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В България белезите на икономическата криза навлизат все по-бързо в ежедневието 
ни. И докато до скоро повечето инвеститори строяха и продаваха, сега те трябва 
и да управляват новопостроените бизнес сгради. А това означава и да управляват 
разходите на сградите, което по същество означава да се занимават и с фасилити 
мениджмънт. А едно от най-важните неща при фасилити мениджмънта е управлени-
ето на документооборота. В него се включва ефективното управление и архивиране 
на всички видове до-
кументация – като 
се започне от архи-
тектурните и ин-
женерните чертежи 
на сградите, преми-
не се през управле-
нието на договори-
те с наемателите, 
с доставчиците на 
ютилити услуги, с 
доставчиците на 
консумативи, с до-
говорите за гаран-
ция и поддръжка на 
сградните инста-
лации и сградната 
техника и т.н. 

Управлението на 
документацията, 
свързана с една сгра-
да, зависи от начина, 
по който е изградена 
тя и как това е доку-
ментирано. В днеш-
но време информаци-
онните технологии 
и инструментите 
за управление на до-
кументацията зна-
чително улесняват 
управлението на до-
кументацията. Въ-
преки това има още 
какво да се направи, 
за да бъде този процес рационализиран. Голяма част от документацията и данните, 
свързани с една сграда, се създава още в етапа на строителните работи.

Удобството на тези системи за документооборот се състои в това, че фаси-
лити мениджърите не трябва да се ровят из купчината документация, която са 
събрали за сградата или бизнес парка, които обслужват. 

Системите за управление на документи дават възможност за достъп до матери-
али, които на хартиен носител са трудно достъпни за потребителите и в същото 

време достъпът до информацията е така организиран, че 
потребителят може да търси свободно по 10 показателя, 
без да застрашава оригиналите, които са недостъпни за по-
требителите. 

Надяваме се, че тематата за документооборота, както и 
останалите теми в този брой – Интелигентните сгради и 
Международни куриерски услуги, да ви бъдат както интерес-
ни, така и полезни. 
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One world, different problems – joint efforts, sustainable solutions!  
16 and 17 June 2009, Okura Hotel, Amsterdam, The Netherlands

With the support of Conference Management Company

An Informa Group Company

present

Key Topics/Business Cases/Best Practice

 FM Strategies in a Global World
 Sourcing Strategies
 Partnership across Borders
  (Re-) Defining Core Business of FM;  

FM: Adding value to core business
  Life Cycle Management: The link between FM and Design 

Construction, Real Estate Management
 The Economics of FM
 Sustainability and Energy Management
 Future Developments and Innovation in FM
 Business Processes and Technology Trends
  Facility Operations: Usability, Customer Services and 

Management
 Workplace Trends
 FM and Corporate Social Responsibility

Elements

 Business Conference
 Research Symposium
 Exhibition
 Students Poster Session
 European FM Award Ceremony
 Social Programme and Side Events
 Welcome Reception
 Gala Dinner

Keynote Speaker

 Miha Pogacnik (Opening Plenary)
 Rob Creemers (Closing Plenary)

w w w. e f m c 2 0 0 9 . c o m

Fax +49 / 2 11 / 96 86 – 47 56 

For further information please contact: Stephanie Rodowski (Conference Coordinator)  •  Phone: +49/2 11/96 86–37 53  •  stephanie.rodowski@informa.com

Name

Position

Department

Company

Contact Person

Address 

Phone Fax

E-Mail

Date, Signature

Early Bird* Regular Welcome reception***

Attendance     1,395.–     1,595.–    I wish to attend 

Member IFMA/EuroFM
Member No.      995.– **

   
    1,395.– **    I wish to attend 

Full time academic –     695.–    I wish to attend 

Students –     245.–    I wish to attend 
Block Bookings: for further information please visit our homepage www.efmc2009.com / VAT at applicable rate
* Early Bird available until 14 April 2009; 
** Registration at reduced rate will only be considered if the member number is indicated
*** Included in the conference fee

Yes, I wish to participate in the EFMC 2009 from 16 to 17 June 2009
 

Additional Options Attendees Non Attendees

Gala Dinner     145.–     245.–

Conference 
Documentation

(included in the 
conference fee)     295.– 

 I am interested in the detailed conference brochure (available February 2009)

 I am interested in exhibition and sponsorship opportunities

 I am interested in information on social programmes and study tours
Credit card payment only.

P9
10

00
52

/Z
U

C
O

N

Credit Card Payment

 Please charge my credit card   
 VISA    Master Card    AMERICAN EXPRESS

Card no

Card holder´s name

Signature

Expiry date

Card billing address

Contact tel no for holder:

Payment must be received before the event in order to secure your place.

Date

CVV

Register now! – as delegate and exhibitor
w w w . e f m c 2 0 0 9 . c o m
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България

Офис площите в София – 
най-доходни в ЕС
Проучване на консултантската компания 
CB Richard Ellis (CBRE) сочи, че доходността 
от офис площите в София е все още най-
висока в сравнение с останалите пазари 
в ЕС, като в момента тя е 9%. Нивото на 
доходността в София се сравнява с това 
на други офис пазари извън ЕС като Белград, 
Истанбул и Тел Авив, където то също е 
9%. От всички 27 пазара в проучването 
единствено тези в Русия са с по-висока 
доходност от София, като нивото в 
Москва е 10%, а в Санкт Петербург – 12%. 
Най-ниска е доходността в Цюрих, която в 
момента е 4,75%. Нивата на наемите на 
първокачествените офис площи в София 
продължават да се намират под натиск в 
посока надолу, сочи докладът. В момента, 
според проучването, средните наемни нива 
в София са 17 евро на кв.м на месец, или 
204 евро на година, което представлява 
понижение от 5,6% за последната една 
година. Големият обем проекти в процес 
на развитие, които се очаква да излязат 
на пазара в София през следващите 12 до 
18 месеца, може да доведе до покачване на 
дела на незаетите площи.

Мерките за енергийна 
ефективност на обществени 
сгради в София
Към момента в столицата са 
обследвани 36% от сградите общинска 
собственост подлежащи на задължително 
сертифициране. Това бе съобщено от 
заместник-кметът Ирина Савина, която на 
16 март представи пред съветниците от 
комисията по инженерна инфраструктура 
отчет на дейностите по енергийна 
ефективност за периода 2006-2008 г. 
и основните приоритети за устойчиво 
енергийно развитие до 2013 г. Общият 
брой на сградите, които подлежат на 
задължително обследване, е 325, като 
тяхната разгъната площ е 971 000 кв. 
м. До миналата година са обследвани 
115 общински сгради със средства 
на общината и една - със средства на 
Агенцията за енергийна ефективност, 
допълни Савина. Подменени са дограмите 
в 169 училища, хидроизолацията на 
покривите на 47 училища, сменени са 
абонатните станции, а на две сгради е 
направена топлоизолацията на външните 
стени, посочи още Савина. Идеята за 
използване на биомаса за подгряване на 
вода в столичния зоопарк, след, анализ, 
се е оказала неефективна, поради това, 
че биомасата не притежава нужната 
калоричност. 

57 общини без техника 
от МДААР заради незаконни 
регулаторни режими
Министерството на държавната 
администрация и административната 
реформа продължава и през 2009 г. своята 
политика за компютризация на общините 
в България. През 2008 г. по инициатива 
на МДААР започна предоставянето на 
компютърна техника на кметствата. 
Целта е всяко кметство и общински 
съвет да разполага с компютър и 
периферна техника. Тази година от 
министерството ще бъдат предоставени 
нови 1959 настолни компютъра и 
2542 мултифункционални устройства 
(комбинирани копирна машина, факс, 
скенер, принтер). 
На този етап МДААР изключва 
от програмата 57 общини и така 
първоначално предвидената бройка 
от 2533 настолни компютъра и 3186 
мултифункционални устройства се 
намалява. В тези общини по данни 
на Прокуратурата продължава да се 
администрира незаконно регулаторен 
режим за стационарен търговски обект. 
Тези общини ще получат обещаната 
им компютърна и офис техника след 
премахването на незаконно въведения 
регулаторен режим.

Офис площите в София продължават да се намират под натиск в 
посока надолу © Валентина Петрова
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България

„Енергоконсулт“ 
с две хиляди клиенти
В края на януари 2009 г. „Енергоконсулт“ 
АД сключи договор за доставка и 
отчитане на топлинна енергия на базата 
на природен газ със своя двехиляден 
потребител. „Енергоконсулт“ АД е с 
дългогодишна специализация в областта 
на високоефективните технологии. 
Фирмата предлага на своите потребители 
множество услуги, свързани с енергиен 
мениджмънт на жилищни сгради с общи 
газови инсталации, високоефективно 
комбинирано производство на топлинна 
и електрическа енергия, проектиране 
и изграждане на газови инсталации и 
енергийни съоръжения. „Енергоконсулт“ 
АД предлага и енергоефективни услуги с 
гарантиран резултат (ESCO) – компанията 
осигурява на клиентите си изцяло 
постигането както на техническите, така 
и на финансовите ползи от вложените 
средства. Повече информация можете да 
намерите на http://www.energoconsult.bg/

Издигат екологичен 
небостъргач до НДК
Българската компания „А&Т Електроникс“ 
е разработила идеен проект за екологичен 
небостъргач в София. Той ще бъде 
построен за пет години и ще е висок 250 
метра, като се очаква това да струва 
100 млн. евро. Това обяви арх. Кирил Лулев 
след представянето на инвестиционни 
проекти, с които България ще излезе 
на международен форум за недвижими 
имоти (MIPIM) в Кан. Според Лулев това 
ще е еко сграда, която ще прочиства и 
въздуха, като засмуква мръсния и „издишва“ 
чист. Това ще е повече скулптура, 
отколкото сграда, каза още архитектът. 
По думите му половината от сградата 
ще е под, а другата - над земята. Тя ще 
е със затворени цикли за преработка 
на отпадъци. Участниците, които ще 
покажат свои проекти на българския 
щанд във Франция, са „Прайм Пропърти 
БГ“, „Алфа Дивелопмънтс“, „Бенчмарк Фонд 
Имоти“, „Кълвача Инвестмънт“, „А&Т 
Електроникс“ и „Язов“ ООД. Всички те 
съвместно ще предоставят и информация 
за инвестиционния климат в България.

София е на 49-та позиция 
в класацията на най-скъпите 
офиси в света
Наемите на офис площи в България са 
отбелязали повишение 6% през 2008 г., 
което е два пъти по-високо от общия за 
света ръст. Това сочи годишният доклад 
на Cushman&Wakefield за най-скъпите офис 
локации в света през 2009 г. В доклада 
се сравняват наемните нива в 202 града 

в 57 държави от целия свят, от които 
58% отбелязват ръст в цените на офис 
площите за 2008 г., 26% - остават 
стабилни, а 16% - регистрират спад (за 
сравнение - през 2007 г. спад има при едва 
1% от изследваните локации). Докладът 
е базиран върху средните стойности, 
отразяващи наемите в най-желаните за 
наемателите локации.
Със своите 240 евро за кв.м годишен 
наем в София или 20 евро/кв.м за месец, 
България вече заема 49-та позиция. 
Страната ни се е качила с две позиции при 
общо 57 изследвани града в целия свят.

