Awards 2008
В края на декември обявиха победителите 
в белгийските Facility Awards 2008. 
Седем бяха компаниите, достигнали 
до финала. Първа награда и призът за 
фасилити проект на годината отидоха 
при „Ванут”, следвани от FOD Economie и 
„Теленет”, съответно на второ и трето 
място. Бяха връчени и две награди за 
отличен дебют на възпитаници на двата 
белгийски университета в Лиеж и Сен 
Ливен, които предлагат обучение по 
фасилити мениджмънт. За пръв път тази 
година вотът за наградата на публиката 
определи за победител проекта на 
компанията Hooglede с над 50% „за”.

Строят екологични 
затвори в Италия
Италианското правителство обяви план 
за изграждането на екологичносъобразни 
затвори. Целта е по този начин 
да се създадат 17 хил. нови места 
за обитателите в тях. В момента 
италианските затвори имат капацитет 
от 43 хил. места, а в действителност са 
принудени да побират 58 хил. души. Те ще 
бъдат изградени от модулни конструкции 
и в тях ще се използват стъкло, стомана 
и изолационни материали и ще са снабдени 
и с фотоволтаични панели. 
Те ще разполагат също с лампи и 
отопление, консумиращи минимални 
количества енергия. Подовите настилки 
ще бъдат направени от материали, които 
допускат минимална загуба на енергия. 
Услуги като почистването и поддръжката 
ще бъдат отдавани на частни фирми, 
а единствено здравеопазването и 
сигурността ще бъдат под контрола на 
италианската държава.

Държавно финансиране 
за олимпийското село
Британското правителство беше 
принудено да финансира с 461 млн. 
лири строежа на олимпийското село за 
Олимпийските игри през 2012 г. в Лондон, 
съобщи министърът по олимпийските 
въпроси Теса Джоуъл. Строежите на 
олимпийското село и международният 
медиен център пострадаха от 
световната финансова криза, която 
отдръпна инвеститорите. Това принуди 
правителството на Великобритания да 
се намеси спешно с финансовата помощ 
от близо половин милиард лири, които 
бяха заложени във фонда за спешни случаи, 
възлизащ на 2.7 млрд. С този допълнителен 
разход общата сума по организацията на 
олимпийските игри нарасна до 9.3 млрд. 
лири. �
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Нов робот за почистване 
на канализация
Американската компания iRobot, която 
разработва роботи за индустриална и 
домашна употреба, предлага нова версия 
на малкия робот Looj. Той е предназначен 
за почистване на канализация, покриви и 
други труднодостъпни места, които се 
запушват с листа или други отпадъци. Looj 
е проектиран така, че почиства по-бързо 
и по по-безопасен начин, отколкото човек 
на ръка. Малкият робот на iRobot може да 
изчисти около 20 метра улук за 10 минути. 
Предлага се с безжично дистанционно 
управление и е водоустойчив. 

Забавяне на зеленото 
сертифициране
Според проучване на „Ашкин груп” се 
очаква известно забавяне на екологичните 
тенденции във фасилити мениджмънта, 
особено що се отнася до почистването. 
Според него зеленото сертифициране през 
2009 г. ще се фокусира от новопостроени 
сгради към вече съществуващи, тъй 
като в тях същественa роля играят 
допълнителните мерки, които мениджърите 
вземат при тяхното управление. Очаква се 
професионалното почистване да продължи 
развитието си към по-щадящи околната 
среда техники и препарати. Това ще се 
отрази върху целия пазар на почистването 
и клиентите също ще са въвлечени в тази 
тенденция, което ще отреди лидерско 
място на ФМ компаниите и продуктите, 
които са най-изгодни и качествени.

Масовите почистващи 
препарати са вредни
Според учени от университета 
на Калифорния в Бъркли повечето 
почистващи препарати, които се 
използват в бита, далеч не покриват 
нормите за безопасност и екологичност. 
Според експертите съдържащите 
се вредни химически компоненти в 
препаратите за миене на съдове, 
почистване на различни повърхности 
и освежаване на въздуха не действат 
моментално, а се натрупват с годините. 
Mного от тях са признати за токсични 
замърсители на въздуха. Те идеално се 
справят със задачата да почистват, но 
при взаимодействие с озона образуват 
съединения, чиято токсичност превишава 
допустимите норми. Учените са измерили, 
че при освежаване на въздуха в малко 
помещение с аерозолен пулверизатор, 
количеството на вдишвания формалдехид 
може да се увеличи с до 25%. При 
почистване на банята пък се вдишва три 
пъти повече етиленгликол, отколкото 
позволяват екологичните стандарти.

Така изглежда 
роботът за 
почистване на 
канализация на 
компанията 
iRobot
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Креативна сградна 
автоматизация
Базираната в Тайпе компания PEGA design 
предлага концепция за инструмент, който 
да изключва общото електричество 
в дома в точно определен момент от 
денонощието, като така да се намалят 
сметките за ток. Идеята за системи, 
регулиращи разхода на електричество 
и температурата в помещенията на 
една сграда, не е новост. Апаратът 
JustDrawIt! („Просто го нарисувай”) обаче 
се различава чрез по-творческия подход 
към настройването му от потребителя: 
чрез специален маркер се отбелязва в 
колко часа устройството да изключи или 
намали осветлението и отоплението 
в дома. Продуктът е все още на етап 
разработване, но от компанията казват, 
че ще предлага и други полезни функции.

Нова система за почистване 
на ОВК инсталации
Новата система, създадена от Prolitec, 
може да бъде програмирана продължително 
да разпръсква препарат, почистващ 
въздуха в климатичните инсталации. 
Новият почистващ препарат, използван 
в системата, се нарича ARIA и е спечелил 
регистрация от Американската агенция за 
опазване на околната среда, гарантираща, 
че той не е токсичен за обитателите на 
сградата. Препаратът е безцветен, не 
оставя натрупвания по повърхностите 
и може да е ароматизиран или без мирис. 
Компютърно управляваната система 
на Prolitec разпръсква препарата на 
микрокапчици с размер 1/100 от 
диаметъра на човешкия косъм, като по 
този начин се предотвратява развитието 
на плесени и бактерии в климатичните 
системи.

Роботизирана поддръжка 
за вятърни генератори
Проектантите от немския Fraunhofer 
Institute са създали система за инспекция 
на ветрогенератори, която се придвижва 
по самата турбина чрез система от 
въжета и може да работи както на земни 
вертогенератори, така и на такива, 
разположени в морето.
Системата, носеща името RIWEA, може 
да открие повреди, които не могат 
да бъдат разпознати с човешко око. 
RIWEA се състои от няколко основни 
елемента: инфрачервен излъчвател, 
излъчващ топлина към повърхността на 
витлата, и термокамера за установяване 
на наранявания или други щети. Освен 
това системата има ултразвуков 
апарат, който също е снабден с камера за 
откриване на други скрити повреди.

Зареждане на телефони 
с ходене пеш 
С помощта на компактния генератор 
nPower PEG, който беше представен на 
изложението CES (Consumer Electronics 
Show) 2009, собствениците на различни 
преносими електронни устройства 
могат да ги направят напълно мобилни 
и независими от електрическата мрежа. 
Количеството създадена енергия е малко 
(5V/200 mA), но е напълно достатъчно 
да зареди всяко преносимо устройство, 
разполагащо с USB накрайник. Генераторът 
ще се появи на пазара след около половин 
година и цената му ще е 149 долара. 

Сгъваем битов хладилник
С днешното темпо на развитие на 
технологиите олекотен вариант на добре 
познатия масивен хладилник може да 
бъде в продажба преди 2020 г. Когато 
хладилникът не е пълен, той може лесно да 
се сгъва и така да спестява място, като 
по този начин намалява пространството, 
което има нужда от охлаждане. На 
теория това значи и по-малко изхарчено 
електричество. Друг плюс е, че може 
изключително лесно да бъде пренасян.

IFMA с нов директор
От 9 януари Крис Хоър е новият генерален 
директор на Международната асоциация 
по фасилити мениджмънт (IFMA). Той 
наследява Морис Тайди, който заемаше 
тази длъжност от 2004 г. насам. По време 
на своето председателство Хоър ще се 
стреми да увеличи броя на членовете и 
представителствата на организацията. 
IFMA е основана през 1980 г. и освен че 
обединява ФМ професионалистите от 
различни държави, асоциацията провежда 
проучвания, конференции и обучения в 
областта.

Най-големият град 
захранван с водород
Район от около 150 къщи в град Маебару в 
южната префектура на Япония – Фукуока, 
се захранва с водородни горивни клетки. 
Това е част от пилотния проект имащ 
за цел да тества използването на 
технологията за домакинствата. 
Горивните клетки са с мощност 1 kW и 
са разработени от Nippon Oil Corporation 
и работят като превръщат водорода 
в втечнен петролен газ (LPG). Тези 
когенерационни системи могат да покрият 
60% от разхода за електроенергия на 
домакинствата и около 80% от топлата 
вода. Технологията изхвърля с около 30% 
по-малко въглероден окис в атмосферата в 
сравнение с конвенционалните системи за 
когенерация. �
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Събития

Новият Закон за 
енергийната ефективност
Задължения за паспортизиране и сертифициране на сгради

Таско Ерменков представи новия Закон за енергийната ефективност   © “Фасилитис”

Поради големия интерес към събитието „Юко-
номикс“ ще проведе второ издание в София на 6 
март. Подробности - на www.uconomics.com.

Тя подчерта, че се обследва само 
цялата сграда, а не на части. Новото 
задължително сертифициране ще се прави 
не само за сгради, но и за промишлени 
обекти, които консумират енергия 
над 3000 MWh годишно. По време на 
дискусията аудиторията зададе конкретни 
въпроси, свързани с отговорностите, 
които би следвало да имат строителните 
предприемачи, за да сертифицират 
обектите си. Предмет на бурни 
дебати беше и въпросът, свързан със 
сертифицирането на стария сграден фонд.

Разгледаните от адвокат Биляна 
Тончева правни аспекти на новия ЗЕЕ 
и практическите проблеми, свързани 
с прилагането му, също активизираха 
участниците и дискусията в тази сесия на 
обучението се превърна в адвокатски спор 
около темата редно ли е новият ЗЕЕ да се 
явява ограничително условие за покупката, 
продажбата и отдаването под наем на 
недвижимите имоти. Димитър Танев, 
председател на Съвета на нотариусите, 
изтъкна, че няма обяснение на ал. 2 от чл. 
21 от ЗЕЕ, „съгласно който при отдаване 
под наем с договор, подлежащ на вписване, 
наемодателят трябва да предостави 
копие от сертификата или от енергийния 
паспорт. Копието на документ, което 
не представлява официално заверен 
препис, не представлява изобщо писмено 
доказателство, а само по себе си 
обикновеното ксерокопие не представлява 
и документ. Евентуалното му практическо 
значение се свежда до едно устно 
уведомяване, че са налице сертификат и 
енергиен паспорт“.

В заключение Димитър Дуков, 
изпълнителен директор на фонд 
„Енергийна ефективност“, разкри 
възможностите, които предоставя ФЕЕ 
при финансирането на мерките за ЕЕ и 
условията за кандидатстване при този 
тип финансиране. � Боряна ПЕТРОВА

НА 23 ЯНУАРИ 2009 Г. В СОФИЯ 
се проведе поредната инициатива 
от календара на „Юкономикс“. Темата 

на обучението беше „Закон за енергийната 
ефективност: енергийно паспортизиране 
и сертифициране на сгради“, като тя 
привлече над 115 участници и събра 
специалисти от различни области.

Изпълнителният директор на Агенцията 
по енергийна ефективност Таско Ерменков 
представи основните акценти в новия 
Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и 
мотивите за приемането му. Той отбеляза, 
че с обнародвания на 23 януари нов Закон 
за управление на етажната собственост 
отпадат част от задълженията за някои 
сгради да провеждат мерки за подобряване 
на енергийната ефективност (ЕЕ). 
Същевременно със ЗЕЕ се създаде нов пазар 
на услуги, свързани с паспортизирането на 
сгради с РЗП над 1000 кв.м.

Във втората сесия на обучението инж. 
Илиана Хаджиева, експерт в асоциация 
„Високотехнологични енергийни системи 
- България“ представи на аудиторията 
разликата между енергийни паспорти 
и сертификати за енергийните 
характеристики на сгради, както и 
процедурата при изготвянето им. 

Основен въпрос 
в дискукията бе 
какво се случва, 
когато нова сграда 
има само енергиен 
паспорт и се про-
дава на нови соб-
ственици
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Garching b. Muenchen, Germany
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Събития

БГФМА с нов 
управителен съвет
„Овергаз“ бе домакин на Първото общо събрание на асоциацията

НА 30 ЯНУАРИ 2009 Г. В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС 
на „Овергаз“ на ул. „Филип Кутев“ № 5 
в столицата се проведе първото 

общо събрание на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация. 

За председателстващ на заседанието 
бе избран г-н Николай Минков. В дневния 
ред на заседанието бяха включени 
дебати за внасяне на промени в устава 
на асоциацията, определяне на броя на 

новия управителен съвет, приемане на 
основните насоки, програмата за дейност 
и бюджета за 2009 г., както и взимане на 
решение за членството на Асоциацията в 
Euro FM - Европейската мрежа за фасилити 
мениджмънт. 

На това общо събрание бе взето 
решение да се промени уставът на 
асоциацията, като чл. 31, ал.3 се променя, 
както следва: „Управителният съвет е 
в състав най-малко 5 членове, които са 
членове на асоциацията - председател, 
заместник-председатели и членове.“

Заседанието продължи с разискване на 
броя на членовете на управителния съвет 
на асоциацията. Стигна се до почти пълно 
единодушие, че управителният съвет 
трябва да се състои от 7 души. 

Г-жа Пепа Димитрова от „Тишман 
мениджмънт къмпани“ направи процедурно 
предложение всеки присъстващ член 
да направи предложения за това кои 
членове да останат в състава на УС. 
Процедурното предложение се прие 
с единодушие. Г-н Минков направи 
предложение гласуването да бъде тайно, 
което също бе прието.  

След проведеното тайно гласуване и 
преброяване на гласовете стана ясно, 
че членовете на асоциацията, които ще 
продължат своя мандат, са:
� „Алфа пропърти мениджмънт“ ЕАД - 

председател
� „Немечек“ ООД, - зам.-председател
� „Фасилити Оптимум България“ АД - 

зам.-председател
� „ЕЛТА консулт“ АД - член
� „Интерпред - световен търговски 

център София“ АД - член
� „Тишман мениджмънт къмпани“ ЕООД - 

член
� „Фърст фасилити България“ ЕООД - член
Заседанието продължи с приемане 

на основните насоки за дейността 
на асоциацията през 2009 г., както и 
с единодушно решение Българската 
фасилити мениджмънт асоциация да стане 
пълноправен член на Euro FM - европейска 
мрежа за фасилити мениджмънт. �

„Фасилитис“Идеята на БГФМА е да обедини всички компании в бранша за едно по-добро бъдеще

CMYK  Фасилитис  стр. 16



17ФЕВРУАРИ 2009  ФАСИЛИТИС

на жилища в сградата са заплатили 
80% от стойността на строително-
ремонтните дейности на своите имоти 
и са получили съфинансиране от страна на 
проекта в размер на 20%. Максималната 
сума, заплатена от собственик на жилище 
в сградата, възлиза на 4300 лв.

Обновяването на блока е осъществено с 
активното съдействие на община Смолян 
както в организационно отношение, така 
и като финансов принос. Дейностите по 
благоустрояването на прилежащото и 
междублоковото пространство възлизат 
на обща стойност 120 хил. лв., като 90 на 
сто от сумата са осигурени от община 
Смолян. �� „Фасилитис“

Събития

Първи обновен 
блок в Смолян
Собствениците на жилища в сградата са получили съфинансиране по проекта в размер на 20%

НА 7 ФЕВРУАРИ 2009 Г. В ПРИСЪСТВИЕТО 
на Калин Рогачев, зам.-министър на 
РРБ, Дора Янкова, кмет на Смолян, 

Хенри Джаклин, постоянен представител 
на Програмата на ООН за развитие 
(ПРООН), и Лене Йесперсен, заместник 
постоянен представител на ПРООН, беше 
официално открита първата обновена 
жилищна сграда в Смолян.

Бл. 6, вх. В в жк „Извор“ представлява 
четириетажна жилищна сграда с 
дванайсет апартамента, едропанелно 
строителство, завършена през 1988 г.

Обновителните дейности започнаха 
през октомври 2008 г. и завършиха преди 
изтичането на четиримесечния срок за 
изпълнение на договора. Обновяването 
на сградата е извършено от фирма 
„Агробул 2000“ ЕООД, а строителният 
надзор на обекта е осъществен от фирма 
„Неостандарт“ ООД.

За повишаване на енергийната 
ефективност на сградата е поставена 
допълнителна топлоизолация на покрива 
и ограждащите стени и бе подменена 
дограмата. Фугите на фасадните 
панели също са обработени. Това води 
до ограничаване на топлинните загуби и 
очакванията са разходите за отопление 
съществено да се намалят. Подменената 
хидроизолацията на покрива ще спира 
течовете, които рушат блока. Подменени 
са амортизираните части на инсталации 
в общите части на сградата.

Подобрени са още видът и сигурността 
на общите помещения, като са 
боядисани стените на стълбищната 
клетка и са ремонтирани входната 
врата, входната козирка и стъпалата. 
Цялостното обновяване на блока 
гарантира оптимизиране на енергийната 
ефективност, подобрени шумоизолационни 
характеристики и защита на 
конструкцията от климатичните влияния.

Осъществените строително-ремонтни 
дейности възлизат на обща стойност 
183 376 лева. По проекта са финансирани 
дейности по общите части на сградата - 
покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, 
фоайе, стълбищна клетка. Собствениците 

Ремонтите ще 
ограничат топлин-
ните загуби, като 
разходите за елек-
троенергия и ото-
пление съществено 
ще намалеят
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ФМ и публично-частно партньорство

Основни 
понятия
Публично-частните партньорства 
стават все по-атрактивни

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ 
партньорства в сферата на 
фасилити мениджмънта нараства 

значително през последното десетилетие, 
като се оформя като самостоятелен 
сектор в Европа. Този нов пазар предлага 
различни начини за рефинансиране на 
проектите, когато съоръженията са 
в експлоатация, като по този начин 
собствениците могат да си продадат 
дяловете. Това е особено важно за 
строителните компании, чиито бизнес 
планове обикновено са по-краткосрочни. 
Публично-частните партньорства се 
отнасят предимно за строителство или 
реконструкция на обекти, доставяне на 
услугите, като в повечето случаи те се 
правят за дълги периоди от време - между 
20 и 30 години. Характеристиките и 
целостта на услугите са зависими от 
местната власт и как дадената услуга 
се вписва в техните бизнес планове. 
Независимо от обекта на публично-
частното партньорство местните 
власти имат нагласата да се отказват от 
много дейности, които доскоро са били в 
техния ресор. Това води до голям интерес 
от страна на частни компании да се 
заемат с извършването на тези дейности. 
Рискът и отговорността за построяване 
на обекта или за доставяне на услугата и 
последващото управление се прехвърлят 
до голяма степен от организацията 
клиент към частните доставчици. Така 
вниманието се прехвърля от нуждите на 
клиента към обезпечаването на услугите, 
свързани с клиента. Това създава една 
по-различна ситуация за участниците в 
строителната фаза, които са свикнали да 
се съсредоточават върху краткосрочните 
цели, инвестиции и възвращаемост, а не 
са правили дългосрочни планове.

Дефиницията на публично-частното 
партньорство заедно с различните начини 
за възприемане на партньорствата между 
държавния и частния сектор довежда до 
един голям брой спогодби, които могат да 
се класифицират като публично-частни. 