Идеята за миникампуси 
в Студентския град 
намира подкрепа
Обявената наскоро идея за миникампуси 
в Студентския град най-вероятно ще 
бъде подкрепена от работната група за 
проблемите в района, в която влизат 
ректори на ВУЗ-ове, представители на 
държавата и на Столичната община. 
Това заяви председателят на синдикат 
Висше образование и наука (ВОН) към КНСБ, 
доц. Лиляна Вълчева. Другият център 
на дебата за Студентския град е дали 
да се направи една обща структура, 
която да координира дейността на 
общежитията и в нея да влязат ректори 
и студенти. Държавното предприятие, 
което е към просветното министерство, 
„Студентски общежития и столове“ 
в момента контролира малка част 
от собствеността в Студентския 
град. Идеята е в този процес да бъдат 
включени повече страни, а не само 
министерството.

Откроява се 
тенденция 
на преотдаване на офиси
От началото на пазара на офис площи се 
оформя нова тенденция на преотдаване на 
вече наети офис площи, съобщи Николай 
Неов, мениджър офис площи в компанията 
за бизнес имоти МБЛ. 
Причината е в съкращаването на персонал 
и намаляване на разходите заради 
глобалната криза. Основно финансови, 
консултантски и ИТ компании преотдават 
част от офисите си. Обикновено тези 
фирми са наели площите в процес на 
строителство на бизнес сградата 
с договори за три до пет години с 
планове за разширяване на дейността 
си. В условията на криза плановете им 
се променят и за да не търпят загуби, 
са склонни да отдават на същите нива 
или дори и на по-ниски, защото така или 
иначе плащат наема за цялото помещение, 
обясни Неов. 
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Възрастта 
не е пречка за 
ефективността 
на сградите
По данни на британската 
енергийната консултантска компания 
energyTEAM, старият музей на кралската 
морска пехота и Баскервилската къща са 
високоефективни сгради 
въпреки тяхната възраст. 
140 годишният музей къща се 
нарежда в първите 5% на енергийно 
ефективните сгради във Великобритания. 
Построената преди втората световна 
война Баскервилска къща пък е влязла в 
категория „B“ (от петте категории – 
A, B, C, D и F) на европейския 
сертификат за сгради, което 
е доста над средното ниво за 
Обединеното кралство. 
Причина за доброто представяне на 
сградите е, че по време на дългите 
години, през които са функционирали, 
те са били добре поддържани. 
Това било основание за 
energyTEAM да заключат, че възрастта 
на една сграда не е бариера за нейната 
ефективност. Тези наблюдения 
добре илюстрират и потенциала на 
съществуващите сгради за подобряване 
на енергийната ефективност в сградния 
сектор.

Сламени къщи 
във Великобритания
Във Великобритания ще строят 
икономични къщи от слама, но за разлика 
от къщата в приказката за трите 
прасенца, тези няма да могат да бъдат 
духнати от вятъра. 
Сламата е толкова плътно пресована, 
че не крие риск дори от пожар и според 
проектантите от „Амазон Нейлс“, може 
да спести на домакинствата до 80% от 
сметките им за отопление. 
Първият такъв експериментален „квартал“ 
ще бъде разположен в Северен Кестивън, 
графство Линкълншир и ще се състои от 
шест къщи близнаци, построени от 250 
бали слама. 
Те ще са свързани с националната 
газопреносна мрежа, но само за кухненски 
печки. Отоплението ще се извършва 
с печки на дърва. Къщите няма да се 
отличават от останалите постройки, 
защото стените им ще бъдат измазани. 
Във Великобритания всяка година има 
повече от два милиона тона слама 
излишък, които са достатъчни за 
построяването на 250 хил. къщи.

BIFM обновява 
професионалното ди обучение
Британският институт по фасилити 
мениджмънт е стартирал двугодишна 
програма за оценка, проучване и пазарно 
тестване на професионалните си 
квалификации. Цел на програмата е да 
увери, че сегашните квалификации ще 
бъдат разпознавани и че обучаващите 
се в момента, могат с увереност 
да продължат образованието си. 
Образователната стратегия на BIFM 
постигна добри постижения през 2008 
г., след като бе признат от британската 
QCA (Qualifications and Curriculum Authority) 
за акредитирано учебно заведение. Една 
от главните цели в процеса на обновяване 
на квалификациите е да се предостави 
повече гъвкавост и да се обърне по-голямо 
внимание на личните достижения, което 
се очаква да повиши професионализма на 
кандидатите. 

Търсенето на офиси 
в Европа намалява
Това сочат данните на консултантската 
компания Jones Lang LaSalle. В рамките на 
изминалото тримесечие показателите 
на почти всички наблюдавани имотни 
пазари в Европа отбелязват срив, показва 
още проучването. Продължаващото 
намаляване на търсенето на офиси се 
дължи основно на факта, че глобалната 
икономическа криза набира скорост, което 
води до съкращаване на излишни клонове, 

Музеят на кралската морска пехота се нарежда в пъвите 5% на енергийно 
ефективните сгради във Великобританият
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освобождаване на персонал и затваряне на 
представителства. 
Според LaSall ситуацията ще е най-тежка 
в световни бизнес центрове като Лондон, 
Париж и Франкфурт. 
Източна Европа ще се превърне в най-
атрактивния регион за отваряне на 
магазини от световноизвестни марки, 
гласи друго проучване на консултантската 
агенция. 

Самопочистващ се 
филтър на вода 
за климатични инсталации
Шведският глобален доставчик на 
продукти и решения за климатични 
инсталации – Alfa Laval е пуснал в 
производство филтър, който освен че 
се самопочиства, е и най-големият на 
компанията. Името на модела е ALF80-R, 
като той позволява използването на 
различни водоеми - като реки, езера, 
морска и друга нискокачествена вода за 
топлообмен в климатичните системи. 
Високият капацитет на филтъра 
позволява обработването на голямо 
количество вода и използването й 
за охлаждане. Също така високият 
капацитет позволява използването на 

по-малко филтри за същата работа, 
което допринася за по-малък работен 
обем и нужда от по малко тръби. Това 
намалява цената за топлообменници и 
кондензатори. Филтърът се почиства 
чрез двустепенен процес на промиване, 
което позволява дългото му ползване без 
подмяна.

Румънският парламент 
минава на зелена енергия
Румънският парламент прие решение, 
предвиждащо сградата му да се снабдява 
с енергия само от възобновяеми енергийни 
източници. Сградата на парламента в 
момента е най-големият потребител на 
електроенергия в Букурещ. Пилотният 
проект предвижда тя да се захранва само 
от възобновяеми източници на енергия: 
слънчеви и фото панели, вятърна енергия и 
други алтернативни варианти. 
Проектът е по инициатива на депутата 
социал-демократ Юлиан Янку. Той 
беше подкрепен и от Демократично-
либералната партия. По думи на демократ-
либерала Мирча Тоадер, при подобна 
програма, реализирана в 12 училища, 
разходите за електроенергия и отопление 
са били намалени с 55%. 
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Уолт Дисни 
със зелена стратегия
Дисниленд в момента може да не е най-
екологичното място, но от Уолт Дисни 
планират да намалят генерираните 
от съоръженията им вредни емисии и 
отпадъци наполовина и потреблението на 
енергия с 10% до 2013 г. От компанията 
твърдят, че в по-дългосрочен план целта 
е нулеви емисии и генериране на отпадъци, 
като това е първият им сериозен план 
за намаляване на въздействието на Мики 
Маус върху околната среда. Над 90% от 
генерираните от дейността на Уолт 
Дисни емисии идват от техните паркове 
и круизни кораби чрез бойлери, генератори, 
охладителни системи, двигателите на 
корабите и др., като там отиват 73% 
от използваната от Дисни енергия. След 
като инвестират в подобна програма по 
време на създалия се сега икономически 
климат, вероятно акционерите 
на компаниятаса добре са оценили 
потенциала на намаляването на разходите 
за електроенергия за този тип дейност.

Пожар в най-новия 
хотел в Пекин
Пожарът, който дълги часове наред 
бушувал в част от супермодерния 
комплекс на китайската телевизия в 
Пекин, е причинен от нелицензирани 
фойерверки. Един пожарникар загина от 
вдишване на отровни газове, предизвикани 
от огромните пламъци, погълнали 
кулата на хотела „Мандарин ориентал“, а 
шест негови колеги бяха ранени. Според 
държавната информационна агенция 
„Синхуа“ персоналът на телевизията наел 
компания за фойерверки, която да взриви 
на открито няколко стотин огнени 
фонтана по повод края на тържествата 
за китайската Нова година. Оказало се, че 
фойерверките били много по-мощни от 
тези по магазините, нямали са разрешение 
за използване от местните власти и 
фирмата е игнорирала предупрежденията 
на полицията. Това се оказало катастрофа 
за новопостроената сграда. Хотелът, 
който в момента представлява огромна 
овъглена кула, трябваше да бъде открит 
тази година. Вероятно ако беше 
обърнато повече внимание на пожарната 
безопасност и на изрядността на 
документите на компанията за фоерверки, 
нямаше да се стигне до подобен инцидент.

Стандарти за сертифициране 
на сгради се обединяват
В момента съществуват различни 
стандарти за сертифициране на сградите 
в зависимост от въздействието им 
върху околната среда в различните От Уолт Дисни оцениха потенциала си за намаляване на разходите за енергия
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краища на света. В САЩ е утвърден добре 
познатият LEED, във Великобритания 
сградите се сертифицират по BREEAM, 
а в Австралия е разпространенo Green 
Star сертифицирането. При наличието 
на различните сертификати изниква 
въпросът, как могат да бъдат сравнени 
две сгради от две краища на света на 
базата на различните сертификати. 
Отговорът на този въпрос не съществува, 
защото към момента това е невъзможно. 
За това е предприета важна стъпка към 
отстраняването на този недостатък и 
е подписан меморандум за обединяването 
на трите стандарта в един единствен. В 
него е заложено създаването на работна 
група, която да разработи общи мерни 
единици за въздействието на една сграда. 
„Климатичните промени са глобален 
проблем, затова е жизнено важно да 
намерим общо решение“, казва Ромили 
Мадю, главен директор на австралийския 
Green Building Council.

ASHRAE пусна нова 
версия на BACnet
Новата версия има множество подобрения 
в сравнение с предишната версия 
публикувана през 2004 г. Това включва 
ръководство към обекта за контролиране 
на електрическото захранване – ключов 
фактор при интеграцията на комуналните 
услуги от енергетиката и сградите за 
предотвратяване на претоварванията на 
електрическата мрежа. 
Също така има нов обект - Access 
Door, който е едно разширение напълно 
поддържащо физическия контрол на 
достъпа. Новото издание на стандарта 
притежава и възможност за интернет-
базирани функции на BACnet. 
Името на новата версия е BACnet 135-
2008 и струва 99 долара за членовете на 
ASHRAE.

Готов е най-големият 
покривен фотоволтаик
Австралийската корпорацията „Сънпауър“ 
(SunPower Corp.) обяви на 17 февруари, че 
е завършила най-голямата фотоволтаична 
конструкция, монтирана на покрив. 
Високоефективната инсталацията е с 
мощност 305 kW и се намира на покрива 
на хотел „Краун Плаза“ в Алис Спрингс. 
Очаква се добиваната от слънцето 
енергия да покрива до 80%от нуждите 
на хотела, като неизползваните 
количества ще могат да бъдат 
подавани към разпределителната мрежа. 
Проектът е финансиран по програмата 
„Слънчеви градове“ на австралийското 
министерство, чиито бюджет е в размер 
на близо 60 млн. долара.

Душ произвежда ток
Когато спре токът по време на къпане, 
обикновено се налага човек бързо да излезе 
от банята, за да осигури поне някакъв 
източник на светлина и да довърши 
започнатото. С хитрото изобретение 
на SYLVANIA – ECOlight това вече не е 
необходимо, защото става въпрос за 
душ, който генерира достатъчно енергия, 
за да захрани вграден в него светодиод. 
Електричеството се генерира от 
преминаващата през душа вода, което 
означава, че това е безплатна и чиста 
енергия. Така изобретението ви гарантира, 
че няма да се къпете на тъмно, поне докато 
има вода. Този душ вече е на пазара и може 
да бъде поръчан по интернет. Цената му в 
щатите е 39 долара.

Университетска сграда 
пести от енергия 
350 хил. долара годишно
Става въпрос за сградата за 
биотехнологии на Университет Корнел 
в САЩ, която представлява енергийно 
интензивно съоръжение с разгъната 
площ 150 000 кв. м. Досега сградата 
функционирала с инсталирани още при 
изграждането й през 1986 г. пневматични 
контролери за обитаваните помещения 
и с DCC контролери от първо поколение 
за централната система. Това довело до 
решение за обновяване на системата за 
автоматизация, за което била избрана 
системата WebCTRL на Automated Logic 
и VAV система на Phoenix Controls. Целта 
на обновяването била да се намали 
въздухообмена, като се сведе до нуждите 
на комфорта в помещенията. Така с 
намаляване на излишната вентилация 
и с образоване на обучаващите се 
и работещите в сградата, било 
постигнато пестене на енергия от около 
30%. За сградата за биотехнологии на 
Университета Корнел това съответства 
на около 350 000 долара на година.

Слънчеви панели за всеки дом
Една нова компания – Veranda Solar иска 
да промени света на соларните панели, 
както от Apple промениха компютрите. 
Слънчевите панели, които тя произвежда 
не са нещо кои знае колко специално, но 
те предлагат нещо ново на пазара, а 
именно панели, които могат да бъдат 
купени в магазина и лесно инсталирани 
за часове на най-различни места. Цената 
им е 600 долара за панел с кабели и 
инвертори и мощност 60-70 W. Като 
цена те не побеждават рекорда на пазара 
от един долар за ват, но предлагат 
големи възможности за обикновения 
потребител. 
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Събития

Smart 
Utilities
Конференция за интелигентните и най-нови технологии в ютилити сектора

НА 19.02., ЧЕТВЪРТЪК, В МЕТРОПОЛИТЪН 
Хотел София, Uconomics организира 
конференцията Smart Utilities (www.

utilities.bg/smartutilities) – първото събитие 
през 2009 г. от серията Smart Conferences, 
посветени на високите технологии и 
новаторски решения. Генерален спонсор 
на събитието беше HP България, а в 
програмата като лектори взеха участие 

мениджъри от Enel Distribuzione (Италия), 
„Софийска вода”, „Мобилтел”, „Вивид пауър”, 
„ЕВН България”, „ЧЕЗ България”, „Овергаз”, 
НКЖИ и „Мапекс”.

Тазгодишният акцент 
на конференцията беше поставен 
върху интелигентните технологии 
за повишаване на ефективността и 

Фабио Боргезе от Енел изтъкна ползите на системата за дистанционно измерване и управление на електромери

CMYK  Фасилитис  стр. 14



15МАРТ 2009  ФАСИЛИТИС

Събития

намаляване на оперативните разходи 
при предоставянето на услуги от голям 
обществен интерес.

Новият генерален мениджър на HP 
България, Ираван Хира, приветства 
участниците в конференцията, заедно с 
Николай Минков, управляващ съдружник на 
Uconomics и издател на сп. “Ютилитис”. 
В първата презентация Красимир Дончев 
от HP България представи визията на 
компанията за развитието на центровете 
за данни (data centres) като неизменна 
част от внедряването на интелигентни 
решения в ютилити компаниите.

Фабио Боргезе от Енел (Италия) 
представи убедителни аргументи в полза 
на системата за дистанционно измерване 
и управление на електромери, внедрена от 
италианската компания. Вече почти 32 
млн. електромера в Италия са свързани в 
обща мрежа, което позволява по-голямата 
част от тях да се отчитат и управляват 
дистанционно. Един от конкретните 
резултати е 

Намаление 
на оперативните разходи
но не са за подценяване и резултатите, 
свързани с намаление на търговските 
загуби. Преди въвеждане на системата, 
едва 5% от проверките за кражби на 
електроенергия са доказвали непозволено 
поведение от страна на потребителите, 
докато с използване на Telegestore 
ефективността се е повишила до 60% 
от всички проверки. Инвестицията от 
2.1 млрд. евро се възвръща постепенно 
както чрез подобрена събираемост, така 
и с намаляване на последващи капиталови 
и оперативни разходи. Радослав Иванов 
от „Вивид пауър” представи българско 
решение за клиенти на либерализирания 
електроенергиен пазар – Електроенергиен 
контролен център, който позволява 
на бизнес потребители да следят 
консумацията си в реално време. Това 
решение може да се използва и при 
реализацията на балансиращите групи и 
пазара „ден-напред”.

Тодор Димов, мениджър „Обслужване 
на клиенти” в „Софийска вода” репликира 
презентацията на Фабио Боргезе с 
предложение към всички български 
ютилити компании – да работят заедно 
в посока обединяване на усилията за 
внедряване на интелигентни измервателни 
устройства. В следваща презентация 
Ясен Гуев, мениджър ПР и комуникации 
в „ЧЕЗ България”, приветства идеята 
по принцип, но изрази сдържаност по 
отношение на реализацията й – заради 
различните срокове, информационни 
системи и процеси в отделните 
ютилити компании. Гуев представи едно 
от нововъведенията при отчитането 

на консумацията на потребителите – 
преносими терминални устройства, които 
подобряват точността на отчетите и 
елиминират част от човешките грешки. 
Костадин Величков, координатор на 
клиентските центрове на „ЕВН България”, 
представи процесите по обслужване на 
клиентите на компанията и мястото на 
новите технологии, особено на Интернет, 
при комуникацията с потребителите. В 
областта на 

Ууправлението на активите 
ютилити компаниите демонстрираха 
иновационни решения. Рони Бабикян, 
мениджър на Центъра за управление и 
мониторинг на мрежата в „Мобилтел” 
ЕАД, представи първата в България 
телекомуникационна система за контрол 
на мрежата в реално време – Umbrella 
Network Monitoring System (UNMS). 
Центърът за управление на мрежата на 
компанията в България е отговорен и за 
много дейности на ниво групата mobilkom 
austria group, като опитът на българските 
специалисти се използва и в другите 
страни, където MAG има мрежи и клиенти.

Венцислав Владов, главен специалист 
Географски информационни системи (ГИС) в 
„Овергаз”, представи цялостната система 
за управление на активите на компанията 
с акцент върху взаимосвързаността с 
останалите информационни мрежи на 
„Овергаз”.

Интересна презентация направи и 
Иван Бакалски, директор поделение 
„Сигнализация и комуникации” в НКЖИ, 
който представи тенденциите за 
развитие на ERTMS системата в 
железопътната инфраструктура на 
България като част от интеграцията на 
европейските жп коридори.

Основна насока в развитието на 
ютилити компаниите е използването на 
интелигентни измервателни устройства 
(smart metering) с цел предоставяне на 
по-добри услуги и повече информация на 
крайните потребители относно тяхната 
консумация. С помощта на интелигентни 
измервателни устройства, част от 
интелигентни мрежи (smart grids) може 
да се подобри енергийната ефективност 
на домакинствата, индустрията и 
сектора на услугите, което да помогне и 
за намаляването на месечните разходи. 
Интелигентните мрежи са и начин за 
намаляване на разходите в оперативната 
дейност на мрежовите компании, като 
същевременно спомагат за подобряване 
качеството на услугите. Друг аспект на 
интелигентното измерване е свързан с 
развитието на либерализирани национални 
енергийни пазари като част от 
общоевропейския пазар. 

Атанас ГЕОРГИЕВ

Тазгодишният 
акцент на кон-
ференцията бяха 
интелигентни-
те технологии 
за повишаване на 
ефективността и 
намаляване на опе-
ративните разходи

Като основна 
насока в развити-
ето на ютилити 
компаниите се 
открои използване-
то на интелигент-
ни измервателни 
устройства (smart 
metering)
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BalREAct
Първа антикризисна конференция за сферата на недвижимите имоти

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ПАЗАРЪТ 
на недвижими имоти се открои 
като ключов сектор в развитието 

на икономиката на България, като именно 
този сектор бе един от най-силно 
засегнатите от глобалната икономическа 
криза. С цел предприемане на мерки 

срещу кризата BalPEx започва серия от 
дискусии, с които да създаде ефективен 
диалог между професионалистите в 
бранша, финансистите, представителите 
на държавната и местните власти и 
медиите.  

На първата антикризисна конференция 

Конференцията събра водещи представители от публичния и частния сектор имащи отношение към пазара на имоти
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„BalREAct - пазарът на имоти в България 
- възможности по време на криза“ 
бе обсъдена ситуацията на пазара и 
възможните за предприемане мерки. 
Тя се проведе на 20 февруари 2009 г. 
в „Кемпински Хотел Зографски“, София, 
и събра водещи представители на 
инвестиционни и консултантски компании, 
агенции за недвижими имоти, строителни 
компании, финансови институции и 
банки, представителите на местната и 
централна власт. 

Целта на организаторите е да се 
представи реална и пълна информация 
описваща картината на пазара на 
недвижими имоти, която да стигне 
до крайните потребители, за да се 
осъществи обратна връзка и да се 
реализират ефективни политики в 
индустрията на недвижими имоти.

Като най-важни механизми 
за преодоляване на кризисната 
ситуация на пазара на имоти бяха 
определени насърчаването на 
инвестициите, подобряването на 
конкурентоспособността и  качеството 
на продукта, активен диалог  между 
реалния бизнес и управляващите 
и прозрачност  при вземане на 
стратегически решения.