За да се объркат още повече нещата, 
терминът публично-частно партньорство 
се използва в най-тесния смисъл на думите 
в опит да се опишат характеристиките 
на един специфичен процес. Така, за да 
може да се даде едно добро описание как 
публично-частното партньорство се 
прилага в сферата на недвижимите имоти 
и фасилити мениджмънта, е необходимо да 
терминът да се „раздроби“ на по-малки и 
по-разбираеми категории. 

Публично-частното партньорство 
като цяло е метод за финансиране на 
капиталови проекти, чрез което да се даде 
възможност да се подобрят доставяните 
услуги, като капиталовите разходи в 
сегашния момент се конвертират в 
бъдещи задължения. 

Една външна компания обикновено 
проектира, построява и управлява 
имота при първоначално финансиране и 
притежание на дял от него. Финансовите 
интереси, които частната компания има 
в обекта, спомагат за осигуряване на 
неговата ефективност. 

Няколко по-широки форми на 
партньорство могат да бъдат обособени. 
Те като цяло са много широки като 
понятия и често може да се случи да се 
припокриват едно с друго. 

� Активи на публичния сектор се 
продават на частния сектор, като се 
смята, че финансирането и управлението 
от частния сектор ще увеличи 
стойността на активите и по този начин 
данъкоплатците ще получат по-добра 
стойност за парите си.

� Дялове от вече изградена държавна 
или общинска собственост (сграден 
фонд) се продават на частници, 
като се запазва миноритарен дял от 
собствеността. Главната цел на това 
публично-частно партньорство е да се 
увеличи ефективността на държавния 
или общинския имот, като се привлекат 
частни капитали, управленски и 
маркетингови умения. Има голям брой спогодби, които 
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ФМ и публично-частно партньорство

� Публичният сектор използва частни 
капитали, управленски и маркетингови 
умения, за да може да се използва 
максимално потенциалът на публичните 
активи - както физически, така и 
интелектуални, които не могат лесно да 
се продадат, или публичната власт иска да 
запази собствеността си. 

� Спогодби между публичния и частния 
сектор, при които публичният сектор 
съфинансира проекти на частния сектор, 
които са от публично значение, но които 
не могат да се финансират изцяло с 
публични средства.

� Спогодби, при които публичният 
и частният сектор чрез съвместно 
управление комбинират своите активи, 
финанси и експертиза с цел преследване на 
взаимни дългосрочни цели и споделяне на 
печалбата.

В повечето случаи различните публично-
частни партньорства се описват по 
различен начин. Отдолу са изброени някои 
от най-често срещаните абревиатури, 
свързани с тях.

� BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) - 
строителство, притежаване, управление, 
трансфериране

� BOR (Build, Operate and Renewal of 
concession) - строителство, управление и 
възстановяване на концесията

� BOT (Build, Operate, Transfer) - 
строителство, управление, трансфер

� DBFO (Design, Build, Finance, Operate) - 
проектиране, строителство, финансиране, 
управление

� MOT (Modernize, Operate, Transfer) - 
модернизиране, управление, трансфер. 

Две от най-често използваните форми 
на публично-частно партньорство са BOT 
и DBFO. � 

Петър ТАШЕВ

Публичният 
сектор използва 
частни капитали, 
управленски 
и маркетингови 
умения, за да може 
да се използва мак-
симално потенциал-
ът на публичните 
активи

могат да се класифицират като публично-частни
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Публично-частно 
партньорство в Германия
Проектен опит в прилагането на модела ПЧП на СКЕ Фасилити мениджмънт ГмбХ - Германия

КАТО КОМПАНИЯ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
в сферата на фасилити 
мениджмънта СКЕ разполага с над 

тридесетгодишен опит в областта на 
санирането и стопанисването на сгради 
и съоръжения. Дъщерното дружество на 
френския концерн „Винчи“ (Vinci) ръководи 
в момента девет проекта по схемата 
за публично-частно-партньорство в цяла 
Германия със срок между 15 и 25 години.

Проекти по схемата за публично-частно 
партньорство се развиват и насърчават 
в Германия от около пет години. Те 
обхващат наред с други обекти основно 
пътища, кметства, училища и болници. 
Публични възложители си сътрудничат с 
частни фирми, за да построят отново или 
да възстановят напълно и за относително 
кратък срок едно училище например. 
Стопанисването на обект в рамките на 
договор за публично-частно партньорство 
гарантира наред с други предимства 
за публичния сектор и запазване на 
стойността на недвижимостта. 
Професионално изпълнените проекти 
по модела ПЧП до голяма степен 
изключват прекомерното понижаване или 
унищожаване на стойността.

Възложителят печели във всички 
аспекти на публично-частните проекти 
от ноу-хауто на изпълнителя, особено 
по отношение на планиране, строеж 
и експлоатация. Той получава пълен 
пакет от комплексни услуги от една 
компания, която се грижи за изпълнението 
на проекта, докато възложителят 
може да се концентрира изцяло върху 
същинската си дейност. Към услугите 
по стопанисване спадат строителни 
дейности (саниране, ремонти, 
преустройства, превантивни мерки за 
поддръжка в изправност), мероприятия за 
реинвестиране (подновяване на износени 
строителни и инсталационни елементи), 
домоуправителни услуги и енергиен 
мениджмънт, както и почистване на 
имотите и поддръжка на външните 
съоръжения.

Ако се вземе под внимание общият 
пакет на моделите ПЧП, става ясно, че В рамките на ПЧП могат да се набавят средства за ремонтни и строителни дейности 
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това не е само вариант за финансиране 
и изграждане, а предпоставка за 
значителни промени във всички сфери 
на политиката и общинските бюджети. 
Публично-частното партньорство 
допринася за по-добро консолидиране на 
бюджета, за грижата за околната среда, 
опазването на климата, повишаване 
степента на удовлетвореност у 
ползвателите, модернизиране на 
администрацията, усъвършенстване и 
иновация, за насърчаване на регионалната 
икономика. Предпоставка за постигане 
на по-голяма прозрачност и за трансфер 
на знания са точното обследване на 
факторите разходи, време, рисков 
потенциал и качество. Моделът ПЧП 
допринася за намаляване на разходите, 
ускоряване на процедурите и гарантиране 
запазването на стойността, с което 
спомага за ефективното използване на 
обществените средства.

Най-голямото предимство на един 
проект, който е планиран като модел 
на публично-частно партньорство, е 
разглеждането на цялостния жизнен цикъл 
на недвижимата собственост. Това ще 
рече, че още при планирането и строежа, 
респективно санирането, се анализира 
цялата продължителност на живота на 
обектите. 

Бъдещият стопанин на сградата 
още при строежа анализира и калкулира 
разходите за стопанисване и поддръжка, 
като тези точни изчисления се изготвят 
въз основа на дългогодишна статистика и 
съответното ноу-хау. 

Опитът показва, че по-високи 
първоначални инвестиции могат 
значително да намалят по-късни разходи 
по експлоатацията. Оттук следват 
гарантираното ползване на сградата 
без прекъсване и високото качество за 
ползвателите. 

Функционалната спецификация при 
оформянето на тръжната документация 
при ПЧП модела дава възможност 
участниците в търга да внесат 
специалното си ноу-хау за оптимизиране 
на разходите през целия жизнен цикъл.  �22в публичния сграден фонд  

Възложителят 
печели във всички 
аспекти на публич-
но-частните про-
екти от ноу-хауто 
на изпълнителя

Моделът ПЧП 
допринася за 
намаляване 
на разходите, уско-
ряване на процеду-
рите

В Германия 
проекти по схема-
та за ПЧП се раз-
виват и насърча-
ват от около пет 
години
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Това означава, че изискванията за 
функционалност и качество се оформят 
така, че креативността на участниците 
в търга, архитектите и инженерите се 
ограничава във възможно най-малка степен. 
Друго предимство на модела на публично-
частно партньорство е, че в рамките на 
относително кратък период могат да се 
задвижат и финансират пълното саниране 
и ремонт или новото строителство на 
публичен сграден фонд. Частният проектен 
партньор разполага с необходимото знание 
и опит за надеждната и професионална 
реализация на комплексни проекти. Наред 
със строителството и услугите по 
стопанисване тук спадат и осигуряването 
на провизорни площи за временно ползване 
и управлението на преместването по 
време на етапа на строеж.

Друг важен елемент е съобразяването 
с местните и регионалните фирми при 
възлагането на поръчки, което подпомага 
насърчаването на регионалната икономика. 
Специална клауза в сключените със СКЕ 
„Фасилити мениджмънт“ ГмбХ договори 
дава реална възможност на средни по 
големина регионални фирми да получат 
поръчки от проектното дружество, 
като същевременно се гарантира, че 
при смущения в експлоатацията на 
обектите на място бързо ще се отзове 
компетентен партньор. Предимствата са 
безспорни - изпълнителят е директният 
контакт за всички въпроси, които 
касаят стопанисването на сградата, а 
възложителят печели от краткото време 
за реакция при смущения, тъй като в 
близост винаги има партньор. 

За безпроблемната експлоатация 
на обектите са необходими локално 
присъствие и кратко време за реакция. 
Присъствие се постига с обучен, 
благонадежден персонал. За тази цел 
сервизните екипи се състоят от 
ръководители на проекти, асистенти 
и домакини. Домакините са директни 
партньори за контакт на място и могат 
по този начин бързо да отстраняват 
възникнали проблеми. Домакинът се 
идентифицира в идеалния случай с „неговия“ 
обект (училище например) и гледа на 
поддръжката на обекта като на негово 
призвание.

Комуникацията и партньорското 
сътрудничество също са важни. Само 
когато възложителят и изпълнителят 
се срещат редовно, за да обменят 

Публично-частно...
информация, може да се работи оптимално. 
При санирането на училища например 
е необходимо съгласуване кога да се 
извършват строителните работи, за да се 
гарантира нарушаване на учебните занятия 
във възможно най-малка степен. Поради 
тази причина големи строителни работи 
се извършват през училищните ваканции, 
а по време на занятията се избягват 
дейности, които причиняват шум. 

И при инсталационното оборудване на 
сгради СКЕ използва дългогодишния си 
опит. Фирмата работи върху постоянно 
оптимизиране на своите услуги. 
Доказаните си знания, натрупани при 
технологичната поддръжка и монтаж 
на сградни инсталации при реализирани 
проекти, съчетани с иновативност, за 
да се откликне на все по-комплексните 
изисквания, СКЕ пренася върху новите 
си проекти. Опитът ни показва, че 
публичният сектор спестява между 10% 
и 15% спрямо собствена реализация на 
проекта.

Обликът на един недвижим имот се 
определя от качеството на почистване 
на имота и общите части към него, 
както и от поддръжката на външните 
съоръжения. Затова постоянно се полагат 
грижи ползвателите да могат да се 
движат в чиста и сигурна среда. За тази 
цел се използват почистващи средства, 
които отговарят на изискванията за 
опазване на околната среда и въпреки това 
притежават съответната почистваща 
сила. Отговорното отношение за опазване 
на околната среда е сред приоритетите на 
фирмата и се изразява във внимателното 
изразходване на природни ресурси. В този 
смисъл фирмата се задължава да борави 
грижливо с електричество, вода, топлина 
и консумативи. Още в етапа на планиране 
се стремим към оптимизация на разходите 
по отношение на експлоатацията на 
сградата. Потреблението на установените 
количества енергия се гарантира договорно 
от изпълнителя.

Изследвания, които се провеждат 
в областта на училищните проекти, 
доказват, че учители и ученици в санирани 
сгради повишават значително своите 
резултати благодарение на по-добрата 
среда за обучение и произлизащата по-
силна идентификация с училището и по 
този начин допринасят за предлагането на 
обучение на по-високо ниво. ��

Беате КУНЦЕ, 
СКЕ Фасилити мениджмънт ГмбХ

Най-голямото пре-
димство на един 
модел на ПЧП е 
разглеждането на 
цялостния жизнен 
цикъл на недвижи-
мата собственост

ФМ и публично-частно партньорство
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Университетските 
сгради
Големият потенциал и българската действителност

ВАЖНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВИСОКИЯ СТАНДАРТ 
на висшето образование и научните 
изследвания в университетите са 

условията и оборудването в учебните 
съоръжения. За наличието на тези условия 
са необходими съответните инициативи 
по саниране и обзавеждане, които са 
рядкост в българските университети и 
в много случаи покриват само минимални 
изисквания. Освен това българските 
университети разполагат с голям 
неизползван сграден фонд, от който 
биха могли да се реализират съществени 
приходи.

Конвенционалните форми и подходи 
при финансирането при изграждането 
и обновяването на университетските 
сгради очевидно са силно ограничени. Само 
когато нужните средства и осигурените 
ресурси бъдат използвани ефективно, 
може да се отговори на високи изисквания 
за качествено обучение и изследователска 
дейност. От Еврокомисията препоръчват 
решаването на подобни проблеми да става 
чрез публично-частни партньорства, 
които са се наложили като успешна 
практика в много европейски държави.

Публично-частните партньорства 
могат да отворят една добра възможност 
за университетите за управление и 
освежаване на големия им сграден фонд. 
Отправна точка на подобренията при 
управлението на имотите е погледът 
върху цялата последователност от 
действия по придаване на добавена 
стойност на проектите от гледна точка 
на жизнения цикъл. Чрез ранното планиране 
на строителството, експлоатацията 
на сградата и дори нейното събаряне 
накрая могат да се намалят в значителна 
степен разходите през този жизнен цикъл. 
Чрез публично-частните партньорства 
процесите през жизнения цикъл на 
държавните недвижими имоти могат да 
бъдат поети от надеждни частни фирми 
за един дълъг период, който може да 
стигне 20 - 30 години. При разглеждането 
на жизнения цикъл е необходимо всичките 
участници в публично-частното 
партньорство да се координират, така Неизползван имот на Софийския 

че всички етапи от жизнения цикъл да се 
обвържат в един цялостен проект. Това 
е начин да се постигне оптимизация на 
проекта и разпределение на риска между 
публичните и частните партньори.

За стартиране на ПЧП проект 
трябва ясно да се идентифицират 
целите на партниращите си страни. 
Например за учебните институции 
целите биха произхождали от 
необходимостта учебната дейност 
да се извършва при нужните условия и 
ресурс, а за частния партньор целта 
е реализирането на печалба от тази 
дейност. При партнирането с частни 
фирми университетите биха могли не 
само да функционират при по-добри 
условия. Също така те биха могли да се 
концентрират повече върху учебната и 
изследователската дейност и да оставят 
поддържането и стопанисването на 
сградния фонд на частен партньор.

В България университетите 
притежават голям сграден фонд, част 
от който не се ползва или се ползва 
минимално. С помощта на едно публично-
частно партньорство този сграден фонд 
би могъл да бъде оптимизиран, като слабо 
използвани или неизползвани сгради, някои 
от които генерират разходи, могат да 
бъдат махнати от плещите на учебните 
институции, например като дадена фирма 
получи право на строеж върху част от 
даден терен, а в замяна построи или 
ремонтира сграда на даденото висше 
училище. Друг вариант е отдаването на 
част от базите или терените под наем 
или концесия.

Липсата на такива проекти далеч 
не означава, че никой не се е досетил 
да извлече полза от имотите на 
университетите. В някои университети 
части или помещения се отдават под 
наем, обаче това става в малки мащаби. 
Пречката за стартиране на мащабни 
ПЧП проекти за университетите в 
момента е това, че те нямат право 
да се разпореждат с недвижимата 
собственост. По закон това е държавна 
собственост, която е предоставена на 

ФМ и публично-частно партньорство
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учебните заведения за ползване. Също 
така според Закона за държавната 
собственост разпореждането с имоти - 
държавна собственост, се извършва под 
контрола на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Ректори разказват, че в момента 
процедурите са толкова заплетени, че 
за да реализират сделка по каквато и да 
било схема, трябва да получат санкция от 
правителството, което да преобразува 
имота в частна държавна собственост. 
От министерствата на образованието и 
на финансите твърдят, че е необходимо 
политическо решение дали имотите да 
се размразят. Тази пречка се комбинира 
с липсата на яснота по отношение на 
регистрите с държавните имоти, което 
е довело до случаи на отчуждаване на 
академични имоти при съмнителни 
обстоятелства. Извършен в края на 
миналата година от Сметната палата 
одит установява, че няма единна база 
данни за държавните имоти. Областните 
администрации водят различни регистри. 
Не са въведени всички актове за държавна 
собственост, а други са сгрешени. 
Министерствата не предоставят на 
регионалното ведомство информация 
за имотите на тяхно подчинение. По 
тези причини базата данни е непълна и 
неточна, пише в доклада на Сметната 
палата. В Министерския съвет не е 
постъпвала информация за състоянието 
на държавната собственост, което 
създава риск при вземането на решения за 
управлението и разпореждането с имоти 
са установили одиторите. В доклада е 
посочено още, че няма правила за достъп 
до регистъра. Поради тези причини 
колко точно са имотите на висшите 
училища остава загадка. Ректорите също 
предпочитат имотите им да се пазят 
в тайна, затова нямат свои публични 
регистри. Така сделките с университетски 
имоти, които се осъществяват „под 
масата“, не могат да бъдат засечени, 
коментират юристи. 

Въпреки тези пречки често от 
ръководствата на университетите се 
опитват да намерят пролуки в закона, 
но подобни инициативи подлагат ПЧП 
проектите на риск от неизпълнение. 
Публично-частните партньорства имат 
голям потенциал, но пречките един ПЧП 
проект с университетски имоти да бъде 
реализиран в България са много. Чрез 
ПЧП проекти могат да се решат и други 
проблеми в национален мащаб, но за целта 
в България е нужна институционална 
рамка, която да осигури прозрачност 
и - доколкото е възможно - опростеност 
на процедурите. Отделен въпрос е, че в 
България такъв тип проекти се свързват 
с обръчи от фирми и сивата икономика. ��
� „Фасилитис“

ПЧП могат да отво-
рят добра възмож-
ност за университе-
тите за управление  
на сградния им фонд

Сметната палата 
установи, че 
няма единна база 
данни за държавни-
те имоти

университет на бул. Цариградско шосе © Ясен Димитров

ФМ и публично-частно партньорство
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Сградна автоматизация

Преглед на отворените 
стандарти
Решения за обединяване на системите в сградата в едно цяло

ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СИСТЕМИТЕ ЗА 
сградна автоматизация (датчици, 
контролери и окабеляване и др.) 

са били инсталирани, за да поддържат 
един продукт на един производител. 
Тогава нещата при системите за сградна 
автоматизация са били доста по-
прости, отколкото сега, и почти никой 
не се е замислял за съвместимостта 
на отделните системи. Фасилити 
мениджмънт моделите, в които 
системите за сградна автоматизация и 
IT системите се считат за независими и 
с отделни функции, не отскоро са морално 
остарели. Въпреки това има и много 
сгради, в които управителите на сгради 
са заключени в границите на една система 
и това ограничава възможностите им за 
ефективно управление

Бързите промени в информационните 
технологии и сградната автоматизация 
отвориха обширни нови хоризонти в 
управлението на сградите. Сградната 
автоматизация вече се възприема като 
част от цялата IT инфраструктура. Като 
решение на проблема със затворените 
системи се появиха и отворените 
стандарти, които да освободят 
„заключения“ в някоя система, зависеща от 
един-единствен производител, фасилити 
мениджър. Освен че позволяват по-лесно 
управление на сградите, отворените 
протоколи намаляват разходите за 
осигуряване на съвместимост между 
отделни системи в сградата (ОВК, 
осветление, охрана и др.). 

Освен отворените стандарти още 
една революция в системите за сградна 
автоматизация е възможността тези 
системи в отделните сгради да бъдат 
свързани в една цялостна система. По 
този начин стана възможно управлението 
на няколко сгради едновременно от един 
интерфейс. Това значително улеснява 
управлението на сградния фонд на големи 
компании, разполагащи с много сгради в 
отдалечени едно от други места. 