Във встъпителната презентация 
на конференцията Божидар Нейчев, 
партньор в консултантската компания 
„ПрайсуотърхасКупърс България“, 
прогнозира, че в сферата на недвижимите 
имоти пазарът  предстои  да нормализира 
нормата на печалбата и че се очаква 
отрезвяване, естествен подбор на 
участниците. Същевременно стихийното 
намаляване на цени, което неминуемо ще  
се отрази на качеството на предлаганите 
проекти и услуги в този сектор, е друга 
сериозна опасност пред сектора и 
пазара. Според него печеливши ще бъдат 
тези, които се справят с настоящата 
ситуация, но и успеят да се подготвят 
за летящ старт в бъдеще. Данните на 
„ПрайсуотърхасКупърс“ сочат, че в България 
съотношението на спестявания към 
брутен вътрешен продукт е 15%, което 
е по-добро равнище спрямо страните от 
Западна и Централна Европа. Това е най-
важният показател за възможността за 
бързо възстановяване на икономиката след 
кризата, посочи Нейчев. Същевременно 
стабилната ситуация, в която се намира 
България в началото на кризата, й дава 
времеви шанс да наблюдава и анализира 
работещите или неработещите 
антикризисни мерки, предприети от 
другите страни, които са в разгара на 
кризата.

Според главния оперативен директор 
на Уникредит Булбанк Андреа Казини 
добрата новина дотук е, че не се очаква 
в страната да се разгърне депресия. 

„Нашата групировка не спря да кредитира 
дори в пика на кризата“, каза Казини. 
„Опитваме се да задържим ниво на 
подкрепа на икономиката, като следваме 
по-селективен подход“, добави още 
банкерът. 

Недвижимите имоти винаги ще 
бъдат инвестиция, лесна за разбиране и 
според Божидар Нейчев. „След кризата 
развиващите се пазари като България 
ще бъдат сред най-атрактивните. Те ще 
станат двигател на растежа за много 
западни бизнеси. Икономическите кризи 
при нас винаги са били по-леки и по-кратки 
- идват по-късно и си тръгват по-рано“, 
обобщи Нейчев. 

Росен Плевнелиев, управител на 
инвеститорската фирма „Линднер“, бе на 
мнение, че е важно не бързото наливане 
на пари, а дългосрочната стратегия за 
икономиката ни. Според него е важно 
държавата да формулира визия и да 
посочи, и насърчи адекватно и прозрачно 
следващия двигател на икономиката. 

От строителния бранш посочиха, че 
обективното намаляване под натиска 
на пазара на себестойността на 
строителството ще  бъде  до 10% в 
преките разходи (разходи за материали), 
но като цяло не се очаква драстичен 
спад, защото строителните фирми са 
принудени да инвестират в повишаване 
на качеството и въвеждането на модерни 
системи за управление на строителния 
процес и сертификация на крайния 
продукт.  

Участниците споделиха мнението, 
че в краткосрочен план стабилните 
и  финансово осигурени проекти  ще се 
стремят да запазят ценовите си нива, 
но 2009 г. е изключително подходяща за 
добри сделки, защото купувачите ще са 
водещите играчи на пазара.

Организаторите на конференцията 
обявиха инициатива за подготвяне на 
наръчник за купувачите на жилища и 
ваканционни имоти - непрофесионални 
инвеститори, който  ще се издаде и 
разпространи на BalPEx през април. С 
помощта на водещите професионалисти 
ще се формулират критериите за  
качествен имот - основно жилищен, 
което да предпази хората от купуване 
на  некачествени имоти в годината, в 
която очакването за натиск в цената ще 
е основният фактор за избор.

През 2009 г. BalPEx ще акцентира и 
върху темите за жилищните площи, 
възможности за размразяване на 
жилищното кредитиране и създаване на 
модерна жилищна политика на България. За 
пръв път по време на изложението BalPEx - 
Пролет 2009, което  ще се проведе от 24 
до 26 април в Интер Експо Център, София, 
ще се проведе B2C форум. 

„Фасилитис“

Една от целите на 
организаторите бе 
да се опише ситу-
ацията на пазара 
на недвижимост за 
крайните потреби-
тели и да се осъ-
ществи обратна 
връзка с тях 

От строителния 
бранш посочиха, че 
себестойността на 
строителството 
ще намалее до 10% 
в преките разходи, 
но като цяло не се 
очаква силен спад 
на общите разходи
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Нов 
логистичен 
терминал 
до София 
Шенкер влага 20 млн. лв. в нов логистичен терминал въпреки кризата

КОРО МНОГО КОМПАНИИ ОТ СОФИЙСКИЯ 
регион и страната ще имат на 
разположение още транспортни 

решения за своята продукция, оборудване 
и консумативи. На 17 февруари „Шенкер“ 
ЕООД направи първата копка на нов 
логистичен терминал край София, до 
Божурище. Компанията, която е част от 
групата на световния транспортен и 
логистичен гигант DB Schenker, поставя 
началото на новия инвестиционен проект 
въпреки глобалната финансова криза и 
очакванията за свиване на икономиката и 
реалния сектор и у нас. Първата копка на 
съоръжението направиха на управителят 
на компанията Хелмут Швайгхофер, 
Михаел Ангерер, търговски представител 
на Австрия, и кметът на Божурище 

Логистичният 
терминал на „Шен-
кер“ ще бъде раз-
положен на между-
народния път за 
Калотина в бли-
зост до Божурище

Аспарух Аспарухов. 
Логистичният терминал на „Шенкер“ 

ще бъде разположен на международния 
път за Калотина в близост до Божурище. 
Той ще бъде изграден на площ от 48 хил. 
кв.м и ще включва 3 хил. кв.м логистични 
складове, 2 хил. кв.м склад за претоварване 
на пратки и 3 хил. кв.м офиси. Терминалът, 
инвестицията в който е близо 20 
млн. лв., ще обслужва всички европейски 
дестинации, както и вътрешните 
линии, и ще разполага със собствен жп 
коловоз. Компанията е изградила със 
собствени средства в размер на 350 
хил. лв. и обходен канал за дъждовни води 
на границите на терминала с дължина 
от 445 м, който ще предотврати 
традиционното наводняване в района на 

От ляво на дясно - Михаел Ангерер, 
Аспарухов и управителят на 
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Новият терминал 
ще разполага 
със собствена 
система за пълно 
биологично раз-
граждане на 
отпадните води

за наблюдение, охрана и контрол на 
достъпа. В него ще работят 150 души, 
а товарите, които ще се обработват 
годишно, ще надхвърлят 200 хил. тона. 
Архитектурният проект на терминала 
е дело на арх. Роман Хайд, автор на 
терминалите на компанията и в други 
страни по света. Още не е известно коя 
фирма ще извърши строителните работи, 
но това ще стане ясно скоро. В момента 
кръгът от кандидати се е стеснил до 
шест фирми. Очаква се съоръжението 
да бъде изградено до края на 2009 г. и да 
започне работа през 2010 г.

„Шенкер“ има добре разработена 
концепция за изграждането на подобен тип 
обекти, базирана на дългогодишен опит. 
При проектирането на своите логистични 
съоръжения от компанията подхождат, 
като разглеждат жизнения цикъл и как 
обектът се интегрира в средата, в която 
ще бъде построен. Практика на „Шенкер“ е 
да осъществява фасилити мениджмънта 
на обектите си с вътрешни специалисти.

„Този проект ще постави логистиката 
в България на ново професионално ниво“, 
каза при представянето на проекта 
управителят на „Шенкер“ ЕООД Хелмут 
Швайгхофер. „Компанията ни е сред тези, 
които предприеха конкретни мерки срещу 
кризата - успяхме да приспособим навреме 
нашия капацитет и услуги към новите 
условия“ , добави той. Швайгхофер съобщи, 
че резултатите на „Шенкер“ ЕООД от 
началото на 2009 г. сочат повишение 
спрямо същия период на предходната 
година. „Шенкер“ има солидна история 
на българския пазар - присъствието й 
датира от 1889 г. - само 17 години след 
основаването на фирмата във Виена. 
След прекъсване в средата на ХХ век, 
дейността на компанията е възстановена 
през 1993 г.  „Фасилитис“

Божурище. 
На новия логистичен терминал 

ще могат да бъдат обработвани  
едновременно 20 товарни автомобила. 
Ще бъдат монтирани хидравлични рампи, 
позволяващи промяна на височината 
според вида транспортно средство. 
Складовете ще бъдат напълно 
климатизирани, което ще се осъществява 
с термопомпена инсталация. 
Складовите помещения и офис сградата 
ще бъдат изградени в Т-образна форма, 
позволяваща лесно разширение на 
по-късен етап. 
Новият терминал ще разполага със 
собствена система за пълно биологично 
разграждане на отпадните води и ще 
има една от най-съвременните системи 

търговски представител на Австрия, кметът на Божурище Аспарух 
“Шенкер” ЕООД Хелмут Швайгхофер, на първата копка
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Събития

Форум за Югоизточна Европа
Пети международен конгрес и изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) 
и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 6-8 април 2009, в София, НДК

ЕЛТА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ „ВИА ЕКСПО“ 
конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ 
за Югоизточна Европа е да 

окуражи инвестициите в енергийната 
ефективност и приложението на 
възобновяемата енергия в региона 

Благодарение на значителния си опит 
в тези сектори Германия отново е 
официален стратегически партньор 
на конгреса. Ролята на форума през 
последните пет години е едновременно 
да съдейства за развитие на пазара 
и да подпомага разширяването на 
контактите в областта на ЕЕ и ВЕИ. 
Първият ден ще разглежда общите 
икономически и политически проблеми, с 
които се сблъскват секторите на ЕЕ и 
ВЕИ. Вторият ден ще е фокусиран върху 
соларната енергия, а третият ден ще е 
посветен на секторите вятър, биомаса 
и геотермална енергия. Вече стана ясно, 
че повече от всякога Югоизточна Европа 
трябва да стане енергийно независима. 

Конгресът ще покаже как по-развитите 
в областта на ЕЕ и ВЕИ страни използват  
високоефективни нови технологии. Някои 
примерни теми включват въпроси като:

 Енергията на слънцето (за 

производство на електричество и 
топлина) 

 Как се е развил вятърният сектор, 
така че да не пречи на движението на 
птиците 

 Как биомасата може да се използва, 
без да има отрицателен ефект върху 
хранителната индустрия  

 Как се използва геотермалната енергия 
в индустриалната сфера

 Как продължава да се развива 
когенерацията, така че водните 
електроцентрали да стават по-ефективни.

Събитието предлага широк спектър 
от интерактивни услуги: изложба, 
презентации, дискусии, паралелни 
обучителни семинари, постерна сесия, 
предварителен онлайн контакт с 
регистриралите се участници за уреждане 
на бизнес срещи. Организаторите очакват 
повече от 400 участници в конгреса от 
цяла Европа. Лекторите са експерти от 
Австрия, България, Белгия, Дания, Германия, 
Гърция, Италия, Холандия, Румъния, САЩ, 
Турция и Великобритания.

Паралелно на конгреса ще се проведат 
два семинара: 

 „Електра“  - осъществяване на бизнес с 
енергийна ефективност (организиран от 
Асоциацията на европейските инженерни 
индустрии)

 Практическо обучение: Енергийна 
автономност на общините. Стъпки към 
енергийна независимост в сътрудничество 
с Европейския център за възобновяема 
енергия „Европейския център за 
възобновяема енергия Гюсинг“, Австрия.