Най-разпространените отворени 
стандарти за протоколи за сградна 
автоматизация са LonMark, KNX, BACnet 
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и Modbus, като и четирите успешно 
се прилагат за изграждане на цялостни 
системи. При всеки от тях е използван 
различен подход за постигане на 
съвместимост между системите, което 
не означава, че някой от стандартите 
като цяло е по-добър от другите. Тези 
различия обаче могат да изиграят роля в 
зависимост от конкретния случай. 

На страниците на списанието вече 
сме ви запознали с разработения през 
1995 г. от американската организация 
на ОВК инженери - ASHRAE и със 
сътрудничеството на други организации 
BACnet стандарт, който може да бъде 
прилаган за управлението практически 
на всяка система в сградата. Подходът 
при разработването на BACnet e, че 
за да бъде една система съвместима 
с другите, трябва да има стандарти, 
покриващи както функциите на 
системата, така и тези на отделните й 
компоненти. Това било постигнато с така 
наречения обектно ориентиран подход 
за проверка, контрол и съвместимост 
на информацията от различните 
устройства. 

Обектно ориентираният модел има два 
основни компонента - обекти и „сървис“. 
Обектите са списък от свойства, 
представляващи определена информация, 
които в добавка на свойствата, 
дефинирани от самия стандарт, могат 
да включат свойства, дефинирани от 
производителите, ако функционират в 
съответствие със стандарта. BACnet 
също така дефинира функциите, свързани 
с всяко свойство. „Сървис“ е процесът 
на комуникация с дадените свойства 
на устройствата, на които се базира 
комуникацията между всички устройства.

За проверка на това дали устройствата 
от различни производители отговарят на 
BACnet стандарта е изградена специална 
лаборатория за тестове. Лабораторията 
е разработила и набор от тестове, 
с който производителите сами биха 
могли да проверяват съвместимостта 
със стандарта. За използването на 
стандарта и за сертифицирането за 
съвместимост със стандарта не се 
плащат такси.

LonMark е протокол за съвместимост 
на сградни системи, разработен от 
американската Echelon Corporation 
заедно с „Моторола“ в началото на 90-
те. Стандартът LonMark се базира 
на комуникационния протокол за 
съвместимост, наречен LonTalk, който 
управлява взаимодействието на различни 
устройства, закачени в една мрежа. За 
да улеснят прилагането на протокола, 
от Echelon си сътрудничат с „Моторола“ 
за разработването на специален 
микропроцесор за комуникация, наречен 
Neuron.  �28
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Преглед на отворените...
27�
Докато LonTalk протоколът осъществява 
повече самата комуникация между 
устройствата, той не адресира 
съдържанието на информацията. Втори 
протокол, наречен LonWorks, определя 
съдържанието и структурата на 
обменяната информация. LonWorks е 
система за контрол, която работи на 
peer to peer принцип, което означава, че 
всяко устройство може да си комуникира 
с другите устройства в мрежата или 
да използва master-slave конфигурация за 
осъществяване на комуникацията между 
интелигентните устройства. 

Съвместимите с LonWorks устройства 
използват за комуникация помежду си 
така наречените SNVT (Standatd Network 
Variable Types) - видове стандартни 
променливи за комуникация в мрежата. 
От Echelon поддържат списък от около 
100 вида стандартни променливи, който 
постоянно се увеличава. SNVT дефинира 
едно устройство, както един обект го 
прави за BACnet, но SNVT подходът е 
малко различен. За да може SNVT моделът 
да работи, е нужно и приемащите, и 
предаващите устройства да разпознават 
структурата на стандартните 
променливи. Поради това SNVT се 
дефинира с код, който позволява на 
приемащото устройство да правилно да 
разчете получената информация. 

Първоначално в LonWorks не бил 
дефиниран всеки SNVT код, което 
довеждало до объркване, например когато 
различни производители използвали един и 
същи код за дефиниране на различни неща. 
Това довело до създаването през 1994 
г. на LonMark Interoperability Association, 
състояща се от стотици производители 
и имаща за цел да прокара стандарти за 
прилагане на LonWorks технологията.

За да бъде сигурно, че всяко устройство 
в системата ще работи с другите 
устройства, се изисква потвърждение от 
LonMark, че устройството, носещо логото 
на LonMark, поддържа протокола. За да се 
спестят пари и време, сертифицирането 
става по интернет. Едно нововъведение 
е мрежовият профил, който определя 
функциите на едно устройство в мрежата 
независимо от производителя. За да се 
улесни инсталацията на устройствата, 
системата определя функциите на 
устройството по наименованията в 
неговия мрежов профил. Мрежовият 
профил може да бъде предефиниран, 

LonMark е протокол 
за съвместимост 
на сградни систе-
ми, разработен 
от американската 
Echelon Corporation 
заедно с „Моторо-
ла“ в началото на 
90-те

така че производителите могат да 
добавят нови пунктове в профила, което 
дава гъвкавост при поддържането на 
съвместимостта.

Отвореният стандарт KNX на 
европейската KNX Association (Konnex 
Association), който събира в себе си 
предходните на него стандарти на 
асоциацията - EHS (European Home 
Systems), BatiBus и EIB (European Installation 
Bus). При сливането на трите предходни 
стандарта най-непроменен останал EIB и 
новият KNX стандарт се базира основно 
на него, но има черти срещани и в другите 
два EHS и BatiBus. Самата асоциация KNX  е 
сформирана през 1999 г. от създателите 
на трите стандарта на базата, на които 
е направен KNX - EIBA (European Installation 
Bus Association), EHSA (European Home 
Systems Association) и BCI (BatiBUS Club 
International). KNX стандартът подобно 
на BACnet използва обектно ориентиран 
подход за комуникация между различните 
устройства в мрежата. При KNX те 
се наричат IO (Interface Objects), които 
съдържат списък със свойствата на 
устройствата.

Самите устройства, поддържащи KNX 
стандарта, са три вида:
� A-mode (Automatic mode) устройства, 

които автоматично се конфигурират и 
могат  да бъдат инсталирани направо от 
крайния потребител.
� E-mode (Easy mode) - такива, изискващи 

основно ниво на подготовка на този, 
който ги инсталира. Те се продават 
частично програмирани, но имат 
параметри, които трябва да се настроят 
от потребителя.
� S-mode (System mode) устройства, 

които не са програмирани и трябва да 
бъдат програмирани и инсталирани от 
специалисти.

Сертифицирането на устройство 
на даден производител става след 
тестове на продукта в някоя от KNX 
акредитираните лаборатории или в 
предприятието на производителя, ако той 
разполага с тестови съоръжения. 

Още един стандарт, използван за 
постигане на съвместимост между 
отделните системи в сградата, е 
Modbus. Този протокол е създаден през 
1970 г. от Modicon за използване в 
индустриални системи за автоматизация 
с програмируеми контролери. Той е 
един от най-използваните в днешно 
време инструменти за обвързване 
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на управлението на електронното 
индустриално оборудване. 

Структурата на Modbus е проектирана 
да поддържа master-slave комуникация 
между широк спектър интелигентни 
устройства. Той поддържа традиционните 
серийни и етернет протоколи. 
Напътствията и инструментите, 
които могат да са полезни за по-бързото 
инсталиране на протокола, са достъпни 
онлайн.

Въпреки че първоначално е създаден за 
управление на индустриални системи, 
поради неговата опростеност и 
отвореност използването на TPC/IP 
базирания Modbus бързо се пренесло върху 
сградния сектор.

ModBus има програма за сертифициране 
на продуктите на желаещите 
съвместимост с този стандарт 
производители. Използването на 
стандарта, както в случая с BACnet и за 
разлика от LonMark и KNX, е безплатно 

и няма такси за сертифициране на 
продуктите на даден производител за 
съвместимост със стандарта. Въпреки 
че сетифицирането е безплатно и че 
ModBus e широко разпространен, само 
част от поддържащите го системи са 
сертифицирани.

Всички, изброени дотук стандарти, 
предлагат широки възможности за 
сградна автоматизация и е трудно да 
се каже, че някой от тях е най-добрият. 
Често за постигане на високо ниво на 
автоматизация при големи обекти или 
свързване на много сгради се препоръчва 
комбинирането на по няколко отворени 
стандарта, за което има преходни 
устройства. За основните предимства 
на отделните отворени стандарти за 
системите, участващи в сградната 
автоматизация, и съвместимостта 
между тях може да прочетете на 
страниците на следващия брой. �

Ясен ДИМИТРОВ

Освен че позволя-
ват по-лесно упра-
вление на сградите, 
отворените про-
токоли намаляват 
разходите за оси-
гуряване на съвмес-
тимост между от-
делните системи
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Дистанционно извършване 
на фасилити мениджмънт
Новите BACnet/IP технологии улесняват управлението на сгради от разстояние

МНОГО ГОЛЕМИ КОРПОРАЦИИ 
трансформират елементите 
на сградната инфраструктура 

в интелигентни системи за сградна 
автоматизация, така че да могат да 
управляват по-добре ресурсите, да 
реагират на събитията по-бързо и да 
подобрят сигурността. Навлизането на 
BACnet/IP като стандартен интерфейс 
при следващото поколение системи 
за сградна автоматизация премества 
фасилити мениджмънта на нивото на 
основните компоненти от комплексна 
IT мрежа. Те могат да подобрят 
възможностите на IP на следващото 
поколение устройства и интернет, така 
че да могат да предложат оптимизирано 
дистанционно управление.

Отвореният стандарт BACnet дава 
възможност сградните устройства да 
бъдат управлявани в рамките на една 
мрежа независимо от производителя 
им. Разширяването на BACnet в BACnet/
IP позволява допълнителна гъвкавост 
за целите на фасилити мениджмънта, 
тъй като всички устройства могат 
да комуникират помежду си или със 
системите за управление посредством IP 
мрежата.

При комбиниране на универсалната 
комуникация на BACnet/IP с последните 
технологии за дистанционно управление 
и мониторинг интелигентните сгради 
могат да се създават и управляват 
от разстояние. Дистанционното 
извършване на фасилити мениджмънт 
услуги е обещаващо от гледна точка на 
ефективността както за фирмите, така 
и за доставчиците на услуги.

Взаимните ползи включват:
� Елиминиране на неефективността и 

слабостите в системите за сигурност, 
свързани с традиционната дистанционна 
връзка, използвана за фасилити 
мениджмънт
� Възможността на доставчиците 

на фасилити мениджмънт услуги да 
предложат подобрено обслужване
� Централизиране на фасилити 

администрацията и диагностиката
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� Възможност за подобряване на IP 
базираните инфраструктури за по-
широко виждане за фасилити мениджмънт 
мрежите.

Като цяло дистанционното управление 
посредством BACnet/IP устройства 
позволява доставчиците на услуги 
да намалят цените и да увеличат 
възможностите за посрещане на 
изискванията на клиентите си.

Дистанционни ФМ 
услуги и диагностика
Преди появата на BACnet и BACnet/IP 
комуникацията между доставчиците 
на фасилити мениджмънт услуги и 
инфраструктурата на клиентите изисква 
модемна линия. Тази линия е използвана 
при достъп до устройствата на 
клиентите за извършване на фасилити 
мениджмънт услуги. В повечето случаи 
модемната линия се свързва към 
базова станция, която комуникира с 
контролирани станции или програмируеми 
логически контролери посредством 
частни протоколи със серийна или 
модбус инфраструктура. Тази техника 
осигурява начин за комуникация между 
доставчиците на услуги и устройствата, 
които са обект на управление, но в 
същото време ги ограничава, тъй като не 
позволява едновременен достъп до всички 
наблюдавани устройства и системи. 
Освен операционните недостатъци на 
дистанционното управление, което не е 
базирано на BACnet/IP, използването на 
модемни линии ограничава допълнително 
ефективността на доставчиците 
на фасилити мениджмънт услуги 
(разполагат с минимална честотна 
лента за извършване на диагностика и 
дистанционна намеса, имат нужда от 
отделна линия за отделните видове 
устройства и системи, съществува 
риск за неоторизиран достъп до 
инфраструктурата на клиентите).

Създава се следващо поколение 
системи за дистанционно извършване 

на фасилити мениджмънт услуги, 
което преодолява всички ограничения и 
опасения за сигурността, съществуващи 
при базираните на модемни линии, и 
същевременно увеличава качеството на 
услугите. Доставчиците на съоръжения, 
които предлагат управление и поддръжка, 
както и независимите доставчици 
на фасилити мениджмънт услуги, 
работещи с устройства, поддържащи 
BACnet/IP протокол, получават 
инструмент за достъп до IP мрежата 
на клиентите и могат да извършват 
детайлна диагностика, подобрения и 
конфигурационни промени, необходими за 
постигане на най-добър резултат.

Този нов вид IP дистанционно управление 
позволява на доставчиците на услуги 
да извършват мониторинг проактивно, 
както и при поискване да получават 
достъп само до устройства, защитени 
срещу неоторизиран достъп. В същото 
време доставчиците на фасилити 
мениджмънт услуги могат да посрещнат 
и изискванията и нуждите на аутсорсинг 
партньорите си в мрежата. Това е 
много важно, тъй като обикновено IT 
организациите стават собственик на 
фасилити мениджмънт мрежата при 
свързването й с BACnet/IP, тъй като 
съоръженията, които се управляват, са 
свързани към корпоративната LAN. В 
допълнение при свързване към Intranet 
мрежата на клиентите доставчиците на 
фасилити мениджмънт услуги разширяват 
обхвата на действието си и поддържат 
постоянна връзка с всички устройства от 
единствена точка на достъп в мрежата 
на клиентите.

Едно от основните предимства 
на новите BACnet/IP стандарти е 
консолидирането на различни операции, 
свързани с управлението на системите 
в рамките на централизирана сградна 
автоматизация, от разстояние. Това е от 
значение, тъй като стремежът е да се 
намалят разходите, като се изпълняват 
повече дейности с по-малко вътрешни 
ресурси. �� Ива ПЕТРИНСКА

Дистанционният 
ФМ улеснява и фир-
мите, и наетите 
от тях доставчици 
на услуги

При BACnet/IP всич-
ки устройства и 
системи си кому-
никират чрез IP 
мрежата

Дистанционно-
то управление с 
BACnet/IP устрой-
ства позволява на-
маляване на цените
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Интеграцията на ССА
Ролята на фасилити мениджъра

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ СЛЕДНОТО: ЦЕНИТЕ НА 
енергийните ресурси продължават 
да нарастват и вашият бюджет, 

толкова внимателно планиран за 
покриване на тези разходи през годината, 
е почти изчерпан. Обитателите на 
офиса започват да се оплакват, че 
техните работни места все повече 
остават прекалено студени (или горещи). 
Управлението на поръчките започва да 
отнема твърде много време. Системите 
в сградата изглежда, че вече не работят 
толкова добре както преди. 

За опитните фасилити мениджъри 

симптоми като изброените означават, че 
е дошло време да се провери начинът, по 
който системите в сградата са (или не са) 
интегрирани. Една интегрирана система 
може да повиши продуктивността на ФМ 
отдела, да подобри комфорта и да снижи 
енергийните разходи. Но интеграцията 
е комплексен процес, който изисква 
активното ангажиране на фасилити 
мениджъра.

Независимо дали проектът за системна 
интеграция е голям или малък, той 
включва софтуерни и/или хардуерни 
взаимовръзки за някаква икономическа 
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полза. Интеграцията може да включва 
една или повече сградни подсистеми, 
като например отопление и вентилация, 
осветление, контрол на достъпа и 
противопожарна безопасност. Тя може 
да включва уебуслуги за отдалечено 
наблюдение на функциите в множество 
сгради или за опериране на цялостна мрежа 
за контрол на процесите. Интеграцията 
може и да се отнася до елиминиране 
на повтарящата се административна 
работа и максимализиране на 
продуктивността в цялото предприятие. 

Най-подходящият човек, който може 
да реши каква степен на системна 
интеграция е необходима, е този, 
който познава изцяло компанията и 
нейните сгради. С други думи, фасилити 
мениджърът. Той трябва да е активно 
въвлечен в работата на който и да е екип 
по системна интеграция - от създаването 
на идейния проект до реализацията 
му. В крайна сметка, ако сградата не 
функционира безпогрешно, фасилити 
мениджърът е този, който ще получава 
оплакванията.

Какво ще стане, ако фасилити 
мениджърът не знае какво точно иска да 
постигне със системната интеграция? 
Ако това е така, то вие не сте 
единственият фасилити мениджър в 
подобно положение в началото на проекта. 
Много рядко фасилити мениджърите 
знаят точно какво искат да постигнат с 
интеграцията.

Друг въпрос: знаете ли какво можете 
да си позволите? Имате ли достатъчно 
средства в бюджета за тази година? 
Или подмяната трябва да се извърши 
следващата година? Преди хардуерът 
и инсталацията му бяха най-скъпите 
елементи на интеграцията, докато 
сега те отстъпват място на софтуера. 
Няколко специалисти в бранша предлагат 
фасилити мениджърите да започнат с 
отговора на няколко въпроса. Какви са 
вашите нужди? Това нова сграда ли е или 
е ъпгрейд на съществуваща система 
за интеграция в съществуваща сграда? 
Какво се опитвате да постигнете с тази 
система за интеграция? Дали искате да 
подобрите безопасността, сигурността 
или продуктивността на работниците?

Ползи 
и ограничения
Ако предположим, че имате неограничен 
бюджет, практически всяка сградна 
система може да бъде интегрирана да 
работи с коренно различна система. Една 
интегрирана система може да обедини 
осветление, отопление и вентилация, 
контрол на достъпа, фактуриране на 
наеми и функции за предприятието. При 
липса на бюджетни ограничения дори и 

микропроцесорът на кафе машината ви 
може да бъде интегриран в обслужвана 
през мрежата система за сградна 
автоматизация. Въпросът обаче е каква 
степен на интегриране си струва разхода. 
Това е въпросът, с който се сблъсква всеки 
фасилити мениджър, защото постигането 
на интеграция все още изисква доста 
работа.

В рамките на университет или 
медицински център, където рядко се 
строят, разширяват или реновират 
нови структури, инвестирането в 
системи за сградна автоматизация е 
почти абсолютно необходимо. За обекти, 
където строителството тече на 
различни фази, или при сгради с различни 
технологии за сградна автоматизация 
интеграцията с цел да се постигне 
някакво ниво на взаимоопериране може 
да спести разходи и да създаде среда, 
подходяща за дейностите, които ще се 
извършват там. Взаимооперирането може 
да създаде възможности, които да улеснят 
поддръжката на тези сгради.

Въпреки че много е говорено за 
отворените протоколи в отоплението, 
вентилацията, осветлението и другите 
сградни подсистеми, истината е, че много 
механизми остават отделени. 

За компании, чиито сградни активи са 
разпръснати в даден район, държава или 
на много континенти, интеграцията 
на сградни системи, която да е от 
висока класа, има икономически смисъл. 
Системната интеграция може да 
допринесе много, но фасилити мениджърът 
трябва да реши каква цена e икономически 
обоснована. Дали се нуждае от системна 
интеграция, която ще вади на бял свят 
всички данни за потреблението на 
енергия? Или ще отваряте централизиран 
кол-център за спешни повиквания, който 
да обслужва всичките ви разпръснати 
обекти? Или пък се налага да отворите 
системата си, така че да може да 
закупувате контролери за променлив обем 
на въздуха от по-изгодни доставчици? 
Тези въпроси определят какво ниво на 
системна интеграция ви е необходимо.