В рамките на международна изложба 
фирмите ще покажат нови технологии, 
оборудване и услуги за използване на ВЕИ 
и прилагане на енергийно ефективни 
технологии. Германия и Австрия ще имат 
официални участия.  7 април ще бъде 
Ден на ЕЕ и ВЕИ на Германия. Експерти 
ще изнесат лекции на различни теми в 
областта на енергийната ефективност 
и възобновяемите енергии. На 6 и 8 април 
ще се проведат фирмени презентации - 
безплатни за посетителите на изложбата.

Периодът 6 - 8 април ще бъде наситен с 
полезни делови контакти за участниците 
в конгреса, лектори, изложители и 
посетители. 

Конгресът ще покаже как по-развитите в областта на ЕЕ и ВЕИ страни използват 
високоефективни нови технологии

За повече информация:
032/945459, 960012; 
office@viaexpo.com, 
www.viaexpo.com 
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Управление на документооборота

Управлението 
на данни във ФМ
Основни похвати при управлението на документацията, съпровождаща фасилити мениджмънта

ВСЯКА ЕДНА ДЕЙНОСТ В БИЗНЕСА ЗАВИСИ 
от документацията, свързана с нея, 
и тук фасилити мениджмънтът 

не прави изключение. Качеството на 
документооборота е един от ключовите 
фактори за ефективността на 
управлението на една сграда. От друга 
страна, управлението на документацията, 
свързана с една сграда, зависи от начина, 
по който е изградена и как това е 
документирано.

В днешно време информационните 
технологии и наличните инструменти 
значително улесняват управлението на 
документацията. Въпреки това има още 
какво да се направи, за да бъде този процес 
рационализиран. 

Голяма част от документацията и 
данните, свързани с една сграда, се 

създава още в етапа на строителните 
работи. Въобще цялата идея, свързана 
с построяването, трябва да бъде 
максимално добре документирана, за да 
има минимално разминаване между самото 
изграждане на сградата и заложената 
идея. За да бъде постигнато това, 
трябва документацията постоянно да 
бъде обновявана спрямо извършените 
строителни работи. При това тя 
трябва да бъде така подреждана и 
структурирана, че да не възникват 
проблеми в последващата експлоатация на 
сградата. Затова бъдещият собственик 
или фасилити мениджър трябва да 
изисква добро нагледно документиране, 
освен с цел добро изпълнение на проекта, 
с цел улесняване на експлоатацията и 
поддръжката впоследствие.
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Разпространена практика за 
опростяване на процеса по воденето на 
документацията при построяването 
на сгради е използването на така 
наречените продуктови модели. Идеята 
на тези модели е цялостно представяне 
на сградата и различните инсталации 
в нея в един тримерен модел вместо 
в отделни документи и чертежи. Така 
може да се комбинира на едно място 
информацията, свързана с дизайна на 
различните компоненти и инсталации 
в сградата, както и финансовата 
документация. В процеса на създаването 
на такъв модел може да бъде прикачена 
информация от различно естество 
не само за извършените работи, но и 
говорещи за намеренията, с които те са 
извършени. По този начин във всеки един 
етап на проекта може да се установи от 
какво е бил воден даден проектант при 
изготвянето на даден компонент.

Също така към тримерния модел за 
по-добра представа могат да бъдат 
прикачени и снимки на извършените 
работи. Добре направеното 
документиране при построяването на 
сградата трябва да дава информация не 
само за наличните системи и компоненти 
на постройката, но за изискванията 
към проекта и какво е било направено 
за тяхното спазване. Как точно ще се 
държи сградата може да се установи чак 
след пускането й в експлоатация и не 
може да се определи с точност на ниво 
проектиране. Въпреки това трябва да 
може да бъде установено дали са налице 
специфичните изисквания към проекта 
още в етапа на построяването.

По време на експлоатацията на сграда се 
генерира много информация, която трябва 
да бъде документирана. Тя може да бъде 
подреждана по различен начин, като за 
това няма наложен стандарт. За фасилити 
мениджмънта е важно подреждането 
й да е процесно ориентирано, така че 
при търсенето на определено събитие 
да се получава лесен достъп до всички 
релевантни документи.  Важно е не само 
съхраняването на документацията, а и 
достъпът до нея. 

От бързия и лесен достъп до 
релевантната информация зависи 
ефективността на поддръжката като 
процес. Не е добре обаче фасилити 
мениджмънтът да се базира само на 
икономическа информация и цифри. 
Желателно е наред с тях да има 
информация, касаеща самия физически 
облик на сградата. Използването на 
модели за управление на информацията 
през жизнения цикъл на сградата е 
известно като Building Information 
Modeling (BIM). BIM значително улеснява и 
онагледява управлението на информацията 
и историята, свързана с поддръжката 

на сградата, но за да може да се ползва, 
е необходимо да се направи електронен 
модел на сградата. Това е доста трудна 
задача, ако не са налични етажните 
планове, какъвто може да е случаят с някоя 
по-стара сграда.

Основните функции на софтуерните 
приложения за управление документацията 
на сградата, след като бъде пусната в 
експлоатация, могат да се разделят на 
две категории -  касаещи управление на 
площите и управление на поддръжката. 
Първите оптимизират използването 
на пространството и включват в 
себе си функции като определяне на 
разходите и приходите, генерирани 
от площта, определяне на нейния вид 
(наемна площ, обща площ и т.н.) и други. 
Специализираните функции улесняват 
управлението на всички дейности, свързани 
с поддръжката на сградата: наблюдаване 
и документиране на дейностите по 
превантивна поддръжка, ремонтите, 
работните графици на поддържащия 
персонал, различните заявки и др.

В съвременните сгради с високо 
ниво на автоматизация все повече 
процеси и събития могат да се следят 
и да се записват автоматично. Въпреки 
това системите, отговарящи за 
това, може да не покриват всички 
функции на сградата и съхранението на 
информацията в тези случаи зависи от 
човешкия фактор. Колкото една сграда 
е с по-ниско ниво на автоматизация, 
толкова документирането на определени 
събития в сградите повече зависи 
от човешкия фактор. Тук са важни 
знанията на обитателите и начина, по 
който възприемат средата в сградата. 
За използването на тези знания са 
подходящи електронните дневници, 
където информацията за определени 
събития да бъде внасяна от обитателите 
и съхранявана за евентуално по-късно 
ползване. Използването на такива 
дневници може да покаже изискванията 
на обитателите и тяхната представа 
за комфорт, което е важно за успеха 
на нейното управление. Също така 
сведенията от обитателите могат и да 
послужат като ранно предупреждение за 
възможни повреди.

Сред важните аспекти при управлението 
на документацията и информацията 
са актуализация, консолидация - това 
тя да се съдържа в единна база данни, 
и централизация - източниците на 
информацията да водят към същата база 
данни. И трите са взаимно свързани, 
тъй като при ползването на единна база 
от данни се елиминира възможността 
във връзка с дадено събитие някъде да 
съществува база от данни с по-актуална 
информация за същото събитие. 

Ясен ДИМИТРОВ

Голяма част от 
документацията и 
данните, свързани 
с една сграда, се 
създава още в ета-
па на построяване 
на сградата

От бързия и лесен 
достъп до ре-
левантната ин-
формация зависи 
ефективността на 
поддръжката като 
процес
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Същност на 
документооборота
Системите за управление на документи помагат на фасилити мениджъра да се съсредоточи 
върху по-важни аспекти от работата си, вместо да се рови в документацията

НЯМА КОМПАНИЯ, КОЯТО ДА НЕ ГЕНЕРИРА 
документи всекидневно. 
Документите, които организациите 

натрупват всеки работен ден - писма, 
договори, фактури, оферти, бюджети, 
обикновено се редят в папки, класьори 
и по-големи класьори. Положението е 
еднакво както за малките по размер 
фирми, така и за средните компании. 
Големите организации, като финансовите 
и юридическите институции, строителни 
компании, компании за фасилити и 
пропърти мениджмънт, натрупват 
големи по обем и вид запитвания, жалби 
и всякакви стари и нови формуляри 
документи (електронни и на хартиен 
носител). Всичките те се нуждаят 
изключително много от помощник в 
процеса на организация и съхраняване на 
своя документооборот.

Системите за управление на документи 
играят ролята на организатор на 
документооборота и са незаменим 
помощник на всеки един фасилити 
мениджър. Те позволяват на мениджърите 
да съхраняват в електронен вид всякакъв 
тип документи, в зависимост от 
предмета на дейност на дадена компания 
– технически чертежи, кореспонденцията 
с доставчици, гаранциите на всички 
технически средства, счетоводната 
документация и др. Най-голямото 
предимство на тези системите е това, 
че те не само съхраняват фирмените 
документи, но и ги подреждат така, че 
когато фасилити мениджърът трябва 
да намери гаранцията на климатика, 
монтиран на третия етаж в офис 5, 
откриването й да не отнеме повече от 
няколко секунди.

Системите за документооборот в 
повечето случаи имат сходен начин на 
работа и класификация на документите. 
Те покриват целия жизнен цикъл на 
документа - създаване, съхранение, 
управление, доставяне, архивиране или 
записване в система за съхранение на 
данните. Повечето софтуерни продукти 
се състоят от интегрирана система 
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от няколко модула, които могат да 
работят и самостоятелно, и като единна 
интегрирана система с обща база данни, 
потребители, права и управление. Те са 
подходящи за изграждане на електронни 
архиви за всяка фасилити мениджмънт 
компания или фасилити мениджмънт 
отдел в дадена голяма организация.

Удобството на тези системи за 
документооборот се състои в това, че 
фасилити мениджърите не трябва да 
се ровят из купчината документация, 
която са събрали за сградата или бизнес 
парка, които обслужват. Системите 
за управление на документи дават 
възможност за достъп до материали, 
които на хартиен носител са трудно 
достъпни за потребителите. 

Как работи една система за 
документооборот? Първо се започва със 
сканиране на всички документи, които 
са на хартиен носител (техническа 
документация за сградата, архитектурни 
и инженерни чертежи, гаранциите на 
системите за сградна автоматизация и 
всички технически съоръжения в сградата, 
кореспонденциите с доставчиците на 
услуги, фактурите, входящи жалби и 
оплаквания, изходящи и др.) и въвеждането 
им в електронен вид. Системите в 
повечето случаи поддържат няколко 
варианта за създаване на индекс (с 
различни ключови думи), с чиято помощ 
след това документите се търсят и 
извличат от архива.

Търсенето е изключително важен 
момент в процеса на управление на 
документите. Независимо от начина, 
по които един фасилити мениджър е 
подредил документацията си в папки, 
рано или късно документите стават 
толкова много, че човек забравя кое къде е 
сложил. От тук произтича и следващото 
много голямо предимство на системите 
за документооборот - намирането на 
някои документ става изключително 
бързо. Търсенето може да става по много 
различни критерии - дата, ключови думи 
или дори пълно текстово търсене, по 
която и да било дума от текста. Това 
спестява много време и нерви на фасилити 
мениджъра, който може да се съсредоточи 
върху по-важни аспекти от работата си, 
отколкото да се рови в документацията, 
търсейки едно единствено листче хартия. 