Едно ограничение в системната 
интеграция е прекаленото усложняване. 
Всеки софтуер изисква някакъв режим на 
работа. Но никой не желае хората, които 
работят в сградата, да подчиняват 
начина си на работа на ограниченията на 
софтуера. В такива случаи системната 
интеграция нанася повече вреда, 
отколкото полза. Затова е нужно да си 
изберете правилния експерт, който да 
ви посъветва какво точно трябва да 
се направи, за да се изпълнят вашите 
изисквания като фасилити мениджър 
и в същото време системата да не е 
претоварена и сложна за употреба. �

„Фасилитис”

Системната интег-
рация може да до-
принесе много, но 
фасилити менид-
жърът трябва да 
реши каква цена e 
икономически обос-
нована

При липса на бюд-
жетни ограничения 
дори и микропро-
цесорът на кафе 
машината ви може 
да бъде интегриран 
в обслужвана през 
мрежата система 
за сградна автома-
тизация
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Все повече се говори 
за отворени стандарти
Георги Брашнаров, управител на „Немечек България“ и председател на БАCКОМ, пред „Фасилитис“

азкажете ни малко повече за 
Асоциацията на българските 
софтуерни компании  (БАСКОМ) 

- броят на фирмите, на заетите и 
сегментацията.
БАСКОМ е професионалната браншова 
асоциация на българските софтуерни 
фирми. За разлика от други ИТ асоциации 
ние сме фокусирани само и единствено 
върху фирмите, разработващи софтуер за 
локалния и международния пазар. Ето защо 
основен критерий за членство е минимум 
50% от бизнеса да идват от разработка 
и внедряване на информационни решения. 
Започнахме през 2002 г. с 14 фирми 
учредителки, сега сме над 50.
Първоначалният фокус беше върху т.нар. 
outsourcing модел, при който български 
софтуерни инженери, обединени в 
компании с българска, смесена или изцяло 
чужда собственост, предоставят 
услуги по разработката на софтуер за 
международните пазари. През последните 
години фирмите натрупаха опит и 
знания и сега има все по-ясна тенденция 
към разработка на собствени решения, 
преминаване към различни партньорски 
модели или предоставяне на услуги с по-
висока принадена стойност. По данни 
на асоциацията във фирмите членки 
работят над 3000 висококвалифицирани 
софтуерни специалисти със знания както 
в най-новите технологии, така и с доказан 
опит в различни бизнес домейни. Все още 
над 70% от приходите на нашите членове 
идват от международна дейност, което 

ни прави сериозно експортно ориентирани.
Дейността на асоциацията е насочена 
основно към подпомагане на бизнес 
развитието на фирмите членки с няколко 
ясно определени направления: Брандинг и 
помощ при организация на експортната 
дейност - организация на почти всички 
международни изяви на българските 
софтуерни фирми, в частност щандове 
на изложенията CeBIT в Хановер, SYSTEMS 
в Мюнхен, OutSourceWorld в Ню Йорк, 
COMDEX в Лас Вегас, GITEX в Дубай, както 
и прояви от типа road-show в Германия, 
САЩ, Япония и др. В това направление 
поддържаме сериозни партньорства с 
редица донорски организации като GTZ, 
USAID, EBRD/BAS и др. Лобиране за по-
добра бизнес среда - срещи и работа с 
правителството за промяна на някои 
остарели закони като ЗДДС в частта му 
за третиране на софтуерните продукти 
и услуги, ЗОП, участие в работодателски 
организации (КРИБ). Образование - 
специален фокус върху изграждане на 
близки отношения с университетите и 
работа с техните ръководства за промяна 
на остарели програми, организация на 
стажантски програми и специфични 
проекти на фирми от асоциацията с 
различни факултети. За разлика от други 
индустрии при разработката на софтуер 
основният инструмент е човешкият 
потенциал и затова все повече фирми, 
както и асоциацията като цяло, обръщат 
сериозно внимание на проблемите на 
образованието.  �36 

Георги Брашнаров

е роден на 5 юни 1961 г. в Стара Загора. Завършва през 1986 г. Университета по архитектура, строителство 

и геодезия в София като строителен инженер, а през 1988 г. получава магистърска степен по приложна 

математика и информатика от Техническия университет. През 1997 г. получава диплома по ефективно 

управление от Open University, UK/НБУ, София. В периода 1989 - 1993 ръководител ЕИЦ към „Метални 

конструкции“ АД, а до 1998 г. е рководител ЕИЦ към „Главболгарстройпроект“. От 1998 г. насам е управител на 

„Немечек България“ ООД и  мажоритарен собственик на фирмата от 2002 г.
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34�
Работа с други браншови организации - в 
съвременното общество наличието на 
качествена и навременна информация 
е от изключително значение за 
конкурентоспособността на всяка 
фирма. Ние се стремим да използваме 
клъстърен подход и да представим 
опита и възможностите на българските 
фирми, доказали се на световните 
пазари, и на българските предприемачи и 
индустриалци. 

Имат ли потенциал българските 
разработчици на софтуерни решения за 
фасилити мениджмънт и конкурентни 
ли сме на световния пазар? Чували 
сме за българско участие в известни 
проекти в Дубай, можете ли да 
разкажете повече?
Българската софтуерна индустрия е 
с голям потенциал и в нея работят 
висококвалифицирани професионалисти. 
Една от основните особености 
е, че се стремим програмистите 
да не са само отлично технически 
подготвени, но да имат и сериозни 
познания в приложната област, за която 
разработват дадено решение. Това ни 
отличава от други страни като Индия 
и ни дава увереност за развитието 
на сектора. Затова съм убеден и във 
възможностите на български софтуерни 
фирми да предоставят качествени 
и професионални инструменти 
за управление и оптимизиране на 
работните процеси в един от най-бързо 
развиващите се сектори в икономиката, 
какъвто е управлението на недвижима 
собственост и имоти. Фактът, че 
българските софтуерни компании са 
добре известни на световния пазар и 
работят за големи компании от САЩ и 
Западна Европа, е сигурна предпоставка 
за добрата репутация, която биха имали 
и на световния пазар на фасилити 
мениджмънт решения. За съжаление са 
единици фирмите в България, които са 
се фокусирали да разработват готови 
решения за управление на недвижима 
собственост и да ги представят извън 
България. Причина за това е, че тази 
дейност изисква големи финансови 
и човешки ресурси, които на този 
етап софтуерните фирми в България 
трудно си осигуряват. Не става въпрос 
само за разработка на съответното 
техническо решение, но за изграждане на 

професионална организация за маркетинг, 
консултации, продажби, имплементация и 
поддръжка.
Тук виждам ролята на БАСКОМ и други 
браншови организации, например 
Българската асоциация по фасилити 
мениджмънт, да съдействат за 
финансиране от различни програми 
(европейски или регионални). 
Един от добрите случаи на фокусиране 
на усилията в маркетинг и дистрибуция 
е примерът, който споменахте. През 
последните години консорциум Nemetschek 
България/CenterMine, със сериозни 
традиции и опит в разработката на 
системи за управление на недвижима 
собственост за чуждестранни клиенти, 
концентрирано полага усилия за 
позициониране на неговите собствени 
продукти в Близкия изток - Египет, 
ОАЕ, Кувейт. Фактът, че българска 
софтуерна компания е добре приета 
и има конкретни резултати извън 
България, е показателен за качеството и 
конкурентоспособността на българската 
софтуерна индустрия, дори и в динамично 
развиващ се сектор, какъвто е 
управлението на недвижима собственост 
и активи.  

Какви са ефектите от световната 
икономическа криза върху компаниите 
производители на софтуер в България 
и Европа? Очаквате ли специфични 
ефекти върху пазара на софтуерни 
решения за управление на имоти и 
комплекси?
Засега българските софтуерни компании 
не са притеснени сериозно от кризата. 
Софтуерните фирми са изключително 
иновативни и гъвкави. Продуктите и 
услугите, които ние разработваме и 
предлагаме, са всъщност още по-важни 
по време на криза, защото добрата 
информационна система е основен 
елемент във всички необходими програми 
по оптимизация на работния процес и 
намаляване на разходите. Само преди пет 
години при предишната dot-com криза 
много мениджъри загубиха доверие в 
информационните технологии и замразиха 
инвестициите в тях за определен 
момент. Времето обаче показа, че това 
беше грешен ход, и липсата на развитие 
в техните управленски системи направи 
фирмите им неконкурентоспособни. Ето 
защо някои от нашите фирми, особено 
тези, които предлагат продукти и услуги 

Българските фирми 
могат да предоставят 
качествени професионал-
ни инструменти за управ-
ление и оптимизиране на 
работните процеси

Малко са фирмите в 
България, които разработ-
ват готови решения за 
управление на недвижима 
собственост за чужбина

Все повече се говори...

Интервю
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за оптимизация на процеси, имат сериозен 
ръст на приходите си именно във времето 
на кризата. От друга страна, факт е, 
че нашите фирми работят основно за 
чуждестранни клиенти и кризата при цели 
отрасли като автомобилостроенето, 
машиностроенето, строителството, 
финансовия и банковия сектор ще се 
отрази индиректно и на нашите планове. 
Има и дъщерни дружества на големи 
западни фирми, които ще бъдат повлияни 
от общата корпоративна психоза. Все 
пак аз съм оптимист за бъдещето на 
повечето фирми от сектора, особено 
за тези, които използват времето на 
кризата за оптимизация и на собствени 
си процеси на работа, така че да 
предоставят на клиентите си още по-
ефективни решения. 

Напоследък все повече проекти за 
системи за сградна автоматизация 
залагат на отворените стандарти. 
Как се отразява това на пазара на 
софтуерни решения за управление на 
сгради?
Една от основните причини за налагането 
на отворени стандарти в реализирането 
на сградни автоматизации е изострената 
конкуренция в този сегмент на пазара. 
Навлизането на отворени стандарти 
ни дава възможността да сме гъвкави 
при оптимизиране на управлението 
на сградните автоматизации  или 
съответното аутсорсване на 
поддръжката и управлението към 
подизпълнители. Отворените стандарти 
също ни предоставят възможност да 
не бъдем зависими от един доставчик 
на оборудване, а да бъдем свободни да 
проектираме сградната автоматизация 
съгласно нашите изисквания и стандарти. 
Тази особеност, разбира се, изисква и 
промяна в софтуерните приложения и 
системите за управление на недвижима 
собственост. Отдавна се говори за 
единен стандарт на обмен на информация 
в строителството като цяло (днес 
популярен като BIM - building information 
model). Налагането на отворени 
стандарти при сградните автоматизации 
е още една крачка към унифицирането на 
информацията относно сградата като 
цяло.  Все повече на пазара се налагат 
софтуерни системи, които са отворени 
и имат възможността да комуникират и 
с други решения - софтуер за управление 
на сградна автоматизация, управленски 

софтуер, счетоводен софтуер и други. 
От друга страна, все по-популярен става 
терминът SaaS (Software as a Service). 
В този случай фирмите не са задължени 
да купуват скъпо струващи лицензи и 
инфраструктура, а ползват IT решения 
на база на месечен абонамент. Това 
значително облекчава потребителите 
и ги разтоварва от неспецифични за 
дейността им разходи. Надявам се, 
че тази тенденция скоро ще придобие 
популярност и в  управлението на 
недвижима собственост и активи, като, 
ползвайки SaaS, фирмите ще могат 
да се съсредоточат върху техните 
основни дейности - намаляване на 
експлоатационните разходи и увеличаване 
на приходите от дейността.

С развитието на комуникационните 
технологии се отварят все повече 
възможности управлението на сгради да 
става и дистанционно през интернет. 
Как оценявате заплахата от хакерски 
атаки?
Свидетели сме как интернет промени 
коренно целия ни живот само за десет 
години. Бъдещето ни все повече ще бъде 
свързано с термини като споделяне, 
социални и бизнес мрежи, отворен 
достъп и т.н. Огромните възможности 
за дистанционна работа неминуемо ще 
променят и типа управленски системи и 
начина на тяхната работа. 
По-горе споменах SaaS като все по-
налагащ се бизнес модел. Засега той е 
познат или в безплатни форми (различни 
web mail системи, карти и направления 
- Google, Michelin, социални мрежи), или 
при евтини услуги като hosting, web-
based office (Microsoft Office Live). Идва 
обаче и времето на корпоративни 
услуги в области като ERP, CRM, EDM 
(electronic document management) и 
разбира се, фасилити мениджмънта 
като специализирана ERP система. 
Предимствата на новия модел са много, 
но има и рискове, свързани най-вече 
със сигурността на информацията, 
която често е от критично значение 
за съответния бизнес субект. Този риск 
по-скоро е психологически, защото от 
професионална гледна точка сигурността 
на новите дейта центрове е многократно 
по-висока от тази в съответните 
фирми, които често не разполагат и с 
квалифициран персонал. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Стремим се да изгра-
дим близки отношения с 
университетите, за да 
променим остарелите 
програми и практики

Информационната сис-
тема е основен елемент 
във всички програми за 
оптимизация на работния 
процес и намаляване на 
разходите

Интервю
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Биометрична 
сигурност
Използването на биометрични данни за контрол 
на достъпа вече е едно много добро решение на 
проблема със сигурността

КОНТРОЛЪТ НА ДОСТЪП И СИГУРНОСТТА 
създават голямо напрежение за всеки 
фасилити мениджър. Няма значение 

в каква индустрия работи компанията, 
изискванията за контрола на достъп са 
почти еднакви. За повечето организации 
проблемът е, че не могат да намерят една 
изпитана система, която да предпазва 
сградите и територията около тях от 
нежелани нарушители. 

Към момента в повечето компании 
външният и вътрешният контрол на 
достъп се осъществяват посредством 
ключове, чип карти или дистанционни 
управления. Но всички тези начини 
имат един очевиден недостатък - 
ключовете и чип картите могат лесно 
да бъдат загубени или фалшифицирани, 
а дистанционните разчитат на своята 
вградена памет и батерия, за да могат да 
работят безотказно. Така сравнително 
лесно недобросъвестни лица биха могли да 
проникнат в съответната сграда.

С тези методи няма как да се направи 
безгрешна взаимовръзка между системата 
за достъп и ползвателя. Паролите могат 
да се споделят и използват от други 
лица и няма начин системата да знае кой 
всъщност е истинският ползвател.

За една наистина сигурна система за 
контрол на достъпа е необходимо да има 
система за разпознаваме на биометрични 
данни, които няма как да бъдат 
откраднати, фалшифицирани или заменени. 

Биометричните приложения включват 
вземане на специфични биологични данни 
от хората, които могат да бъдат 
дигитализирани и автоматизирани. Тези 
данни се явяват уникални за всеки човек 
и са най-сигурният начин за неговото 
разпознаване, когато се опитва да 
влезе в зона с контрол на достъпа. 
Неразделната връзка между хората и 
техните биометрични данни допринася за 
високата сигурност при даване на достъп 
и така предлага едно неопровержимо 
доказателство за идентификация Биометричните данни са неопровержимо доказателство за идентификация
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на хората. Това прави тези системи 
идеалното приложение за интеграция 
на контрола на достъп с контрол на 
работното време. Това ще сложи край на 
често прилаганата практика няколко души 
да излизат с една и съща чип карта.

Още повече - когато един служител 
иска да напусне компанията, неговите 
записи могат много лесно да бъдат 
изтрити от системата. Така няма да има 
излишни допълнителни разходи за смяна на 
ключалки, няма да се налага да се учат нови 
комбинации за пароли и други. От друга 
страна, при наемане на нови охранители 
или помощен персонал няма да се налага да 
се вадят нови ключове или да се споделят 
пароли, тъй като биометричните данни 
на новите служители само се вкарват 
в системата и се задават нивата на 
достъп.

В една биометрична система за 
контрол на достъпа много лесно могат 
да се задават различни зони на достъп, 
забранени за определени служители, 
като се позволява на различен персонал 
да има достъп само до определи зони в 
определено време. Например мениджърите 
могат да имат по-големи права на достъп, 
отколкото обикновените служители, 
докато нощната смяна може да има 
достъп само до работното си място. 

Ако има непредвидена ситуация - пожар, 
природно бедствие, и хората трябва да 
бъдат евакуирани бързо, посредством 
биометричните данни може много 
лесно и бързо да се сравни броят на 
хората, работещи в сградата, с броя на 
евакуираните. Използването на картови 
системи на достъп не гарантира, че 
притежателят на картата наистина се 
намира в сградата. 

Използването на биометрични данни 
е една доста нова и гореща тема на 
фасилити мениджърите, като досега 
много малко компании са се решили да 
вложат средства в изграждането на 
такава система. Във времена, когато в 

публичния и в частния сектор се говори 
все повече и повече за намаляване на 
измамите с лични и корпоративни данни и 
начини за намаляване на фалшификациите 
на документи, биометричните данни се 
явяват като естествено продължение 
на тематиката. Досега се говореше 
много за „Големия брат” (системите 
за видеонаблюдение), който нарушава 
личното пространство на служителите. 
Но с въвеждането на биометрична 
система за контрол голяма част от 
системите за видеонаблюдение стават 
излишни. 

Основната цел на всяка система за 
контрол на достъпа е да не се дава 
достъп на някои хора до определени места, 
а на други да се дава. Възприемането 
на системата за контрол на достъпа 
от потребителите е най важният 
фактор за успеха на всяка система, 
базирана на биометрични данни, за да 
се избегне неправилното й използване. 
Устройствата не трябва да причиняват 
неудобство или загриженост от страна 
на ползвателите и трябва да бъдат лесни 
за всекидневна употреба. Правилното 
обяснение на служителите защо се 
налага използването на такава система 
може да се струва на някои твърде 
субективно, но е от голямо значение за 
бъдещото използване на системата. 
Ако използването на устройствата 
затруднява ползвателите й, много е 
вероятно те да отхвърлят системата и 
да не я използват.

Допреди няколко години биометрични 
данни за контрол на достъпа са се 
използвали само в строго секретни 
военни бази. Но с напредването на 
технологиите все повече компании се 
решават да преминат към използването 
на тази технология, като по този начин 
се създават и стимули за компаниите 
производителки да предлагат все по-нови 
и съвременни решения. �

Петър ТАШЕВ

Картовите системи 
на достъп не гаран-
тират, че притежа-
телят на картата 
наистина се намира 
в сградата

Разпознаването на 
биометрични данни 
може да направи 
системата за кон-
трол на достъпа 
наистина сигурна

Използването на 
биометрични данни 
е една доста нова 
и гореща тема на 
фасилити мениджъ-
ритетхт
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Безжични системи 
за сигурност
Системни компоненти и приложение на безжичните системи за охрана и контрол на достъпа

БЕЗЖИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ 
представляват отлично решение 
за защита на съществуващи 

жилищни и обществени сгради, в които 
прекарването на нови проводници и 
окабеляване е трудно или представлява 
неоправдан разход. При проектиране на 
подобни системи е необходимо да се имат 
предвид множество специфични детайли, 
включително размерите на сградата, 
необходимото ниво на сигурност и 
разполагаемият бюджет.  За да бъде 
направен правилен избор на безжична 
система за сигурност за определено 

приложение, е важно познаването на 
различните системни компоненти и 
начина им на действие.

Компоненти на системата
Основните компоненти на системите за 
сигурност са операционни панели, които 
операторите използват за задействане 
и спиране на действието на системата 
и проверка на състоянието й. Главното 
охранително табло на системата за 
охрана има вградени радиоприемник и 
предавател, или е свързано към отделни 
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модули, които да изпълняват тези функции. 
В допълнение има възможности за връзка с 
телефонна линия, стандартно използвана 
за целите на сигурността и охраната. 
Понякога се използва и широкообхватна 
радиолиния, която изисква връзка с външна 
антена. Напоследък е разпространено 
използването на интерфейси с 
възможност за връзка с интернет, които 
позволяват на оператора да извършва 
наблюдение дистанционно с помощта на 
компютър или мобилно устройство.