Системите за документооборот 
гарантират и защитата на 
документацията от нежелан достъп и 
манипулации. Тази защита е базирана 
на контрол на достъпа до самата 
система и ефективна защита на самата 
документация от промяна на целостта й. 
Това е особено важно, когато се работи 
с документи, които не бива да бъдат 
модифицирани нерегламентирано. 

Петър ТАШЕВ
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FM Center
Иновативно решение за по-добра 
ефективност на управлението на площи

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ 
еволюцията в технологиите 
повиши в пъти ефективността на 

фирмите. Софтуерни решения от типа 
Facility Management System (FMS), Property 
Management System (PMS), Document 
Management System (DMS), Customer 
Relationship Management System (CRM) се 
превърнаха в надежден партньор за всеки 
бизнес. Поради бума на строителството 
у нас в особено актуална тема се превърна 
управлението на бизнес сгради, хотелски 
комплекси, контрол и управление на 
продажбите на недвижима собственост 
и т.н. Основните проблеми, с които се 
сблъскват българските предприемачи, са 
как да оптимизират разходите си и да 
повишат ефективността на управление 
на тяхната собственост. Все повече се 
налага необходимостта от централизирано 
управление, следене на данните и контрол 
над дейностите, свързани с договорните 
отношения с наематели, процесите по 
инвентаризация и амортизация и т.н. В 
тази връзка като адекватно решение 
се доказа внедряването на съвременни 
системи за управление на недвижимата 
собственост, което носи следните ползи:

 Възможност за изготвяне на точни 
анализи на най-печелившите комбинации 
от услуги за даден период, тип клиент и 
т.н.

 Всички разходи стават очевидни, а 
вследствие на това и възможностите за 
икономии

 Концентрация върху основния бизнес 
процес вследствие на бързото и 
навременно разчистване на периферни за 
бизнеса проблеми 

 Могат да се залагат контролни 
стойности и да се генерират солидни 
финансови отчети. Получените 
стойности позволяват сравнения със 
стандартите за конкурентоспособност в 
даден бизнес (benchmarking) 

 Слабостите се откриват рано и се 
избягват дълготрайни вреди и тяхното  
натрупване

 Разпоредбите на законите и 
съответните срокове стават по-лесни за 
спазване

 Бързият достъп до всякакви 
данни увеличава възможностите за 
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и в същото време да взаимодейства с 
останалите, ако те са инсталирани.  FM 
Center е приложима при управление на 
жилищни сгради, mall-ове, бизнес комплекси, 
сгради под наем, хотели, инвентаризация 
и амортизация; контрол на договорните 
отношения, контрол и управление на 
активи в организации с много филиали и 
отдалечени офиси.

FM Center разполага и с интегриран 
модул за визуализация на документи 
в стандартни графични формати, 
позволяващ също така задаване на 
hot spots и бърза навигация по тях. 
ФМ процесите с помощта на FM 
Center могат да бъдат допълнително 
подпомогнати в насока управление на 
документацията с интегрирането на 
софтуер за документооборот. В случай, 
че на дадена компания се налага да работи 
с по-голям обем документи, FM Center 
предоставя възможност за интергриране 
със система за електронно архивиране 
(Document Management System). Немечек 
е официален представител за България на 
немския продукт DocuWare – световен 
лидер в областта на управлението 
на документооборот. С помощта на 
тази система можете да съхранявате 
в електронен вид и обработвате 
всякакъв тип документи - счетоводни, 
офис кореспонденция, електронна поща, 
технически чертежи и много други. 

реагиране, а оттам следва подобряване 
на обслужването на клиентите и 
получаването на по-добро обслужване от 
външни доставчици   

 Ресурсите се използват по-
ефективно, а оттам нараства 
конкурентоспособността, тъй като 
сградите често се нареждат като второ 
разходно перо след разходите за заплати. 

Дейностите по управлението 
на сградата са съпътствани от 
съответните документи и за да вървят 
процесите гладко и за да може да се 
извлекат повече ползи от процесите, 
документацията трябва да бъде лесно 
достъпна и подходящо подредена. 
Последните маркетингови проучвания 
убедително показват, че използването на 
системи за управление на недвижимата 
собственост повишава продуктивността, 
стойността на продажбите и качеството 
на изпълнение на стратегически задачи, 
което обяснява засиленият интерес към 
такъв тип софтуер. 

Съобразявайки се с потребностите 
на българските предприемачи, Немечек 
ООД разработи система за управление 
на недвижима собственост и активи 
- FM Center, която се превърна в аналог 
на „иновативно решение за по-добра 
ефективност“.  Тя се отличава с 
удобен потребителски интерфейс и 
богата функционалност. Въвеждането 
и редактирането на данни, както и 
извличането на разнообразна информация 
от системата е максимално опростено 
и автоматизирано. FM Center работи 
еднакво добре, както в локалната 
мрежа, така и в Интернет среда, което 
осигурява възможността за дистанционно 
управление като предоставя достъп до 
всички налични данни и извършване на 
необходимите операции от всяка една 
точка на света. 

Системата FM Center е разработена 
на модулен принцип. Тя включва седем 
различни модула с различно предназначение 
и функционалност: „Структура на 
собствеността“, „Договори“, „Разходни 
центрове“, „Оборудване и инвентаризация“, 
„Системи“, „FM Center Mobile“, „Справки“.

Всеки модул може да работи независимо 

Сред основните 
проблеми на бъл-
гарските предприе-
мачи е повишаване 
ефективността на 
управление на тях-
ната собственост

Системите 
за управление 
на недвижимата 
собственост 
повишават продук-
тивността и ка-
чеството

За възможностите и специфичните функции на всеки 
един от седемте модули на FM Center четете в 
следващия брой на списание „Фасилитис“

Немечек OOД
ул. „Индустриална“ 11
1202 София, България
Тел.: +359 2 4210900 
Факс: +359 2 9178 696
E-mail:office@nemetschek.bg
url: www.nemetschek.bg
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Сгради асистенти
Бъдеще на фасилити и информационния мениджмънт

ВОЛЮЦИЯТА НА ТРАДИЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 
за сграден мениджмънт, контрол на 
достъпа и видеонаблюдение към IP 

базирани платформи води до реализация 
на желанието за интеграцията им. Това 
от своя страна довежда до възможността 
за изпълнение на редица функции, до скоро 
възможни само в научната фантастика. 
Представата за хора, влизащи в магазин 
и поздравявани от контекстуалните 
екранни системи на сградата, не е толкова 
неосъществима, колкото обикновеният 
човек мисли. Много от необходимите 
компоненти за осъществяване на подобни 
представи вече са реалност. В миналото 
използвани за сграден мениджмънт 
и мониторинг, интелигентните 
сгради се превръщат в съчетание от 
напълно интегрирани действия, които 
осигуряват основни блага и бизнес 
ползи за собствениците си. Тъй като 
сградата сама управлява консумацията 
на енергия и намалява нуждата от 
персонал за осъществяване на редица 
дейности, посредством автоматизация и 
централизирано управление, тя осигурява 
и необходимите условия за комфорт на 
обитателите си.

Осигуряването на навременна 
информация за потребителите 
в зависимост от длъжностите, 
задълженията и физическото им 
местоположение е заложено в основата на 
инициативата в реално време, на която 
се базира и идеята за интелигентност на 
сградите.

Реализацията на подобно виждане 
обаче е потенциално ограничена поради 
възможността за демонстриране на 
бизнес облагите. Днес е необходимо 
една интелигентна сграда да докаже 
ценността си за организацията на 
която служи, посредством намаляване на 
експлоатационните разходи и подобряване 
на комфорта на обитателите.

Намаляване 
на разходите
Интелигентната сграда може да спомогне 
за намаляване на експлоатационните 
разходи, като гарантира, че енергийният 
бюджет се спазва стриктно и всякакви 
отклонения в предвиденото се 
предотвратяват своевременно.

Интелигентна-
та сграда може 
да гарантира, че 
енергийният бю-
джет се спазва 
стриктно

Една интелигент-
на сграда може да 
осигури сигурна, 
безопасна и ком-
фортна работна 
среда с повишена 
продуктивност на 
обитателите

Автоматизацията на заводските, 
вентилационните и климатичните 
инсталации значително намалява 
режийните разноски, свързани с 
управлението на процесите. Възможно е 
допълнително намаляване на разходите 
за работна ръка посредством 
централизирано управление, за 
допълнително оптимизиране на бюджета. 

Подобряване на комфорта 
за обитателите
Заобикалящата хората среда има доказан 
ефект върху продуктивността. Една 
интелигентна сграда може да осигури 
сигурна, безопасна и комфортна работна 
среда, в която продуктивността на 
обитателите е повишена. Освен това 
съответните съоръжения и логически 
контролери, които обработват 
информацията от сградните системи, 
доставят тази информация само на тези, 
за които тя е полезна в зависимост 
от профила и местоположението на 
потребителя в реално време. Гласови, 
видео и информационни услуги са достъпни 
на територията на цялата сграда, а 
показателите на околната среда се 
управляват автоматично, така че да се 
осигурят оптимални светлинни нива, 
топлина и въздух.

Тъй като бъдещето на интелигентните 
сгради вече има изграден образ, е 
необходимо да се разгледат отделните 
елементи, с помощта на които той може 
да се построи:

 Съсредоточена мултифункционална 
инфраструктура - тя представлява 
гръбнакът на интелигентните сгради, 
като използва взаимосвързани безжични и 
конвенционални технологии, за да осигури 
наличността на сигурна информация там, 
където тя е необходима на територията 
на сградата. Информацията от сензори, 
поставени на различни производствени 
съоръжения, смарткарти, камери, 
системи за климатизация и други 
физически ориентирани функции се 
предава на централизирани, свързани 
в мрежа логически контролери, 
разположени в периметъра на сградата. 
Консолидирането на различни функции в 
единствена инфраструктура, осигуряваща 
традиционни бизнес комуникации може 
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да осигури намаляване на разходите за 
проектиране и строеж с 15% до 20% в 
сравнение с различните традиционни 
системи. Това се дължи главно на факта, 
че има единствена фокусна точка за 
управление, поддръжка и съсредоточаване 
на средствата. Цената за реконструкции, 
преместване и промени също е намалена 
значително, тъй като желаните функции 
могат да се разширят до всяка точка от 
инфраструктурата на сградата.

 Безжична мобилност. Използването на 
безжични технологии позволява гъвкавост 
на работата поради възможността 
за управление на системите на цялата 
територия на сградите и събиране на 
информация от разстояние. Възможно е 
и разслояване на услугите като мобилна 
комуникация, проследяващи устройства и 
други.

 Цифрови системи за наблюдение. 
Адаптивните системи за наблюдение, 
работещи като част от система за 
сградна автоматизация, може да се 
интегрира с контрола на достъп и 
системите за защита по такъв начин, 
че да се осигурява цялостно заснемане на 
събития. Заснетото от коя да е камера 
може да бъде наблюдавано от множество 
контролни пунктове на или извън 
територията на сградата. Цифровите 
системи за наблюдение позволяват 
централизиран дистанционен мониторинг, 
като същевременно водят до намаляване 
на експлоатационните разходи.

 Интелигентни системи за 
контрол на достъпа. Тези системи 
позволяват достъп до множество други 
системи посредством смарткарти 
и предварително заложената в тях 
информация според длъжностната 
характеристика на притежателя им.

 Енергиен мениджмънт. Сградните 
системи, в това число системите за 
климатизация, отопление и вентилация, 
използват обратна връзка и контролни 
механизми по мрежовата инфраструктура 
за улесняване осъществяването на 
високоефективна и комфортна работна 
среда. Информацията се обработва от 
системата за сградна автоматизация и 
същата взема интелигентно решение как 
да се осигури дефинираният профил на 
разхода на енергия.

Интелигентните сгради трябва 
да отговарят на вече дефинираните 
изисквания за намаляване на разходите 
и същевременно осъществяване на 
максимално комфортни условия за 
обитателите. Именно задоволяването 
на тези две изисквания прави една 
сграда „интелигентна“ в условията на 
динамичното развитие на техниката 
и повишените изисквания за енергийна 
ефективност. 

Ива ПЕТРИНСКА
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Ключът 
е в масираната интеграция
Станимир Механджийски, ръководител направление Intelligent facilities в Telelink, пред „Фасилитис“

акъде вървят технологичните 
решения за интелигентни 
сгради в последно време?
Преди години, основателят на 
една от най-големите софтуерни 

компании в света каза нещо, което 
тогава ни се струваше малко вероятно, 
а именно, че в бъдеще светът ще харчи 
много повече за софтуер, отколкото за 
хардуер. Ако днес се огледаме около нас, 
ще установим, че думите му са били 
верни. Това в особена сила важи и за 
интелигентните сгради. Самата дума 
„интелигентни“ предполага наличието 
на съществена логика, която е реално 
софтуер. Така или иначе, в основата 
на всяка интелигентна сграда стои 
системата за сградна автоматизация 
(Building Management System). Тенденцията 
ясно показва, че в бъдеще тези системи 
ще обхванат все-повече инсталации, 
ще управляват все-повече сградни 
съоръжения и ще интегрират все-повече 
взаимовръзки. Именно в масираната 
интеграция и релациите на събитията 
между отделни системи се крие ключа 
към интелигентните сгради. Как 
например може да се спре осветлението 
и климатизацията в дадено помещение 
при липса на обитатели? Как може в 
сградата при сигнал за нерегламентиран 
достъп, осветлението в зоната да се 
активира и всички камери да се насочат 
към потенциалния нарушител? Как 
можем да управляваме микроклимата 
в работното ни помещение от IP-
телефона? За всички тези въпроси има 

реално работещи технически решения, 
базиращи се на интеграция на всички тези 
системи и изграждане на съответните 
взаимовръзки. Общо взето това са 
условията предопределящи до колко 
една сграда е интелигента. И големите 
производители (напр. Шнайдер) дават ясен 
знак, че се движат в тази посока. 

Какви са възможностите и пречките да 
се превърне една съществуваща сграда 
в интелигентна сграда?
Основните проблеми се крият в 
наличните сградни съоръжения, които в 
повечето случаи са стари и не подлежат 
на интеграция. Визирам основно 
системите за климатизация и отопление, 
електроинсталации и т.н. Не е възможно 
да получим интелигентна сграда с 
неуправляеми инсталации.
В последствие разбира се идват и чисто 
инсталационните трудности, но те са 
преодолими.

За сгради с какви функции най-често се 
търсят вашите услуги?
Секторите в които оперираме са 
основно бизнес паркове и офис сгради, 
търговски комплекси (МОЛ-ове), висок 
клас хотелски комплекси и сгради с 
масиран обществен достъп (летища, 
гари, стадиони). Обективно погледнато в 
тези сегменти се търси оптимизация на 
разходите, подобряване на обслужването 
и комфорта на обитателите и разбира 
се – повишаване на сигурността. А 
интелигентните сгради помагат за 

Станимир Механджийски

е роден през 1978г. Завършва Технически Университет – София. В Телелинк работи от Април 2002 г., като 

стартира с участие в проекти по изграждане на GSM-мрежи.  В последствие отговаря за дейностите по 

изграждане на ИТ-инфраструктури и от Април 2007 оглавява направлението Intelligent Facilities.  В тази част 

от бизнеса си Телелинк реализира  Системи за сградна автоматизация (BMS), Структурни Кабелни системи, 

Интегрирани решения за сигурност и Системи за резервирани ел.захрвания.

В България все още сме 
далеч от дефиницията за 
интелигентна сграда, но 
нещата в тази насока се 
подобряват
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постигането именно на тези цели.
Какви са тенденциите в България по 
отношение на интелигентните сгради? 
Текущо все още сме далеч от дефиницията 
за интелигентна сграда. Въпреки това 
тенденцията е това положение да се 
подобрява. Клиентите ни търсят все 
повече опции и повишена функционалност. 
Днес стандартно интегрираме 
измервателните уреди в системата 
си, винаги наблюдаваме системите за 
резервирано ел-захранване (UPS и Дизел 
генераотр), както и винаги доставяме 
системите си с графични мендижмънт 
станции. Всичко това са малки стъпки, 
които правим заедно с клиентите си по 
пътя към интелигентните сгради.

А за региона?
Наблюдения имаме върху пазарите, на 
които работим с клонове на компанията 
ни. В България като цяло може да се 
каже, че количеството определено се 
е отразило на качеството. Но това 
е нормално – при силно търсене на 
определен продукт, производителите 
му могат да си позволят да занижат 
качеството.
В държавите от региона (Сърбия, Румъния 
напр.) сякаш този растеж е по-умерен, 
което и поддържа по-високи стандарти 
към сградите. Въпреки това, не мога 
да кажа, че има сериозни различия или 
да откроя някой пазар със значителни 
постижения.

Как се отразява кризата на този 
бранш?
Отразява се разбира се. За щастие 
констатираме, че големите, ключови 
проекти продължават уверено напред, а 
както казах по-рано – това е нашия пазар.

Какви са плановете ви за развитие?
Международно развитие – в Сърбия вече 
имаме екип, който работи по системи 
за сградна автоматизация, и разбира се 
растеж на пазарния ни дял в България. 

Интервюто взе ЯСЕН ДИМИТРОВ©
 Ц

ве
те

ли
на

 А
нг

ел
ов

а

CMYK  Фасилитис  стр. 31



32 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2009

Интелигентни сгради

Реализиране на цялостна 
сградна автоматизация
Възможности и пречки по пътя към интелигентната сграда

АТО ВИСОКОИНТЕЛИГЕНТНА СГРАДА може 
да се класифицирa сграда, в която е 
постигнато високо ниво на цялостна 

автоматизация на всички или повечето 
системи в нея. В миналия брой на кратко 
описахме някои от най разпространените 
отворени стандарти за сградна 
автоматизация (BACnet, LonWorks, KNX 
и Modbus), които могат да обвържат 
функционирането на няколко системи в 
една сграда в едно цяло. Всеки от тези 
стандарти може да бъде използван 
за цялостно автоматизиране на една 
сградата, но също така всеки от тях си 
има своите силни и слаби страни. 

При обединяването на най-добрите 
страни на различните стандарти могат 
да се постигнат синергийни ефекти. 
За това често най-добър резултат от 
цялостна автоматизация може да се 
постигне с използването на няколко 

отворени стандарта за комуникация 
между системите едновременно. Това на 
пръв поглед е удачно и просто решение, 
но понякога обвързването на няколко 
стандарта в една система може да се 
окаже голямо предизвикателство. Това 
което се опитват професионалистите 
от тази индустрия, е да осъществят 
съвместимост между отворените 
стандарти за сградна автоматизация 
и определените от тях мрежи без 
исползването на gateway (мрежов 
възел осигуряващ комуникацията 
между две мрежи ползващи различни 
протоколи). Причина за това е, че 
gateway комуникацията е по-тромава 
и неефективна. Самите отворени 
стандарти са разработени, за да се 
избегне използването на gateway за 
комуникацията между различните системи 
в сградата и техните компоненти. 
Използването на gateway за комуникация 
между мрежи от системи обхванати 
от различни отворени стандарти се 
разминава с идеята заложена в самите 
отворени стандарти.

Моделът за една система за сградна 
автоматизация може да се раздели на 
няколко нива. Стандартният модел е 
от три нива - полево ниво (field level) 
включващо измерването на събраната от 
датчиците информация и параметрите 
се контролират физически, ниво на 
автоматизация (automation level) и ниво на 
управление (management level). 

По-новите системи за сградна 
автоматизация все по-често се 
представят с модели, разделени на две 
нива. Това се дължи от една страна на 
това, че съвременните интелигентни 
устройства предлагат все по-голяма 
функционалност. От друга страна 
информационните технологии станаха 
присъщи не само за нивото на управление, 
но и все по-често навлизат и на ниво 
автоматизация. В последствие част от 
функциите, които са спадали към нивото 
на автоматизация, са отишли или към 
полевото ниво, (например в случая с 
устройства с по-голяма функционалност 

Често най-добър резултат може да се постигне с комбинирането на няколко отворени 
стандарта
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на контролерите) или към нивото 
на управление (устройства следящи 
процесите).

В една система за сградна 
автоматизация интелигентни сензори, 
актуатори и контролери са свързани 
посредством полеви мрежи. Тези полеви 
мрежи се обвързват посредством една 
свързваща, така наречена „гръбначна“ 
мрежа (backbone network), която обвързва 
и станциите за управление, даващи 
поглед върху цялата система за сградна 
автоматизация. За полевото ниво има 
надеждни и добре утвърдени протоколи 
за комуникация. За обвързаващото 
„гръбначно“ ниво се предпочитат IP 
протоколите, поради това, че са ценово 
ефективни, и поради лесната интеграция 
на станциите за управление с локалните 
мержи и интернет. 

Един протокол, който може да се 
използва на двете нива е BACnet, но 
той е популярен повече с използването 
му за нивото на управление на 
автоматизацията или „гръбначното“ 
ниво. Използането на протокола за 
полевото ниво е ограничено до характера 
на подпротоколите, които използва. 
Това е така защото BACnet определя 
само мрежата и нивата на приложение, 
докато самата медия за мрежовата 
комунукация не е част от стандарта. 
За повишаване на съвместимостта на 
BACnet устройствата са дефинирани 
мрежови решения с различни възможности 
и скорост. Като такова решение може да 
бъде използван езикът за комуникация на 
LonWorks – Lontalk, KNX TP1 на KNX и др. 