При изграждането на системи за 
сигурност и контрол на достъп се 
предвижда инсталиране на сензори на всяка 
врата и прозорец, които не позволяват 
проникване отвън. Най-често се използват 
сензори, реагиращи на състоянието на 
вратите и прозорците - отворено или 
затворено. Вратите се защитават или 
посредством механичен бутален ключ, 
или с помощта на магнитен ключ, който 
се отваря при отваряне на вратата. 
Магнитният датчик може да бъде 
безжичен или с окабеляване. Датчиците за 
състоянието на прозорците са подобни, 
като някои от тях дори позволяват 
вграждане, така че се постига ефект на 
скритост на инсталацията. 

Освен информацията за състоянието 
на вратите и прозорците вътрешната 
защита също е от особена важност. 
Безжичните датчици за движение могат 
да доловят присъствие на неоторизирани 
лица в защитавания периметър. При опит 
за проникване се задейства алармена 
сигнализация, изпращаща съобщение до 
централна станция, която известява или 
полицията, или оторизирани лица. След 
изтичането на предварително настроен 
период от време алармата спира да 
работи. Ако отворената при навлизането 
врата или прозорец не е била затворена, 
нейното състояние се пренебрегва и в 
зависимост от това дали сензорите 
за движение улавят или не присъствие, 
е възможно повторно заработване на 
алармената система и изпращане на 
съобщение до централната станция. 
Сензорите за движение обикновено 

са пасивни инфрачервени детектори - 
задействат се от топлината, която 
излъчва човешкото тяло, преминаващо през 
пасивните лъчи, дефинирани от оптичната 
система на сензора. Когато се използват 
в жилищни сгради, тези датчици могат 
да бъдат активирани и деактивирани в 
зависимост от времето на денонощието 
по желание на собствениците.

В допълнение на сензорите за движение 
и тези, реагиращи на състоянието на 
прозорците и вратите, се използва и един 
допълнителен клас датчици за осигуряване 
на защита на пространствата и 
обитателите им. Тези устройства 
включват димни датчици, топлинни 
сензори, сензори за въглероден оксид и 
въглероден диоксид, детектори за ниска 
и висока температура и други. Повечето 
от тези устройства съществуват в 
безжичен вариант и могат лесно да бъдат  
свързани към безжичен модул, който се 
активира при промяна на състоянието на 
прозорците и вратите. В някои системи 
всеки модул от този вид има уникален 
цифров адрес, който се съхранява в 
контролното охранително табло при 
инсталирането. Тези безжични модули 
периодично изпращат съобщение на 
централния охранителен панел, че работят 
изрядно и нямат нужда от подмяна на 
батерията. Ако тези съобщения не 
бъдат получени, няколко пъти се изпраща 
съобщение на оператора за грешка или 
неправилно работещо устройство. 
Повредите могат да се дължат на отказ 
на електронни елементи или паразитни 
влияния. Много от охранителните модули 
са съоръжени и с вградени ключове, които 
се активират и изпращат съобщение, ако 
е направен опит да бъдат отворени.

Предимства и недостатъци на 
безжичните системи за охрана
Основното предимство при използване 
на безжична система е, че множеството 
връзки за отделните елементи се 
правят посредством радиоканали 
между централния охранителен панел и 
индивидуалните сензори, панелите за 
управлението им и сигналната система, 
вместо да се използва физическо 
окабеляване. Връзките не се избягват 
напълно, използва се силовата линия 
за комуникация с контролния пост и 
комуникационната връзка, която може 
да представлява радиопредавател с 
голям обхват, интернет интерфейс или 
телефонна линия. 

Съществуват някои системни 
ограничения, които могат да се 
отразят на гъвкавостта на безжичната 
инсталация като конструкция на 
сградата и физически разстояния между 
системните компоненти.  �42

Безжичните сис-
теми за охрана са 
сравнително лесни 
за монтаж и ин-
сталирането им не 
изисква прокарване 
на кабели

Ако е избран подхо-
дящ тип централен 
охранителен панел, 
охраняваното прос-
транство може да 
бъде разделено на 
множество незави-
сими зони
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41�
Ако е избран подходящ тип централен 
охранителен панел, охраняваното 
пространство може да бъде разделено 
на множество независими зони, така че 
различните части от една сграда да се 
контролират независимо.

Един от недостатъците на безжичните 
системи за сигурност и контрол 
на достъпа е необходимостта от 
използване на батерии. При първата 
поява на пазара на безжични устройства 
дълготрайността на батериите е една 
или две години. Някои от новите продукти 
обаче работят с батерии, издържащи до 
10 - 15 години. На този етап множество 
продукти използват толкова малко 
ток от батериите, че единственият 
фактор, определящ дълготрайността 
на батериите, е техният физически 
живот, посочен от производителите, 
а не възможността за съхранение на 
енергията. Повечето батерии за сензори 
използват химически съединения на 
лития за осигуряване на изискването за 
дълготрайност.

Приложение на безжичните 
системи за охрана
Не във всички сгради е подходящо 
използването на безжични системи за 
контрол на достъпа. Наличието на много 
интензивен електромагнитен шум може 
да попречи на разпространението на 
сигнала от безжичните устройства. 
Поради това, ако една сграда се намира 
в близост до радиопредавател или 
силнотокови машини, безжичната 
система за контрол на достъпа не е 
най-препоръчителната опция. Това обаче 
не е основен проблем. Най-важното 
условие за определяне на това дали за 
една сграда е подходяща или не безжична 
инсталация е физическото разстояние 
между предавателите и приемниците 
и конструктивният материал на 
препятствията между тях като стени, 
обзавеждане и масивни предмети. 
Максималното разстояние, на което един 
предавателен модул може да комуникира, 
се решава според вида на антената и 
мощността на предаване на сигналите. 
Мощността на предаване трябва да 
бъде ограничена, тъй като е необходимо 
да се гарантира достатъчно дълъг 
живот на батерията и удовлетворяване 

на условията за електромагнитна 
съвместимост. Максималният обхват 
на системните елементи е различен 
от реалния. Всяка стена или предмет 
на пътя на сигнала води до неговото 
отслабване. Колкото е по-голяма 
честотата на предаване, толкова по-
силно влияят препятствията на силата 
на радиовълната. Наличието на стомана 
или друг метал води до отслабване на 
полето на радиовълната и в някои случаи 
ефективно екранира предаването на 
радиовълни в определено направление.

Физическото разстояние, на което 
трябва да бъде пренесен сигналът 
от безжичните устройства, е от 
голямо значение. Силата на полето на 
радиовълните се разпространява с форма, 
близка до сферичната, и се подчинява на 
квадратичен закон, което означава, че при 
удвояване на разстоянието сигналът се 
предава с четири пъти по-малка сила. 

При приемащата антена се получава 
същият ефект, което води до още по-
значително намаляване на разстоянието 
на предаване. В случаи, когато това 
е проблем, е възможно използване на 
устройства, наречени повторители, 
които приемат съобщенията от 
безжичен предавател и ги препредават 
с времезакъснение. Системи за охрана 
с повторители се използват основно в 
жилищни сгради.

Поддръжка на безжичните 
системи за охрана
Системите за охрана и контрол на 
достъпа трябва да бъдат периодично 
проверявани за изправността на 
работата им. При необходимост 
трябва да се подменят батериите 
на устройствата, да се почистват 
сензорите и да се провери целостта на 
елементите на системата. Възможна е и 
пренастройка на кода за достъп.

Използването на безжичната технология 
за изпълнение на системи за охрана е 
едно много приемливо от гледна точка 
на разходи и леснота на монтаж решение 
както при изграждане на нови, така 
и при подобряване на съществуващи 
инсталации. Инсталирането става бързо и 
не изисква физическа намеса за прокарване 
на кабели. Освен това безжичните 
системи за охрана са адаптивни и могат 
да бъдат използвани в различни сгради. �

Ива ПЕТРИНСКА

Безжични системи...
Системи за охрана 
с повторители се 
използват основно 
в жилищни сгради
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ONVIF
Отворен форум за развитие на стандарт за мрежови системи за видеонаблюдение (ONVIF)

ТРИ ВОДЕЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
на технически решения в областта 
на сигурността, небезизвестните 

Sony Corporation, Axis Communications и 
Bosch Security Systems, миналата година 
започнаха да работят по създаването 
на отворен стандарт за мрежи за 
видео наблюдение. В момента липсва 
единен стандарт, който да определя 
как устройствата в мрежите за видео-
наблюдение от различни производители 
да осъществяват комуникацията помежду 
си. Новият стандарт трябва да обхване 
обмена на потоците от данни между 
устройства от различни производители и 
разпознаването помежду им.

За да реализират своя замисъл, трите 
компании създадоха миналата година 
отворен форум - ONVIF (Open Network 
Video Interface Forum), на чиито срещи 
да се обсъждат въпросите, свързани със 
стандартизацията. В момента членове 
на форума са над 30, като там членуват 
и други водещи производители в света 
на електрониката и системи за видео-
наблюдение като Panasonic, Samsung, LG и 
др. 

Един глобален стандарт за мрежовите 
решения за видеонаблюдение може 
значително да улесни потребителите 
и проектантите и да им даде голяма 
свобода при разширяване или промяна 
в системите за видеоконтрол. За 
производителите също има големи 

предимства от въвеждането на такъв 
стандарт, свързани най-вече с достъпа 
до по-голям пазар и намалени разходи при 
въвеждането на утвърдени стандарти.

Вече е готова версия 1.0 на основната 
спецификация за стандартизация на ONVIF, 
която може да бъде свалена от сайта на 
форума www.onvif.org. Тя доста подробно 
(на повече от 200 страници) дефинира 
стандартните процедури за комуникация 
между мрежата и видеопродуктите, за 
да е възможно изграждането на система 
за видеонаблюдение с компоненти от 
различни производители с използването на 
добре утвърдени интерфейси. 

Тези интерфейси покриват 
разпознаването на локални и 
дистанционни устройства, тяхното 
управление, медийната им конфигурация и 
др. Също така вътре има и спецификации 
за автоматично генериране на кодовете 
на интерфейсите на различните 
приложения. 

От ONVIF продължават да развиват 
и усъвършенстват спецификациите на 
отворения стандарт, който в близко 
бъдеще може да доведе до глобализация в 
мрежовите решения за видеонаблюдение. 
Форумът е отворен за всички желаещи да 
се присъединят към него организации. На 
интернет страницата на форума можете 
да разберете повече за дейността му, 
условията за членство и ползите. �

„Фасилитис“

Вече е готова 
версия 1.0 на основ-
ната спецификация 
за стандартизация 
на ONVIF
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Безопасност на паркинга
Нека ползването на закрити паркинги не бъде повод за притеснения

СЪС СИЛНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ 
автомобили в последните години 
нашумява темата за осигуряване 

на достатъчно места за паркиране, без 
това да утежнява проблемния трафик 
в големите градове. Най-ефикасното 
решение за това с оглед пестене на площи 
е изграждането на многоетажни подземни 
или надземни паркинги. 

Поради функциите им изграждането 

на сгради или помещения за паркиране 
поставя на преден план задачи, малко 
по-различни от тези при другите сгради. 
Например при паркинг съоръженията, тъй 
като няма нужда те да бъдат отоплявани, 
проблемът с енергийната ефективност се 
изчерпва с поставянето на изразходващо 
по-малко енергия осветление. Обаче 
сигурно много хора са забелязали, че 
сцените в паркинги са доста често 
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да е на 360°
� наличие на парапети на местата, 

където липсват стени или прозорци
� добра осветеност и видеонаблюдение, 

особено на стълбища, асансьори и 
парапети
� добра видимост и минимален брой или 

липса на места, където човек може да се 
скрие
� ако има растения, клоните и листата 

им да бъдат подрязани до височина, близка 
до човешки ръст
� тавани, боядисани в бяло за по-добра 

осветеност и видимост
� кръгли подпорни колони за по-добра 

видимост.
Ако има тоалетни, тъй като те са 

удобно място за нападение на хора, да 
бъдат отворени, за да могат да бъдат 
чути евентуални викове за помощ и също 
така е добре в близост до тях да има 
алармени бутони. 

Така наречената естествена 
безопасност, следствие от добрия 
дизайн, не е достатъчна и за да се осигури 
необходимото ниво на сигурност, са 
нужни и подходящите технологии. Една 
от основните роли за това се пада на 
видеонаблюдението, чиято ефективност 
зависи от три основни фактора: 
� видимост
� разположение
� осветление при камери, които не 

виждат на тъмно.
Важен момент при проектирането 

на системите за сигурност в един 
паркинг е и разработването на добра 
система за контрол на достъпа. 
Съвременните технологии предоставят 
най-различни решения в тази област 
от обикновени бариери с билетчета 
до по-сложни RFID системи, които 
позволяват лесно автоматично следене 
и контролиране на трафика в паркинга. 
Също така съвременните възможности 
за интегриране на системата за контрол 
на достъпа с видеонаблюдението, 
осветлението и алармите в едно 
цяло могат значително да улеснят 
наблюдението и охраната на един паркинг. 
В затворените непроветриви паркинги е 
задължително поставянето на сензори за 
вредни газове като въглероден двуокис, 
азотен окис и др.

 Могат да бъдат взети и някои 
механични мерки за сигурност като 
подвижни греди или шипове за пукане на 
гуми, за възпрепятстване на нарушители 
при опити да напуснат паркинга с кола. 

При една цялостна система за сигурност 
и подходящ дизайн в един паркинг може 
постоянно да се следи случващото се 
вътре с минимален персонал и минимални 
притеснения за това, че в паркинга може 
да се случи нещо непредвидено. �

Ясен ДИМИТРОВ

От дизайна на 
паркинга зависи и 
степента на риска 
от инциденти, при-
чинени от лошата 
функционалност на 
съоръжението

срещано явление в криминалните филми. 
Това подсказва, че тези съоръжения 
често биват място за извършване на 
престъпления от различен характер. 
Дори ако става въпрос за оживена сграда, 
паркингът под нея през по-голямата част 
от времето е безлюдно място. 

Поради тази причина може би най-
важната тема след функционалността 
на една паркинг сграда е сигурността, 
която в случая касае както охраната, 
видеонаблюдението и пожарната 
безопасност, така и изгорелите газове 
от автомобилите. Подценяването 
на ролята на тези фактори, както и 
често срещаната в България практика 
първо да се строи, а после да се мисли, 
могат да изиграят лоша шега както на 
съдържателите на паркинга, така и на 
тези, които го ползват. 

Успешното внедряване на мерките за 
сигурност изисква да се разгледа освен 
списъка с възможните заплахи също така 
и как събитията, свързани с тях, биха 
могли да бъдат предотвратени или бързо 
неутрализирани. 

При разглеждането на този въпрос освен 
на технологиите в сградата трябва да 
се обърне внимание на дизайна на самите 
паркинг помещения и на обкръжаващата 
среда. 

От дизайна на паркинга зависи и 
степента на риска от инциденти, 
причинени от лошата функционалност 
на съоръжението, като рискове от 
смъртни случаи поради непредпазливост и 
възникване на материални щети. Това крие 
рискове за собствениците на паркинга 
от загуби, причинени от изплащане на 
обезщетения или други правни последици. 

При изследването на обкръжаващата 
среда например може да се започне с 
проучване на криминалните хроники на 
района, в който ще се изгради паркингът. 
Това се прави с цел да се определи в общи 
линии колко е вероятно да бъде извършено 
дадено престъпление и колко често. 

Друг важен аспект на обкръжаващата 
среда е натовареността на трафика в 
района и колко коли средно на ден могат 
да бъдат очаквани. Когато е налице 
представата за това колко често може 
да се случи даден инцидент и колко 
би струвал той, може да се направи 
и преценка колко да се инвестира в 
сигурността. Затова е от значение 
и размерът на паркинга, тъй като 
осигуряване на наблюдение и охрана на 
високо ниво на един многоетажен паркинг 
е по-трудна задача.

Част от нещата, на които трябва да 
се обърне внимание при проектиране на 
паркинг помещенията в стремежа да се 
направи един паркинг по-сигурен, включват:
� кабини за охраняващия персонал с 

голяма видимост, която, ако е възможно, 
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Офис площи 2008-2009
През първата половина на 2009 г. нивото на незаетост на офис площите в София се очаква да бъде 10%

АНАЛИЗАТОРИТЕ НА ПАЗАРА НА ОФИС ПЛОЩИ 
в България очакват голяма част от 
настоящите наематели на офиси в 

страната да откажат от актуализиране 
на наемите, които плащат, с процента на 
инфлация, като е възможно да потърсят и 
допълнително понижение на стойността. 
Най-вероятно през 2009 г. ще бъдат 
обявени значително по-малко нови офис 
проекти, като търсенето ще се свие, а 
делът на офис площите в периферните 
райони на градовете ще се увеличава за 
сметка на тези в централната бизнес 
зона и широкия център поради по-ниските 
наемни стойности.

Нови обекти
Като цяло през 2008 г. в страната са 
обявени нови проекти за изграждане на над 
2 млн. кв.м офис площи, от които 1,24 млн. 
кв.м са в София, 345 хил. - във Варна, 289 
хил. - в Пловдив, и 157 хил. - в Бургас. Очаква 
се една значителна част от тях да не 
стартират изобщо или да бъдат отложени 
във времето в очакване на стабилизиране 
на финансовата обстановка. През 
изминалата година обемът на наличните 
офис площи клас А и В в София се е увеличил 
с нови 191 хил. кв.м и вече достига 900 
хил. кв.м. В другите големи градове новите 
модерни офис площи са значително по-
малко, като във Варна те са 26 хил. кв.м, а в 
Пловдив - 15 хил. кв.м.

Цени на офис площи
Цените на офис площите в България са 
се увеличили средно с 2,74% през 2008 
г., сочат данните на анализаторските 
компании. Най-голямо намаление се 
наблюдава във Варна - средно с 8,31%, 
а най-голямо повишение - в Пловдив 
(16,05%). В София увеличението е близко 
до средното за страната и е в размер 
на 2,25%. В столицата наемните цени на 
площи клас А и В варират между 6 и 24 
евро/кв.м, във Варна - между 6 и 20 евро/
кв.м, в Пловдив - от 8 до 10 евро/кв.м, в 
Бургас - 6 до 15 евро/кв.м.

Доходност
Средната доходност на офис площи клас 
А и В в страната към края на декември 
2008 г. е 8,45% и се е понижила с 2,07 

Общо в София

Клас А

Клас В

Източник: Проучване на Colliers

3.7%

3.7%

9.1%

9.6%

3.6%

8.5%

2.4%

3.9%

5.1%

втора половина 2007

първа половина 2008

втора половина 2008

Офис площи клас А и В в строеж към края на 2008

Свободни площи по офис класове

Източник: Проучване на Colliers

Периферни райони
83%

Идеален център
7%

Широк център
10%

процентни пункта на годишна база. В 
София средната доходност е 7,83%, в 
Пловдив е 7,01%, а във Варна - 9,52%

Свободни площи
Завършените през втората половина 
на 2008 г. офис площи доведоха до над 
5% увеличение на свободните площи, 
достигайки 9.1% (80 000 кв.м). Този ръст 
се дължи почти изцяло на периферните 
райони, където незаетите площи 
отбелязват 14%. В центъра на града 
се наблюдава лек спад при свободните 
площи на 2%, докато в широкия център 
незаетите офиси са нараснали с 1.5%. 

Наемни нива
Повишеното предлагане и спадът в 
търсенето бяха определящите фактори в 
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ще искат цени, близки или по-ниски от 
средните за града, както и ще гледат 
за допълнителните удобства, които им 
се предлагат - паркинг места, удобни 
транспортни връзки и др. 

Като цяло се очаква и наемателите, и 
наемодателите да не са много активни 
през тези първи месеци. 

Прогноза за Варна за 2009
През първата половина на 2009 г. във 
Варна се очаква да бъдат завършени около 
13 000 кв.м офисни площи. Като цяло 
тенденциите, които ще се наблюдават в 
София - по-ниски наемни нива, замразяване 
на проекти и др., ще се проявят и във 
Варна. Наемателите ще са тези, които ще 
определят пазара. Очаква се към средата 
на годината предлагането на площи да 
надхвърли търсенето. � „Фасилитис“

намалението на наемните цени на офисния 
пазар в столицата. В центъра на града 
намалението на офертните цени бе с 3%, 
а в широкия център - с 10%, достигайки 
средно 15.7 евро/кв.м на месец. Не е 
изненадващ фактът, че най-голям спад в 
наемните нива отбелязаха периферните 
райони, където предлагането бе най-
високо. Средните наемни цени паднаха 
с 13% и достигнаха 13.8 евро/кв.м на 
месечна база - същата отпреди една 
година. 

Прогноза за София за 2009
През първата половина на 2009 г. в София 
се очаква да бъдат завършени над 150 000 
кв.м офис площи. Част от тези проекти 
несъмнено ще изпитат трудности в 
намиране на наематели, които ще стават 
все по-взискателни към офис площите, 

През 2009 година по-често ще виждаме изоставени строежи, отколкото такива с работници © Георги Кожухаров
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Решенията
Корпоративният фасилити мениджмънт 
е лидерска концепция за недвижимата 
собственост на компании, чиито главни 
процеси не са свързани с тази индустрия 
(недвижими имоти). Централно място 
заема процесът, който, водейки се от 
стратегическите цели на предприятието 
чрез ориентирано към резултатите, 
стратегическо както и оперативно 
планиране, управление и контрол се 
стреми да допринесе за дългосрочната 
конкурентоспособност на предприятието.  

В практиката и при двата основни 
проблема големите компании търсят 
решението в работата на процесите на 
пазарен принцип. 

Недвижимата собственост се изнася 
или в собствен инвестиционен фонд, или 
в компания със специална инвестиционна 
цел. Формата на фирмата собственик 
зависи от данъчните и правните условия 
в различните държави и дългосрочната 
стратегия на предприятието. Фирмата 
собственик отдава на пазарни цени 
площите, нужни на предприятието 
за неговата същинска дейност, като 
извършва Asset мениджмънта, т.е. 
стратегическото управление на сградния 
фонд от гледна точка на неговата чисто 
финансова стойност и доходност. Това 
води до бърза реализация на икономии. Тъй 
като предприятието трябва да заплаща 
наем, то е заинтересувано да оцени и 
съответно да оптимизира потребността 
си на площ. Освободените по този начин 
площи могат или да се отдадат под наем 
на трети, или да бъдат продадени.

В зависимост от формата на 
фирмата собственик е възможно 
и  освобождаването на обвързан 
капитал, който може да бъде използван 
за инвестиции в същинския бизнес на 
предприятието

Втората стъпка е или аутсорсингът 
на повечето останали ФМ процеси, 
или създаването на собствена ФМ 
компания. Кои процеси могат да бъдат 
възложени на чужда организация е 

Фасилити мениджмънт 
в предприятията
Оптимизация на ФМ процесите (Продължение от бр. 1, 2009)

Корпоративният ФМ се стреми да допринесе за дългосрочната конкурентопспособност 
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решение, което трябва да бъде взето след 
внимателен анализ на стратегическите 
и тактическите цели на предприятието. 
Повечето компании с голям сграден фонд 
в Европа са създали собствени ФМ фирми, 
които дори предлагат своите услуги на 
външни клиенти. Решението за това 
е продиктувано главно от страха от 
загубата на ноу-хау, т.е. необратимостта 
на това решение и зависимостта от 
външна организация. Друга причина се крие 
във факта, че вътрешните организации на 
тези компании сами притежават ресурси 
и ноу-хау, който не се предлага на пазара, 
и при желание за икономии от мащаба по-
скоро този би могъл да бъде предложен на 
други компании, отколкото да бъде закупен.

Подход
Кое решение е най-подходящо за една 
компания зависи, както вече споменахме, 
от целите, които тя си е поставила, и 
от ресурсите, с които разполага (били 
те човешки или материални). Целта 
на фасилити мениджмънта е обаче 
ясна: второстепенните, поддържащи 
процеси в предприятието да бъдат 
структурирани, прозрачни и с възможно 
ниски разходи, да подпомагат оптимално 
главните процеси и да допринасят за 
постигането на неговите цели. Затова 
може да е нужен аутсорсинг, може да е 
нужно преструктуриране на собствената 
организация или и двете, може да е нужна и 
инвестиция.

Стъпките към една оптимална ФМ 
организация са следните:

1. Идентифициране и оценка на 
релативните процеси

2. Анализ на текущото състояние
3. Определяне на оптималното планово 

състояние и описание на процесите в 
детайл

4. Реализация чрез реорганизация или 
Business Reengineering 

5. Постоянен мениджмънт на процесите.

Допълнителни 
стъпки
В зависимост от наличните инструменти 
на организацията, или по-скоро на 
нейната администрация в отделни 
случаи, може да се наложи внедряването 
на Quality Management System, система 
за мениджмънт на документацията и 
документооборота, имплементацията 
на база данни, внедряването на ИТ 
инструменти и др. Всяко едно решение 
за или против такава стъпка трябва да 
бъде съобразено не само с желаната ФМ 
организация, но и с цялостната организация 
на компанията. �

Антон ГИНЧЕВ, 
фасилити мениджър 

Ten Brinke Asset Managementна предприятието

Корпоративният 
фасилити мени-
джмънт е лидерска 
концепция за недви-
жимата собстве-
ност на компании
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Енергийното сертифициране 
във Великобритания
Все повече значение се придава на препоръчителните мерки за енергийна ефективност

КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ 
е Европа Великобритания може 
да е добър индикатор за някои 

тенденции в ЕС, като например тези, 
свързани с енергийното сертифициране на 
сгради. Според последното проучване на 
британската организация CIBSE (Chartered 
Institution of Building Service Engineers) 
професионалистите, занимаващи се 
с управлението на сгради, оценяват 
стойността на препоръките, които 
съпътстват европейските енергийните 
сертификати. 

Въпреки че изработването на 

стандартни и по-евтини сертификати 
е предпочитано, все повече фасилити 
и пропърти мениджъри подават заявки 
за пълни проучвания с намерението 
да вземат част или всички от 
препоръчаните в сертификатите мерки, 
сочи проучването.

По всичко личи, че убеждението, че 
препоръките в сертификатите имат 
истинска стойност, расте. Трийсет 
процента от запитаните нови клиенти са 
заявили, че са поръчали детайлни енергийни 
обследвания от изпълнителите, 25% са 
пожелали да им бъде изчислено колко ще 

От CIBSE призовават правителството да направи задължително прилагането на най-съществените мерки за подобряване на енергийната 
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от фасилити и пропърти мениджърите 
са пожелали да вземат препоръчаните 
в сертификатите мерки, това би 
отприщило голяма вълна от подобрения в 
енергийната ефективност. Фийлд очаква 
сертифицирането на сградите да постави 
по-голям фокус върху нивото на енергийна 
ефективност.

При запитване за това колко са важни 
енергийните сертификати 50% от 
професионалистите, управляващи сгради, 
са ги оценили като много важни, а 40% 
от фирмите, извършващи енергийни 
обследвания, са заявили, че 50 - 75% от 
клиентите са наясно с енергийните 
сертификати. 

От CIBSE имат и някои опасения - 
проучването показало и че като цяло 
82% от запитаните, преминали през 
сертифициране, са направили само 
стандартното, като 31% от фирмите, 
извършващи услугата, са заявили, че 75% 
от клиентите им са искали възможно най-
ниска цена за обследванията и съответно 
най-ниското възможно ниво.

Данните за нивото на осъзнаване на 
нуждата от обследване на климатичните 
системи според CIBSE също се оказали 
обезпокояващи - според тях при 30% от 
фирмите за енергийни обследвания само 
0-10% от клиентите им са били наясно с 
изискванията.

Според директора на CIBSE Жаклин 
Бейлиан най-важната част от енергийните 
сертификати са именно препоръките, 
тъй като това е единственият начин за 
повсеместно намаляване на парниковите 
емисии, генерирани от сградния фонд. От 
CIBSE призовават правителството да 
направи задължително прилагането на най-
съществените мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, ако сградата 
получи оценка F или G. 

Според проучването има голямо 
объркване в представите на клиентите 
за това колко струва изготвянето на 
енергийните сертификати, като при това 
запитване отговорите за очакваната 
от клиентите цена варирали от 50 до 
10 000 паунда. Действителната цена на 
изготвянето на енергиен сертификат във 
Великобритания варира от 300 до 5000 
паунда за сгради с разгъната площ до 2500 
кв.м, 750 - 10 000 паунда за сгради с площ 
2500 - 10 000 кв.м и 900 - 10 000 паунда за 
сгради с площ над 10 000 кв.м.

Фирмите за енергийно обследване били 
запитани какво биха могли да направят 
потенциалните им клиенти, за да мине 
енергийното сертифициране възможно 
най-гладко. Най-често срещаният съвет 
бил да се събере всичката информация 
по потребление на енергия, етажните 
планове и друга информация за сградата 
и да изяснят за какво им трябва 
сертифицирането. � „Фасилитис“

25% от обследвани-
те са пожелали да 
им бъде изчислено 
колко ще струва 
да вземат препо-
ръчаните мерки за 
енергийна ефек-
тивност, а 21% 
биха ги реализира-
ли

Резултатите 
показват, че енер-
гийното сертифи-
циране е от голямо 
значение за събуж-
дането на желание 
у управителите на 
сгради да вземат 
мерки за енергийна 
ефективност

струва да вземат препоръчаните мерки, 
а 21% биха поръчали на обследващите 
компании да реализират тези мерки в 
техните сгради. Събраните резултати 
показват, че енергийното сертифициране 
е от голямо значение за събуждането 
на желание у управителите на сгради 
да вземат мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, тъй като, 
преди да проявят интерес, хората 
трябва да видят доколко имат нужда от 
подобряването й.

Според управителя на CIBSE Джон 
Фийлд, ако в този стадий повече от 20% 

ефективност, ако сградата получи оценка F или G
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„Европарк 
София”
Поглед отвътре на една 
съвременна офис сграда

ОТВОРИЛ ВРАТИ ЗА СВОИТЕ НАЕМАТЕЛИ 
в началото на 2006 г., „Европарк 
София“ е една модерна за България 

офис сграда, изпъкваща с нетрадиционния 
за района дизайн и форма. 

„Европарк“ е с разгъната площ 12 000 
кв.м, като от тях 8000 кв.м са отдаваеми 
площи, като част от тях се ползват от 
Johnson Controls, Unicredit Leasing, Soravia, 
Devin и LG. Сградата разполага със 100 
паркоместа - надземен паркинг и две 
подземни паркинг нива, което намалява 
значително нуждите от прилежащи площи 
за нормалното функциониране на сградата.

Фасилити мениджмънтът на „Европарк 
София“ се извършва от фирма Atrium 
Consulting - България, в лицето на Емил 
Атанасов, Кирил Илиев и техния екип. 
Поддръжката на системите е изцяло 
аутсорсната, което свежда задачите 
на екипа до мониторинг и избор на 
подизпълнители, управление на връзките с 
наемателите и собственика на сградата. 
Дребните повреди и ремонти се поемат 
от техника на фирмата, а охрана, 
почистване, поддръжка на инсталациите, 
сметоизвозване, озеленяване и др. са 
поверени на подизпълнителите.

Като всяка модерна сграда „Европарк“ 
е оборудвана със съвременна система 
за сградна автоматизация (т.нар. BMS), 
пожароизвестителна система, сигнално 
охранителна система, разговорно-
оповестителна система, система за 
мониторинг на вредните емисии в 
гаражните помещения и контролираща 
пряко вентилация,та им, видеонаблюдение 
и др., които са съсредоточени в две 
помещения, наподобяващи команден център. 

В подземието на сградата е разположено 
машинното отделение, което заема почти 
цял етаж. Когато човек се спусне долу, 
усещането е сякаш се намира не в офис 
център, а в индустриална сграда - има  
много помещения с техническо  оборудване, 
табла, разклонения от тръби и характерния 
шум на работещите инсталации. В едно 
от помещенията се намира котелът на 
сградата - сърцето на отоплителната й 

Като съоръжение “Европарк София” е типичен представител на 
© Кирил Илиев
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система. Той работи на дизелово гориво 
и е с минимална мощност 260 kW, която 
може да достигне до 430 kW. В машинното 
отделение в специално звукоизолирано 
помещение е разположен и генератор 
за аварийно електрозахранване, който 
представлява масивен дизелов мотор с 
вътрешно горене. Мощността му е 550 
kVA (440 kW). На покрива на сградата 
между много разклонения от въздуховоди 
е разположени чилърът, който е със 
студова мощност от 450 kW и осигурява 
охлаждането през лятото. Също така горе 
е и машинното отделение на асансьорите, 
които са три на брой - един товарен и два 
пътнически. 

ОВИ системата на сградата е 
четиритръбна, което позволява 
охлаждането на едни помещения, докато 
други се отопляват, гарантирайки 
индивидуален комфорт на ползвателите на 
сградата. ОВИ системата се управлява от 
BMS. Нормално тя работи в автоматичен 
режим, като може да се променят различни 
видове настройки като температурния 
диапазон, времето, за което системата да 
работи в даден режим (време - програма: 
ден, нощ, ден от седмицата), и др. 
Вентилационната система осигурява 
притока на свеж въздух в сградата. 
Постъпващият въздух преминава 
предварителна термична обработка в 
рекуператор (топлообменник), което 
намалява температурните амплитуди, 
гарантира енергийна ефективност и 
предотвратява неприятното усещане за 
течение в помещенията. Като съоръжение 
„Европарк София“ е типичен представител 
на офис сграда от съвременен тип, която 
съчетава в себе си множество системи 
за автоматизация на основните процеси, 
контролирани като жив организъм от 
BMS и други поддържащи системи. 
Нетипичната архитектура на сградата 
й отрежда място сред финалистите на 
конкурса „Сграда на годината 2006“ и е един 
от открояващите се обекти по оста на 
бул. „Цариградско шосе“. �

„Фасилитис“

Като всяка модер-
на сграда Европарк 
е оборудвана със 
съвременна сградна 
автоматизация

Заради архитекту-
рата си сградата е 
сред финалистите 
на „Сграда на годи-
ната 2006“

офис сграда от съвременен тип 

Нетипичната архитектура на Европарк София

Чилърът е със студова мощност от 450 kW
© Кирил Илиев

Котелът на сградата е с максимална 
мощност 430 kW  © Кирил Илиев
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ФМ по време на 
финансова криза
Понякога е удачно мисленето в дългосрочен аспект да мине на по-заден план

В СЕГАШНИТЕ ВРЕМЕНА НА КРИЗА 
компаниите по всякакъв начин 
се опитват да свият разходите, 

като често не разполагат с много 
алтернативи за това. Една подходяща 
област, в която могат да се намалят 
разходите, е сградният фонд и 
неговата поддръжка. Да не забравяме, 
че от постоянните разходи тези, 
генерирани от имотите на компаниите 
и поддържането на комфортни работни 
условия в тях, се нареждат на второ 
място след разходите на заплати. 

Често подходи, които са неподходящи 
при нормално функциониране на 
икономиката, могат да се окажат 
напълно уместни при икономически 
сътресения от подобен род. По време 
на криза бюджетът за инвестиции в 
дългосрочни начинания обикновено е 
свит, тъй като компаниите насочват 
средства към стабилизирането и 
преодоляването на кризата. В такива 
условия например може да не е съвсем 
удачно фасилити мениджърите да 
настояват за инвестиране в сградни 
системи, които са скъпи, но като цяло са 
изгодни в дългосрочен план. Също така 
при икономическа криза служителите, 
умеещи да изпълняват различни функции, 
могат да се окажат по-полезни от 
тесните специалисти.

При експлоатацията на една сграда 
разходите се генерират основно от 
няколко области. Това са разходите за 
комунални услуги, поддържащ персонал и 
поддръжката. 

В зависимост от вида и функцията 
на една сграда някоя от споменатите 
области може да се окаже по-подходяща 
за намаляване на разходите от някоя 
от другите и правилният анализ 
може да подскаже точно коя. Ако един 
ръководител разчита единствено на 
самооценка обаче, той може да се подведе 
и да избере не толкова подходяща 
алтернатива. 

Една област, която може да намали 
разходите, е потреблението на 
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енергия - електрическа и топлинна. 
То не представлява голяма част от 
разходите в една офис сграда например, 
но там често е най-лесно да се направят 
спестявания, без да се нарушат 
функциите на организацията. Дори и 
сградата да разполага с най-съвременно 
оборудване, допринасящо за енергийната 
ефективност, все още е възможно да 
бъдат взети мерки за допълнително 
намаляване на разходите за енергия. 
Например може да има контролери, които 
да са се повредили, разбира се, може да не 
се извършва пълен оглед, но ако има лампи, 
които не се гасят, докато помещенията 
не се обитават, това е напразна загуба. 

Източник на спестявания може да 
бъде отоплителната или климатичната 
инсталация. Има офиси, които се 
преотопляват и вътре е прекалено топло. 
Човек може да се чувства комфортно и 
без температурата в помещението да е 
25°C. Ако тя се смъкне с 1-2 градуса, това 
може да намали разходите за отопление 
с 4-5%. Колкото една сграда е с по-ниско 
ниво на автоматизация и централно 
управление, толкова повече разходите 
за енергия зависят от обитателите. 
Затова комуникацията и мотивирането 
на хората, които обитават сградата 
по осем часа на ден, да не разхищават 
енергията също може да се окаже добро 
средство за намаляването на разходите.

Част от превантивната поддръжка и 
тази, която не е от критично значение, 
също могат да бъдат намелени и 
фасилити мениджърите имат задачата 
да преценят какво, колко често и къде 
може да бъде пропуснато. Отговорът на 
този въпрос трябва да бъде внимателно 
обмислен, за да се избегнат евентуални 
рискове от проблеми и отказ на важни 
системи, свързани с намалената 
поддръжка. За целта трябва да е ясно и 
как различните системи си влияят една 
на друга. Спирането на поддръжката 
без ясна представа за това какви ще са 
последствията и кога тя трябва да бъде 
подновена може да има силно изразен 
обратен ефект върху намаляването на 
разходите. Според специалисти, ако 
при редовно извършване на инспекция 
и поддръжка не бъдат открити 
неизправности 5-6 последователни 
пъти, това е знак, че интервалът между 
извършването й може да бъде разтегнат. 
По време на криза, когато бюджетът е 
свит, може да се наложи тези интервали 
да бъдат разтегнати още повече.

В САЩ, където финансовата криза се 
усети най-рано, компаниите пестят 
и от намаляване на контракторите, 
извършващи някои дейности в сградата. 
Кризата отвъд океана застраши 
сериозно някои компании, което доведе 
до неизбежни съкращения, но, вместо 

да бъдат съкратени, някои служители 
били пренасочвани да поемат част 
от дейности в сградите, които към 
този момент са били аутсорсвани. 
Важно при разглеждането на такива 
варианти е тясното сътрудничество 
между ръководството с фасилити и 
пропърти мениджърите, както и добрата 
комуникация със служителите. Такива 
инициативи се осъществяват по-трудно, 
ако организацията е голяма и площта на 
сградния фонд е обширна. В зависимост 
от ситуацията има различни решения 
като извънреден платен труд и др. 
Негативните страни на този подход се 
крият в това, че може да се стигне до 
недоволство от страна на служителите 
поради това, че може да им се наложи 
да вършат работа, която не им допада. 
Въпреки това мнозина биха предпочели 
този вариант пред това да загубят 
работата си. Положителните страни на 
такива инициативи е техният потенциал 
за сплотяване и опознаване на персонала. 
Във времена на подобни кризи понякога 
за оцеляването на организацията са 
необходими нетрадиционни мерки и също 
така в такива моменти си проличава кои 
служители ценят организацията си.

По време на криза е нормално 
компаниите да намалят аутсорсинга и 
да се откажат от някои изнесени услуги. 
Това е добър момент с контракторите 
да бъдат обсъдени варианти за 
намаляване на разходите на компанията 
по договора, сключен с тях. Ако на 
един външен доставчик добре му бъде 
обяснено, че компанията търси начини да 
намали разходите си, те вероятно биха 
предпочели да съдействат пред това да 
изберат алтернативата да се прекрати 
договорът.

При наблюдението и охраната обаче 
не е подходящо да се правят компромиси 
по време на криза, въпреки че може да 
изглежда удобна област за свиване на 
разходите, съветват специалисти. Това 
твърдение се подкрепя от тенденциите 
нивото на престъпността да се 
покачва в кризисни периоди. Колкото 
е по-слаба охраната в дадена сграда, 
толкова повече трябва да се разчита 
на полицията, която в много случаи не 
разполага с ресурса и квалификацията 
да предотврати рисковете, пред които 
една компания е изправена. В някои 
сгради като търговски центрове, големи 
супермаркети или хотели по време 
на криза наблюдението и охраната се 
налага дори да са на по-високо ниво от 
обикновеното и да са в готовност за 
нарастване на инцидентите. Ако все пак 
се наложи да бъдат намалени и разходите 
за охрана, е препоръчително да се направи 
анализ на възможните слаби точки. �

Ясен ДИМИТРОВ

Подходи, които са 
неподходящи при 
нормално функци-
ониране на иконо-
миката, могат да 
се окажат напълно 
уместни при ико-
номически сътре-
сения

В зависимост от 
вида и функция-
та на една сграда 
различни области 
могат да се ока-
жат подходящи за 
свиване на разхо-
дите
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Нормативна уредба

Фасилити 
мениджмънт 
стандартизация
Еднакви стандарти за Европейския съюз

ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЗАПОЧНА 
разработването на стандарти за 
фасилити мениджмънт в Европа. 

Този процес свърши преди година и 
половина. Един от основните проблеми, 
с които са се сблъскали участниците 
в работната група по стандартизация 
на фасилити мениджмънта, е, че във 
всяка европейска страна фасилити 
мениджмънтът си е имал различна 
дефиниция. Друг проблем е, че например 
във Великобритания се говори за facilities 
management, докато на континента 
се говори за facility management. Освен 
това има много културни различия в 
страните от Европейския съюз, които 
малко или много влияят пряко и на 
фасилити мениджмънта. Например в 
Германия фасилити мениджмънтът 
е по-технически ориентиран, в 
Холандия са по-скоро ориентирани към 
почистването, охраната и кетъринг 
на клиники, ресторанти, болници и 
др., така че има големи разлики между 
различните страни. Работната група 
се събираше в продължение на три 
години, като една от най-главните ни 
цели бе да се измисли такава дефиниция 
на фасилити мениджмънта, че всяка 
страна от Европейския съюз да е съгласна 
с нея. Това, което измислихме като 
дефиниция, е много лесно и се състои 
само от едно изречение: „Фасилити 
мениджмънтът обхваща всички процеси, 
които поддържат основния бизнес на 
компаниите.” Или с други думи - всичко, 
което не е основен бизнес на компаниите, 
е фасилити мениджмънт. 
Дефиницията е много широка и в 
нея могат да се включват всякакви 
дейности - управление на човешките 
ресурси, счетоводство, информационни 
технологии и др. Работната група 
раздели дефиницията на две части - от 
една страна, всички дейности, свързани 

Фасилити мени-
джмънтът обхваща 
всички процеси, 
които поддържат 
основния бизнес на 
компаниите 

със сградите - охрана, почистване 
и др., а от друга -  такива, които не 
са свързани със сградите - човешки 
ресурси, информационни технологии, 
счетоводство и др.

След като се прие тази по-обща 
дефиниция на фасилити мениджмънта, 
работната група реши, че трябва 
да се фокусира вниманието върху 
по-специфичните услуги и продукти 
на фасилити мениджмънта. Така се 
разделихме на четири работни групи. 
Една от групите трябва да определи 
качеството на фасилити мениджмънта 
- споразумения за ниво на обслужване 
(SLA). Втората група трябва да определи 
начините за оценка на финансовите 
аспекти на фасилити мениджмънта. 
Третата група е натоварена с 
определянето на процесите, които 
протичат във фасилити мениджмънта. За 
четвъртата група остана определянето 
на таксономията (йерархията) на 
продуктите на фасилити мениджмънта. 
Аз работя за тази последна група. 

Ние намерихме огромен брои фасилити 
мениджмънт продукти и услуги и трябва 
да определим ефекта на разходите, на 
качеството, на оценяването и времевия 
ефект от тях. Важно е да направим 
съпоставка на различните продукти в 
различните страни, за да видим дали 
дефиницията за почистване в България 
например е същата, както в Норвегия. 
Таксономията е много важна, тъй като 
трябва да има една и съща основа във 
всяка страна - една и съща йерархия, 
едно и също значение. Имахме много 
проблеми, докато определим различните 
продукти и услуги, но сега, след като 
сме ги определили, трябва да преминем 
към начините за тяхното управление. 
Трябва да се постигне напредък в 
уеднаквяването, доколкото това е 
възможно, на фасилити мениджмънта в 

Важно във всички 
страни на Евро-
пейския съюз е 
ФМ продуктите и 
услугите да бъдат 
еднакви
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България, Румъния, прибалтийските 
страни. 

Ние сме въвлекли всички асоциации 
по фасилити мениджмънт от 
европейските страни. Това, което се 
обсъжда в работната група, след това 
се преразглежда от всяка асоциация 
поотделно. Така се сформира общото 
мнение на всяка европейска страна и след 
това се дава като предложение отново 
на работната група. Затова е важно да 
се включат всички европейски страни в 
този процес. 

Надяваме се, че скоро ще имаме 
мнението на всички страни. �

проф. д-р инж. Куниберт ЛЕНАРТС,
ТУ - Карлсруе

Европа. Това ще спомогне и за по-лесното 
подписване на договори за услуги между 
интернационални компании. Ако например 
някой в България иска да сключи  договор с 
немска компания, е важно да се използват 
същите дефиниции като в Германия. Това, 
освен че ще улесни много сключването на 
договори, ще направи процеса много по-
прозрачен. 

Това, което липсва на работната 
група, за да се уеднаквят стандартите, 
са хора от източноевропейските 
страни. Работната група в момента се 
ръководи от човек от Швейцария заедно 
с двама колеги от Холандия, Норвегия, 
Великобритания, Испания, Германия и 
Унгария. Много ни липсват хора от 
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Природен газ

Поглед 
назад
Как са се движили цените на природния газ през 2008 г.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ПРИРОДНИЯТ 
газ се утвърди като едно от 
най-ефективните горива в бита 

за отопление и готвене. Въпреки 
че газифицирането на домовете в 
България започна сравнително скоро, 
голяма част от индустриалните 
предприятия разчитат именно на него, 
за да осъществяват продукцията си. 
Изминалата година от своя страна 
беше белязана от увеличение на цените 
на синьото гориво, което се отрази и 
върху стойността на електроенергията 
и топлоенергията, а началото на 
2009 донесе и сериозно сътресение с 
прекратените доставки от Русия през 

Украйна. 
Това е повод 
за поглед 
назад към 
движението 
на цените 
на синьото 
гориво през 
изминалата 
година.

Цената на 
природния 
газ при 
продажбата 

му от „Булгаргаз“ ЕАД се определя от 
Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). Тя e производна от 
стойностите, по които „Булгаргаз“ ЕАД 
купува природния газ от доставчиците 
си и цената за пренос на синьо гориво по 
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД.

Така за периода януари - март цената, 
на която „Булгаргаз“ е продавала газа, 
е била 365.10 лв. за 1000 куб.м, след 
което е скочила с над 40 лв. до 413.47 за 
тримесечието април - юни. През летните 
месеци увеличението е сравнително малко 
- до 3434.80 лв. за 1000 куб.м. 

Таблицата представя подробното 
формиране на цената до продажбата 
на обществения доставчик и 
потребителите, свързани към мрежата на 
„Булгаргаз“. От нея също така става ясно, 
че най-евтиният газ, който „Булгаргаз“ 
е купувала през 2008 г., струва 259.85 
USD/1000 куб.м, а най-скъпият - 336.80 
USD/1000 куб.м. 

За първото тримесечие на 2009 
г. предложената от ДКЕВР пределна 
цена на природния газ при продажба от 
обществения доставчик на крайните 
снабдители и на потребителите, 
присъединени към газопреносната мрежа, 
е в размер на 614.66 лв. за 1000 куб.м 
без ДДС. Това представлява увеличение 
спрямо четвъртото тримесечие на 2008 
г. в размер на 76 лв. за 1000 куб.м, или с 
14.11%. �

„Фасилитис“

В България, 
за да осъществя-
ват продукцията 
си, голяма част 
от индустриални-
те предприятия 
разчитат на при-
родния газ 

Газовата криза е добър повод да хвърлим поглед назад върху цените © Reuters
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Алтернативно 
осветление с диоди
LED технологиите напредват бързо

НАПОСЛЕДЪК LED ЛАМПИТЕ СТАВАТ ВСЕ 
по-популярни и намират все по-
широко приложение и вече лека-

полека започват да се появяват и в 
сградите. Нещата в тази осветителна 
технология се променят бързо и доскоро 
за осветлението с диоди не можеше да 
се говори като за добра алтернатива на 
флуоресцентните лампи. Мнозина обаче 
вече гледат на диодите като панацея за 
разходите на енергия за осветление в 
сградите и в много случаи са прави, но все 
пак диодите си имат някои недостатъци, 
които се очаква с времето да бъдат 
превъзмогнати. 

На пазара могат да се намерят 
осветителни тела с диоди за 
помещенията, но при тях няма такова 
разнообразие на разновидностите, както 
при другите видове лампи. Също така 
тези лампи не са така разпространени. 
Въпреки това LED вече са много по-
достъпни от преди и могат да заместят 
осветителни тела с най-общи стандарти 
за съвместимост - фасунги E27, GU10, 
MR16 и др.

Недостатък на диодите, особено за 
тези, които не са свикнали да мислят в 
дългосрочен план, е цената на диодните 
лампи, която е около четири пъти по-
висока от тази на флуоресцентните. Това, 
разбира се, се компенсира от многократно 
по-дългия живот на диодите, но поради 
това, че технологията още не се е 
утвърдила на пазара, е възможно човек да 
попадне на производител без репутация и 
да бъде подведен от данните за качество. 
Затова е препоръчително закупуването на 
диоди с утвърдени марки, за да не се окаже 
например, че твърденията за 70 000 часа 
живот на опаковката са само рекламен 
трик.

Друг недостатък на светодиодите 
е, че в някои случаи при разноцветните 
им разновидности качеството на 
цветовете не е толкова добро като 
при традиционните осветителни тела. 
Тук нещата отново силно зависят от 
производителя и технологията, заложена 
в чипа на диодите. Качеството на 

светлината от диодите зависи и от 
начина, по който е проектирана лампата, 
и  това как тя разсейва светлината от 
диода, тъй като за диодите е характерно 
излъчването на насочен светлинен поток.

Още едно нещо, на което трябва да 
се обърне внимание, е количеството 
светлина, което излъчва осветителното 
тяло. На пазара могат да се срещнат 
лампи с диоди, аналогични по размери или 
форма на флуоресцентни лампи или крушки 
с жичка. Размерът обаче не означава, че 
диодната лампа ще свети със същата 
сила.

Въпреки това осветителните тела 
с диоди набират скорост спрямо 
съвременните флуоресцентни лампи. 
Напредъкът в разработването на LED 
технологиите вече прави възможно 
човек да си закупи лампи, консумиращи 
със 70% по-малко енергия, но излъчващи 
също толкова светлина, колкото 
еквивалентните флуоресцентни лампи, 
които по принцип се смятат за енергийно 
ефективни. � Ясен ДИМИТРОВ

Доскоро освети-
телните тела с 
диоди не можеха да 
се мерят със съв-
ременните флуо-
ресцентни лампи, 
но днес нещата 
вече стоят по 
друг начин

Осветление
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Управление на отпадъците

Чиста 
енергия от 
отпадъци
Децентрализирано генериране 
на енергия от отпадъци

НАРЕД С ДРУГИТЕ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
източници на енергия генерирането 
на енергия от отпадъците 

минава през своята еволюция в посока 
усъвършенстване на технологиите и 
нарастване на популярността. 

Нещата са тръгнали от 
обикновеното изгаряне на боклука, 
което се е правело единствено 

с цел унищожаване на боклука. По-късно 
от изгарянето на отпадъците хората 
започнали да произвеждат електричество 
и да усвояват отделената топлина. 
Последните решения в тази насока 
са технологии, които произвеждат 
електричество и топлина без директно 
изгаряне отпадъците.

В момента има голям брой компании, 
занимаващи се с изграждането 
на централи за произвеждане на 
енергия от отпадъци, които могат 
да превърнат хиляди тонове боклук в 
енергия. Американската компания IST 
Energy обаче предлага нещо различно, а 
именно мобилна система за генериране 
на енергия от отпадъците, която го 
прави на място. Инсталацията, носеща 
наименованието GEM (Green Energy 
Machine), може да побира и превръща 
в енергия около три тона отпадъци на 
ден и генерира мощност от около 120 
kW във вид на електроенергия и 240 
kW във вид на топлина. За целта могат 
да се използват всякакви отпадъци - 
хранителни, пластмаси, хартия, дърво 
и др. Това означава, че около 95% от 
битовите отпадъци на една сграда могат 
децентрализирано да се превърнат в 
електроенергия и топлина. При процеса 
около 5% от обема на преработените 
отпадъци остават под формата на пепел.

GEM произвежда енергия чрез 
индиректно изгаряне на отпадъците. За 
да произведе тази енергия, инсталацията 

превръща отпадъците в пелети, които 
после биват преобразувани в синтетичен 
газ, служещ за гориво на генератора, 
поради което на практика се произвежда 
чиста енергия. 

Ако контейнерът за отпадъци на 
машината бъде постоянно захранван 
с по три тона на ден, машината 
може да произвежда 1.3 милиона kWh 
електричество годишно, което само по 
себе си може да доведе до спестявания 

Машината може да превърне 95% от отпадъците 

GEM е мобилна система
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Управление на отпадъците

от няколкостотин хиляди евро на година. 
Освен това машината може да сведе до 
минимум таксите за смет, а също така и 
да намали парниковите емисии, генерирани 
от сметосъбирането.

Размерите на GEM позволяват 
сравнително лесното й транспортиране. 
Тя е голяма колкото един корабен 
контейнер - около 9 м дълга, около 2.5 м 
висока и още толкова широка, което е 
колкото площта на три паркоместа.

на една сграда в топлина и електричество © IST Energyт

Проектът вече е излязъл от пилотната 
си фаза и в момента от IST Energy 
демонстрират прототип на машината 
на потенциалните си клиенти. Цената 
на GEM e 850 хил. долара, а животът й 
според компанията е около 10 години. Ако 
от IST успеят да произвеждат машината 
в много бройки, това може да има 
революционен ефект върху управлението 
на отпадъците. �

Ясен ДИМИТРОВ
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Ландшафтна архитектура

Инвестира ли се 
в ландшафта
Необходими са много средства за един добре поддържан ландшафт

ЛАНДШАФТЪТ Е СПЕЦИФИЧНА СИСТЕМА 
от природни компоненти, променящи 
се във времето под въздействието 

на природните фактори и човешката 
дейност. Доскоро България беше на 
трето място в Европа по качество и 
разнообразие на своята природа, като 
40% от нейната територия отговаряха 
на световните и европейските критерии 
за запазена природна среда. Отдавна мина 
времето, когато трябваше да се обяснява 
какво е взаимното влияние и значението 

на природните компоненти върху човека, 
неговото здраве и начин на живот. 
Началото на XXI век се характеризира 
с изключителна урбанизация, особено в 
големите градове, а конкретно България 
- и с бърза приватизация. Последвалото 
активно застрояване на ограничената 
градска среда с жилищни и търговски 
площи, офис центрове и бизнес сгради 
много често не отчита местния терен 
и омаловажава неговото значение. 
Новопостроените морски и планински 

Малко са природните зони в големите градове на България, непопаднали под ударите на масовото застрояване
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комплекси и вилни селища невинаги са 
съобразени със спецификата на нашата 
природа и културно-историческото ни 
наследство. Съществуващата в момента 
нормативна уредба и начинът, по който 
се прилага (60% до 80% плътност в 
централните градски части), улеснява 
и способства омаловажаването и дори 
унищожаването на оскъдната градска 
природа. В резултат на това природните 
зони в града намаляват и на тяхно 
място се появяват обекти и сгради, 
определящи се вече като пасивни и 
непродуктивни инвестиции. На фона на 
глобалната финансова криза техният 
брой вероятно ще расте, а за съжаление 
последствията от това са необратими. 
Не е ли много по-разумно част от 
инвестициите, влагани в строителство 
на оставащи с години празни площи, 
предварително да се насочват в 
изграждане на природосъобразна среда? 
Доказателство за това е и фактът, че 
малкото продаваеми напоследък жилища 
се намират на територията на така 
наречените жилищни паркове и селища от 
затворен тип, в които реално е обърнато 
необходимото внимание на фактора  
природна среда.

За да може да се оптимизира и 
екологизира градската среда, е необходимо 
всички закони в икономическия сектор да 
се пречупят ефективно през екологията. 
Крайно време е да се престане с порочния 
принцип при избор на проектант или 
изпълнител единственият критерий 
да е минималната стойност, а не 
ефикасността на проекта и неговото 
значение за поддържане, възстановяване 
или създаване на нова околна среда. 
Много често и изпълнението на тези 
проекти е формално и единствено с 
оглед приемането на главния строителен 
обект. Не е достатъчно също така и 
да се разчита основно на средствата, 
отпуснати по програми на Европейския 
съюз, защото ние сме тези, които 
живеем в този град и тази среда, които 
дишаме нейния въздух, пием нейната 
вода, слушаме нейния шум, творим, 
почиваме и отглеждаме нашите деца в 
нея. Необходимостта от целенасочена 
и неформална инвестиционна политика 
в ландшафта, от строг контрол и 
добре уредена нормативна и законова 
база стоят пред нас и са гарант за 
укрепването ролята на ландшафта като 
постоянна величина, неразделна част 
от човешкото битие. Колкото по-скоро 
и новоизграждащото се гражданско 
общество у нас осъзнае това и започне 
да му отдава необходимото значение и 
внимание, толкова по-скоро ние ще живеем  
в зелена, красива и чиста България.

ланд. арх. Росен ГУРКОВ,
“Студио Гурков” ЕООД
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Системи за пасивно 
строителство
Инсталации за възобновяеми енергийни източници

ПАСИВНАТА СГРАДА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ 
на точно определени критерии. 
Изолацията на сградата, 

вентилационна система, подходяща 
ориентация, ефективното използване 
на енергия, производството на енергия 
посредством възобновяеми енергийни 
източници са основните правила, които 
трябва да се спазват при проектирането и 
изпълнението на пасивни сгради. 

Като световен лидер в производството 
на системи за строителството, базирани 
на полимерите, фирма REHAU на практика 
демонстрира последните решения в 
областта на пасивното строителство, 
като се придържа към три основни 
принципа:
1. Намаляване на загубите на енергия, 
използвайки енергийно ефективни 
прозоречни и фасадни системи. 
Фирмата е разработила прозоречната 
система REHAU Clima-Design сертифицирана 
за стандарт Passivhaus от PHI, Дармщад. 
Системата се характеризира с монтажна 
ширина от 120 mm и допълнителна 
топлоизолация. Броят на камерите е 5, а 
коефициентът на топлопреминаване е Uf= 
0,71 W/m2K, Uw=0,8 W/m2K 

Фасадната система на REHAU Polytec 50 
PHZ е също сертифицирана за стандарт 
Passivhaus от PHI, Дармщад, и е с 
коефициент на топлопреминаване Uf= 0,71 
W/m2K, Uw=0,8 W/m2K, чрез нея се постига 
отлична топлоизолация на големи площи 
на остъклената част, малки площи на 
плътната част, подобрено съпротивление 
на вятър и интегрирани нови технологии. 
Фасадната система се използва за 
едноетажни или многоетажни сгради като 
окачена конструкция или като монтирана 
междуетажна конструкция. 

2. Ефективното използване на енергия 
посредством ниско температурни 
енергийни носители - лъчисто отопление 
и охлаждане
Системата за лъчисто отопление е 
особено подходяща за пасивни сгради, тъй 
като тя работи в ниските температурни 
режими. За да топлоотдадат 20 

- 22 градуса в дадено помещение, 
топлоносителят трябва да се загрее до 35- 
40 градуса, за разлика от конвенционалните 
методи при които температурата на 
топлоносителя достига до 90 градуса. 
Комфортът, който се постига с 
използването на подово отопление, се 
дължи на елементарен физически закон. 
От теорията е известно, че горещият 
въздух се издига, а излъчваната топлина се 
разпространява във всички посоки. Както 
водата и компресираният въздух, така и
температурата, оставена без 
управление,винаги се стреми към 
равновесно състояние.
Или казано по-просто - този тип отопление 
се базира на топлообмен между топлите 
и студените повърхности, които по този 
начин се стремят към уравновесяване 
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на вътрешното си състояние. Сравнени 
с конвекторните системи, където 
топлият въздух се издига нагоре и след 
като се охлади, се спуска надолу, подовите 
отоплителни системи поддържат въздуха 
топъл непосредствено над повърхността 
на пода.

3. Ефективното производство на енергия 
чрез слънчевата радиация и извличайки 
топлината от земята.
� Инсталациите за слънчева енергия
спестяват значителна част от 
потреблението на енергия за отопление 
и топла вода, както и да се редуцира 
емисията на вредни вещества. Добиваното 
годишно количество енергия от един 
квадратен метър площ на колектор в 
Европа е между 300 и 650 kWh, като се има 
предвид, че при нормално потребление за 
производство на вода за дневните битови 
нужди на един човек са необходими около 
2 kWh. В България годишната слънчева 
радиация върху хоризонтална повърхност 
възлиза между 1300 и 1600 kWh/м2.

За да могат слънчевите инсталации да 
се експлоатират ефективно, те трябва да 
бъдат проектирани и оразмерени правилно, 
като се вземат под внимание и техните 
специфични особености. 
� Вертикални системи - геосонди
Най-честият вид за използване на 

топлината от земните недра са 
геотермалните сонди. За инсталирането 
е необходимо да се направи вертикален 
сондаж в земната кора с дълбочина от 70 
до 150 м, в който се полага сондата. Тя 
се състои типично от четири тръби от 
полиетилен (или две с формата на U), две 
от които са съединени с фитинги една 
с друга в петата на сондата така, че 
образуват входящ и изходящ тръбопровод.
� Хоризонтални системи - площни 

колектори
Използват се тогава, когато не е 
възможно извършването на сондаж и 
около обекта има на разположение голяма 
площ. Дълбочината на полагане е 1.2 до 
1.5 м. Тръбите представляват затворен 
контур - най-често системата „Тихелман“, 
през които циркулира топлопренасящ 
флуид. Площният колектор получава 
енергия предимно от слънчевото излъчване 
и дъждовната вода. Затова не може 
да се разполагат нито под основи на 
сгради, тъй като възстановяването на 
енергията, съответно нормалната работа 
на геотермалния колектор, няма да е 
гарантирано.
� Енергийни пилоти

Ако при големи сгради се използват опорни 
пилоти за укрепване на земната основа, 
те също така могат да се използват 
за добиване на геотермална енергия. За 
целта в армировката се полагат тръби 
със затворен контур. При експлоатацията 

трябва да не се достига замръзване на 
почвата около пилотите, защото има 
опасност от повреда на фундамента на 
сградата

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

2
. Пасивните сгради също така се 

отличават със задължителна принудителна 
вентилация. 

Функциониране на въздушно 
земния топлообменник
Чрез повишаващите се по-добри 
изолационни качества на външната обвивка 
на сградите контролираната вентилация 
печели все по-голямо значение. В комбинация 
с уреда за регенерация на топлината 
въздушно земният топлообменник 
допринася значително за това. Чрез 
предварителното кондициониране на 
външния въздух големият температурен 
профил на свежия въздух решаващо се 
„стеснява”. Това допринася не само за 
повишаване на жилищния комфорт, но и 
за значително намаляване на енергийните 
разходи. Така, от една страна, могат 
да се спестят разходи за отоплението 
и, от друга, точно при по-големите 
обекти да се намалят инвестициите за 
охлаждане. Принципът на въздушно земния 
топлообменник се основава на това, че 
температурата на почвата от около 
7-12 °C (близо 1.50 m под повърхността 
на терена) се използва чрез положена 
в земята тръбопроводна система за 
предварително нагряване  през зимата 
и за охлаждане на външния въздух през 
лятото. Според практиката един въздушно 
земен топлообменник може да повиши 
температурата на въздуха до 20 K през 
зимата и да я намали до около 14 K през 
лятото.

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

Георги ПЕТРОВ, 
координатор проекти, „Рехау“ ЕООД

Лъчистото ото-
пление се базира на 
топлообмен между 
топлите и студе-
ните повърхности, 
които се стремят 
към уравновесяване 
температурите

В България годиш-
ната слънчева
радиация върху 
хоризонтална по-
върхност възлиза 
между 1300 и 1600 
kWh/м2
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Сградната техника 
в пасивната сграда
Не е случайно, че пасивните сгради са наречени именно по този начин

ПАСИВНИТЕ СГРАДИ НЕ СЕ НУЖДАЯТ 
от комплицирана сградна техника за 
достигане на характерната за тях 

впечатляваща енергийна ефективност. До 
голяма степен това е лоу-тек концепция. 
Консумацията на енергия, близка до 
нулевата, се постига основно с пасивни 
средства: ориентация, суперизолация, 
оползотворяване на вторичната енергия 
от инсталираните в сградата уреди. 
Погрешно е впечатлението, че пасивната 
сграда е съвкупност от най-обикновена 
сграда плюс някаква нашумяла съвременна 
техника, която дори противно на 

законите на физиката успява да постигне 
чудеса.

Принципът е точно обратният. Първо 
е необходимо да се постигне добрата 
ориентация на сградата за най-големи 
слънчеви печалби, както и суперизолацията 
и въздухонепроницаемост на външната 
обвивка.  Тук става въпрос най-общо 
за активни изолации с дебелини не 
по-малки от 30-40 см по външната 
обвивка. С това почти се достигат 
параметрите на стандарта, а именно 
15 kWh/m2 за отопление годишно. 
Остава само да се добави система за 
контролирана принудителна вентилация 
с възстановяване на енергията с 
рекуператор и целенасочено професионално 
проектиране.

Необходимата допълнителна енергия 
за отопление е толкова малко, че 
въпросът дали да ползваме електрическа 
енергия, газов кондензационен котел, 
котел на биомаса или друг източник губи 
значението си. Често се задава въпросът 
кое отопление е най-изгодно. Отговорът 
при пасивните сгради изненадващо е: „Най-
изгодно е да нямаш нужда от отопление!”

С толкова малко необходима 
допълнителна енергия се оказва, че 
вентилационната система е напълно 
достатъчна за пренос на топлината 
до всяко помещение от сградата. 
Традиционната отоплителна система е 
вече ненужна. В пасивната сграда няма 
радиатори. С това се осъществяват 
значителни икономии на капиталовложения, 
които e по-добре да вложим в повече 
изолация и качествени прозорци със 
специални тройни стъклопакети. 
Изброените дотук средства са 
достатъчни за достигането на 
стандарта. От сградните инсталации най-
важна за пасивността е вентилационната 
система. Това е много проста и ефикасна 
инсталация. Тя доставя пресен въздух до 
всички основни помещения на сградата без 
рециркулация на въздуха. Единственият 
високотехнологичен компонент на тази 
система е рекуператорът, в който се 
възстановява енергията с КПД над 80%. Рекуператор в пасивна къща в Дармщад, Германия
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В него става топлообменът между 
постъпващия в сградата пресен въздух 
и изхвърляния навън отработен въздух. 
В него има единствено два качествени 
вентилатора и съвременен въздушен 
топлообменник без движещи се части. 
Контролът на вентилационната система е 
елементарен. Има само настройка на три 
позиции на скоростта на вентилаторите.

Това, с което се продължава нататък, 
са някои допълнителни мерки, свързани с 
допълнителни капиталовложения, които 
още повече подобряват енергийното 
ни поведение, но не са задължителни за 
постигане на пасивния стандарт. Най-
доброто, което може да се направи, е да 
се набави малкото необходима за сградата 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници. Това означава сградата да 
започне да си произвежда сама онова, 
което й е нужно. Така не е толкова трудно 
да се достигне и нулев годишен баланс на 
енергията. Възобновяемите източници 
на енергия са слънцето и земята под нас. 
Слънчева енергия добиваме със слънчеви 
колектори за гореща вода, плоски или 
вакуумно тръбни, а с фотоволтаични 
елементи се произвежда електричество. 
От недрата на земята с термопомпи 
може също да се извлече значително 
количествo енергия. Осъществява се 
чрез дълбоки сухи сондажи или с плитка 
хоризонтална разводка в почвата около 
сградата. Това са тръби, през които 
преминава пресният за сградата въздух, 
или флуид, който преминава през външния 
кръг на термопомпата. Тази техника 
е относително скъпоструваща. Тук 
икономическата обосновка на всяка 
отделна система е решаваща при 
първоначалното й залагане в проекта 
съобразно спецификата му. Не е разумно 
да се подхожда единствено с ентусиазъм 
към модерните технически средства, без 
да се преценява целесъобразността на 
вложенията в дългосрочен план. Погрешно 
е дори схващането, че инсталацията на 
тази техника винаги е природосъобразна 
и спестява въглеродни емисии. Трябва 
да си зададем въпроса колко енергия е 

нужна за производство на тръбите, 
термопомпите или фотоволтаичните 
модули. Ако те не работят със 100% от 
възможния КПД, те ще бъдат не само 
икономически необосновани, но ще бъдат и 
неприродосъобразни.

Концепцията за пасивното 
строителство е примамлива именно 
защото е проста и ефикасна. Рядко е 
нужно да се впускаме в интегрирането на 
скъпоструваща техника, за да постигнем 
желаната ефективност. �

арх. Георги НИКОЛОВ,
„Студио АРХЕ” ЕООД

Първо трябва да по-
стигнем суперизо-
лацията, след това 
идва темата на 
сградната техника

Пасивните сгра-
ди могат лесно да 
достигнат и балан-
са на плюсово енер-
гийната сграда

Производството 
на енергия от ВЕИ 
не е 100% задължи-
телно за постига-
не на стандарта
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„Бурж 
ал 
Араб”
Концентрация 
на високи 
технологии 
и изключителен 
лукс

РАЗПОЛОЖЕН НА ИЗКУСТВЕНО ОСТРОВЧЕ 
на крайбрежието на Дубай, 
хотелът „Бурж ал Араб“ е една 

от най-забележителните сгради в 
света. Сградата небостъргач, освен че 
впечатлява със своята височина, също 
така е интересна и със своята форма, 
наподобяваща корабно платно. 

Хотелът е суперлуксозен и няма 
нормални стаи - най-малкият апартамент, 
който може да се наеме, е 169 кв.м, 
цените за наемането на апартамент за 
една нощ варират от 1000 до 15 000 
долара, а цената на „кралския апартамент“ 
е 28 000 долара. Това подсказва, че 
хотелът би трябвало да предлага 
изключително ниво на комфорт. И 
наистина, той е оценен на седем звезди. 

Строителството на шикозното 
съоръжение е започнало през 1994 г. 
и е приключило през 1999 г. - около 
две години е отнело изграждането на 
изкуствения 280 м навътре в морето 
остров, върху който стои 321-метровата 
сграда, и малко по-малко от две 
години за построяването на самата 
постройка. Хотелът е проектиран от 
небезизвестната архитектурна компания 
W.S. Atkins, като стилът и формата 
силно се отличават от традиционната 
архитектура. 

От едната страна на сградата цялата 
фасада е изградена от мембранни панели, 
които могат да бъдат оформяни по 
различен начин, така че да следват 
сложни форми. Това е така наречената 
мембранна фасада, която се състои от 
две прегради от фибростъкло с обвивка 
от политетрафлуоретилен (PTFE) с 
разстояние 500 мм между тях, които са 
натегнати върху укрепени арки. Това е 
най-високата мембранна фасада в света, 
като фасадите от този тип имат някои 
интересни предимства. В сравнение с 
конвенционалните фасадни системи те 
са гъвкави и могат да се деформират, 
а покритието на тази фасада намалява 
инфрачервеното лъчение от топлината 
на слънцето, в резултат на което 
сградата се нагрява в по-малка степен и 
също така осигурява добра звукоизолация. 
Фасадата сполучливо покрива сградата 
от огряваната от горещото слънце 
югоизточна страна на хотела.

Конструкцията на сградата, погледната 
отгоре, е с V-образна форма и е укрепена 
с V-образен екзоскелет, като една от 
най-трудните задачи при построяването 
е била свързването на вътрешната 
стоманенобетонна конструкция и 
екзоскелета. За подсилване на основата 
са използвани 230 бетонни колони, 
забити на 40 м дълбоко в земята. За 
здравината на конструкцията допринася 
подсиленият бетон, към който е 
добавен силикатен прах. Внимателно е 
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Конструкцията на 
сградата, поглед-
ната отгоре, е с 
V-образна форма, 
укрепена с V-обра-
зен екзоскелет

пресметнато как сградата ще понася и 
разпределя хоризонтални и вертикални 
натоварвания. В абсорбирането на 
хоризонталните натоварвания участват 
не само двете противовесни двутонни 
тежести на върха на вътрешната 200 м 
висока стоманенобетонна конструкция. 
Хоризонталното напрежение се поглъща 
от трите стоманени диагонални свръзки 
от двете страни и бива прехвърляно 
върху мебранната фасада, която служи 
като диафрагма и абсорбира част от 
натоварванията. 

Със системите в сградата не е 
правен никакъв компромис, като 
всяка е била изправена пред различни 
предизвикателства. Въпреки че 
енергийната и оперативната 
ефективност не е била основна цел на 

проекта, тя надминава енергийната 
ефективност в много съвременни 
сгради от подобен ранг и е на много 
високо ниво за сграда, построена в края 
миналия век. В пустинния климат, в 
който се намира „Бурж ал Араб“, където 
средната температура през зимата 
е 26°C, поддържането на комфортна 
температура в такава голяма сграда, 
без това да изразходва прекалено голямо 
количество енергия за охлаждане, е 
трудно постижимо. Енергоемка задача 
за охлаждащата система би била да 
държи охладен огромния обем въздух на 
високия 180 м атриум. В тази насока са 
предвидени духалки на тавана на атриума, 
които изстрелват студен въздух надолу 
по страните на мембранната фасада. 
Така той се превръща в буферен пласт 
от студен спускащ се надолу по стените 
буферен слой и спестява доста разходи за 
охлаждане.

При проектирането са търсени 
най-съвременни решения за сградна 
автоматизация и трансфер на видео 
и данни. Почти всички технически и 
оперативни проблеми могат да бъдат 
отстранявани централизирано, без 
някой да се налага да обикаля сградата 
и да проверява за неизправности. 
Електрическата мрежа е и най-сложната 
система в сградата. Сложността й  се 
дължи освен на нуждата от отделно 
управлявана система за всеки от 202-та 
апартамента и на сложната комбинация 
от вътрешно и външно осветление. 
Вътрешната осветителна система 
е проектирана от DSE Engineering и 
произведена от Futronix и със своите 
14 000 канала е една от най-сложните 
системи за осветление в света. Външната 
осветителна система позволява на „Бурж 
ал Араб“ като хамелеон да се оцветява 
в най-различни цветове, щом се спусне 
тъмнината, което придава на сградата 
мистичност и красота.

За постигането на лукса и блясъка 
на „Бурж ал Араб“ са вложени много 
средства както в конструкцията, 
така и в интериорния дизайн. Част от 
фантастичните интериорни елементи 
са аквариум от тавана до пода във 
фоайето, водопад, фонтани, а голям брой 
интериорни елементи са позлатени. 
Само туристическата разходка в „Бурж 
ал Араб“ струва над 100 долара, но 
въпреки високите цени има слухове, че 
хотелът сам по себе си не би могъл да 
възвърне направената в него инвестиция. 
Независимо дали това е вярно „Бурж ал 
Араб“ е един от символите на Дубай и 
привлича много богати туристи и погледи 
към тази част на света. Нещо като 
Айфеловата кула за Париж, без която 
градът не би бил същият. �

Ясен ДИМИТРОВ

Атриумът е висок 180 м
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БТК е най-големият наемател
Компанията сключи договор с Европейския търговски център

НА 2 ФЕВРУАРИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТЪРГОВСКИ 
център (ETЦ), представляван от 
ексклузивния си консултант в 

областта на недвижимите имоти „Colliers 
International България“, отдаде най-голямата 
си офисна сграда в проекта на бул. 
„Цариградско шосе“ в София на Българската 
телекомуникационна компания (БТК). 
Сграда А обхваща 23 000 кв.м клас А офис 
пространства в строящия се комплекс и 
ще даде възможност на БТК да обедини 
своите офиси в модерна бизнес сграда.

Инвеститор в проекта е 
международният консорциум „Европейски 
търговски център“ ООД. Той се състои от 
над десет частни инвеститори, компании 
и финансови институции с опит в 
изграждането на офис центрове в Европа. 
European Trade Center (ЕТЦ) е първият 
проект на консорциума в България и се 
финансира от банка „Пиреос“. 

Той се състои от пет клас А офис сгради 
с обща разгъната застроена площ 70 хил. 
кв.м, като планирането и изграждането 
му са базирани на последните иновативни 
и високотехнологични решения в сектора. 
Центърът се изгражда в общ комплекс с 
„Карфур Цариградско мол“, което не само 
предоставя допълнителни удобства 
на бъдещите наематели, но и допълва 
стойността на проекта.

ETЦ е с добро местоположение, а 
модерните му технически характеристики 
комбинират функционалност, удобство 
и безопасност. Комплексът ще разполага 
с подземен паркинг с 830 места, 
висококачествена комуникационна 
система, високоскоростни асансьори и 
автоматична система за управление на 
сградата. Радваме се за установяването 
на дългосрочни и устойчиви 
взаимоотношения със солидна компания 
като БТК, коментира Максим Попов, 
управител на Европейския търговски 
център. Той изрази увереността си, 
че на фона на финансовата криза 
това партньорство е добър знак за 
раздвижване на българския пазар. Атанас 
Гаров, изпълнителен директор на Colliers 
International в България, добави, че 
сключването на най-голямата сделка на 
офисния пазар в страната утвърждава 
позицията на качествените проекти, 
които могат да посрещнат изискванията 
на наемателите. ��„Фасилитис“В тази модерна бизнес сграда БТК ще обедини своите офиси
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