Например протоколът може да използва 
езика Lontalk на LonWorks за комуникация 
между BACnet стандартизираните 
устройства. В съшото време Lontalk 
не е част от стандарта BACnet и 
LonWorks устройствата не могат да си 
комуникират с BACnet устройствата, 
въпреки че и двата вида устройства 
използват същия език. В добавък към 
тези мержови решения за полевото 
ниво, BACnet/IP позволява използва 
използавнато на BACnet през IP мрежите. 

Докато силните страни на BACnet 
са предимно на ниво управление, при 
стандартите LonWorks и KNX силните 
страни са по-скоро на полево ниво и 
комуникацията между самите устройства. 
Това се дължи на това че и двата 
стандарта имат добре разработена 
концепция за комуникация между 
устройствата на полево ниво, докато 
BACnet дефинира как информацията се 
форматира и как се поема от работната 
станция на потребителя. Разбира се 
нещата може да не останат дълго така, 
особено след въвеждането на KNXnet/
IP и LonWorks/IP, което прокара път за 
LonWorks и KNX към нивото на управление 
на по-големи системи за сградна 
автоматизация. Това, което прави BACnet 
по-популярен на ниво управление, е, че през 
годините този стандарт се е утвърдил в 
тази област и че в голям брой проекти е 
бил прилаган за тези функции. 

В момента има начини за интегриране 
на LonWorks и KNX мрежи в една система 
за сградна автоматизация управлявана 
посредством BACnet. При използването 
на KNX на полево ниво може да се използва 
BACknx възел, както и BACnet/Ethernet-
BACnet/KNX рутър. При LonWorks това 
се постига с Ethernet/LonMark рутър, 
който позволява на работните станции 
управлявани посредством BABnet да 
управляват LonWorks устройствата. В 
момента комуникацията между мрежите 
и устройствата в тях, покрити от 
различните стандарти, се свеждат само 
до основните функции на устройствата, 
но сегашните ограничения по пътя на 
интеграция между отделните стандарти 
с времето ще отпадат.

В бъдеще развитието ще върви все 
повече към по-голяма съвместимост и 
възможности за все по-лесна и комплексна 
комуникация с устройствата от мрежите 
на различните нива покрити от различни 
стандарти. Също така тенденцията при 
утвърдените отворени ориентирана 
към използването на уеб-базираните 
технологии и дистанционния контрол. 

Ясен ДИМИТРОВ

BACnet е по-популя-
рен с използването 
му за нивото на 
управление на сис-
темите за сградна 
автоматизация

Стандартите 
LonWorks и KNX са 
по-предпочитани за 
комуникация между 
отделните устрой-
ства на полевото 
ниво

Примерна интеграция на BACnet, LonWorks и KNX
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Докъде 
стигат 
интелигентните 
сгради

Системите 
за управление 
на сгради са обект 
на постоянни подобрения

ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ 
в архитектурата и фасилити 
мениджмънта започна да се говори 

преди около 25 години, но това название 
обобщаваше основно сгради с някакъв вид 
по-качествено оборудване, което да ги 
отличава от останалите.

Днес интелигентните офис и жилищни 
сгради и системите за управление на 
сгради (BMS) обхващат широк спектър 
от технологии, използвани в търговски, 
индустриални, публични и жилищни сгради, 
като например системи за енергиен 
мениджмънт и сградна автоматизация.  

Функционалността на BMS 
е основата на концепцията за 
интелигентните сгради: те контролират 
и оптимизират системите в 
сградите, каквито са осветлението, 
отоплението, сигурността, достъпа, 
видеонаблюдението и алармите; аудио-
визуалните и увеселителните системи; 
вентилацията, филтрирането на въздуха 
и климатизацията; графици, присъствие 
и отчитане (включително движение и 
наличност на персонала). 

Отражението на тези концепции 
върху планирането и управлението 
на самите сгради също е голямо, а 
предимствата, които BMS предлагат, 
трябва да бъдат взети предвид от 
всеки фасилити мениджър, обмислящ 
развитие/разширяване на сградата или 
преместване на дейностите в друга. 
Те дават възможност за интеграция, 
автоматизация и оптимизация на цялото 
оборудване и услуги, които подсигуряват 
определени дейности и регулират средата 
в съответната сграда.

Технологиите за интелигентни сгради се 
делят на два основни вида:

 времево ориентирани - включват 
осветлението, отоплението и др. само 
когато има нужда

 с оптимизирани параметри - 
използват представителни данни 
за температура в помещенията, 
осветеност и т.н., за да оптимизират 
функционирането на системите в 
сградата

Тенденции при 
интелигентните сгради
По скорошни данни 70 на сто от 
обществените сгради в Европа имат 
системи за контрол на отоплението, а 80 
на сто контролират и климатизацията. 
Най-голям дял се пада на системите за 
контрол на топлата вода - 90%.

Според Европейската комисия обаче 
около 90 на сто от всички съществуващи 
сгради са оборудвани с несъвместими или 
неефективни контролни системи, които 
имат нужда от частична или пълна подмяна.  
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çà

автоматизирани; тук са включени и 
обученията и практиките в поддръжката

 колко лесно могат да се нанесат 
нови собственици и да пригодят 
сградата към своите предпочитания 
и дейност характеристиките на 
обмяната на информация информация 
относно за комуникационните системи 
като интернет и вътрешните мрежи 
възможността за проследяване и 
моделиране на работната среда наличните 
технологии при аварийни ситуации

 характеристики на асансьорите 
и други части от сградата аварийни 
източници на захранване.  

Като използва всичката тази 
информация, BIQ изготвя онлайн доклад, 
който не само дава резултата в цифри, 
но и списък с препоръки за това как да се 
подобри резултатът. Към момента тази 
система представя по-скоро качествени, 
отколкото количествени данни, тъй като 
към съветите и оценките не се прилагат 
модели за това как те се отразяват върху 
възвращаемостта и разходите. В бъдеще 
BIQ може би ще предлага и програма за 
проверка на данните чрез обвързването 
им с финансовите резултати, което ще 
направи използването на приложението 
един завършен цикъл.  Людмила ЗЛАТЕВА

Около 80% от об-
ществените сгради 
в Европа разпола-
гат със система за 
контрол на клима-
тизацията

Стъпки 
за подобрение
Фасилити мениджърите, които имат 
желание да работят в посока на 
интелигентните сгради, било то с големи 
или малки стъпки, могат да използват 
специална онлайн система за оценка 
на сградите, наречена коефициент на 
интелигентните сгради (Building Intelligence 
Quotient - BIQ). Този инструмент позволява на 
фасилити мениджърите на съществуващи 
сгради и на инженерите, отговорни 
за строежа на нови, да определят 
„коефициента на интелигентност“ на 
своята сграда според това колко добре 
тя покрива критериите и да открият 
оптималните начини да го повишат.

Резултатът, който BIQ представя, се 
изразява в цифри. Той е базиран на анализа 
на серия от данни относно употребата 
на сградата, местоположението, размера, 
площта и характеристиките й. Сред 
основните проблеми, които намират 
място във въпросника, са:

 демографски данни, свързани с 
местоположението, заетостта и 
употребата на сградата

 особеностите на системите в 
сграда и доколко те са интегрирани и 
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RFID 
и куриерските пратки
По-удобни куриерски услуги и по-лесно управление на пратките

НАПОСЛЕДЪК В СЕКТОРА НА КУРИЕРСКИТЕ 
и пощенски пратки все повече 
място намира радиочестотната 

идентификация или RFID (Radio-frequency 
Identification). Механизмите на тази 
технология са сравнително прости: в 
различни точки по веригата предмети 
като палети, кутии и пакети биват 
идентифицирани с RFID четци. Те могат да 
бъдат монтирани на входа на складовете, 
както и да бъдат интегрирани в ръчно 
преносимо устройство. Тези четци 
разпознават RFID етикетите прикачени 
към предметите и разчитат електронния 
код на продукта програмиран в етикета. 
По този начин товарите и пратките 
стават интелигентни и с тях може 
да се комуникира, без да има нужда от 
необходимата при бар кодовете пряка 
видимост на товара. В бъдеще тази 
информация ще се съхранява в глобална 
мрежа и ще може да бъде ползвана от 
търговски партньори за улеснение при 
управлението на потока от доставки и 
други приложения за бизнеса. Потенциалът 
на RFID за сектора на куриерските пратки 
се нарежда на второ място след този на 
търговията на дребно.

Разработването на тази технология 
започва през 1940 г. с цел създаване на 
системи за разпознаване на въздушни 
превозни средства. По-късно през 1960 г. и 
1970 г. радиочестотната идентификация 
се използва при ядреното въоръжение и 
ЖП транспорта. В тези области скъпите 
товари имали нужда от надеждни системи 
за проследяване. Първото прилагане на 
радиочестотната идентификация в 
голям мащаб било през 1980 г., когато 
RFID етикетите били използвани за 
идентификация в животновъдството 
и били имплантирани под кожата на 
животните. Така че това е технология, 
която се използва от повече от половин 
век.

Много е вероятно въвеждането на 
радиочестотната идентификация да има 
експлозивен растеж през следващите 
няколко години. Това ще бъде предизвикано 
от използването на технологията при 

най-разпространените стоки като нов 
вариант на бар кодовете. Например 
големи търговски вериги като Wal-
Mart, Метро, както и американското 
министерство на отбраната, 
ще изискват от доставчиците 
радиочестотна идентификация за 
товарите. За глобалното развитие на 
тази технология е необходимо да се 
хармонизират различните стандарти, 
което ще отнеме известно време поради 
различния произход на всяка организация. 
Като следствие от въвеждането на 
радиочестотната идентификация 
се очаква да се понижат цените на 
доставките и да се подобрят качеството 
и свойствата на етикетите.

Радиочестотната идентификация ще 
понижи цената на информацията и ще 
премахне различните комбинации от бар 
кодове, които се използват в момента. 
Бар кодовете имат няколко основни 
недостатъка:

- Те имат нужда от пряка видимост за да 
бъдат разчетени

- Не могат да се променят щом веднъж 
са напечатани

- Въпреки че информацията свързана с 
бар кодовете може да бъде динамична, 
трансферът й в точката, в която има 
нужда от нея (например мястото на 
разчитането на бар кода) е несигурен.

В контраст за разчитане на RFID 
етикетите не е необходимо да има 
пряка видимост и също така тези 
етикети могат да съхраняват голямо 
количество информация, която може 
да се променя и актуализира. Друг плюс 
на радиочестотната идентификация 
е повишаването на точността 
на информацията, тъй като при 
използването се минимизира човешкият 
фактор. Също така RFID етикетите 
могат да съхраняват нови видове 
информация, което е трудно постижимо 
или невъзможно за традиционните 
етикети. 
Съществува и възможност RFID 
етикетите да бъдат комбинирани с чип 
или сензор, който да събира информация за RFID етикетите могат да 
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условията, на които е изложена пратката.
Използването на радиочестотната 

идентификация има неоспорими 
преимущества, но е свързано с някои 
заплахи. Най-големите притеснения в 
тази насока са свързани с нарушаване на 
личното пространство. Самата идея, 
че нещата ще могат да имат уникална 
идентификация, която може да се проследи 
от невидимото море от радио вълни 
притеснява много хора. Няколко опита 
за въвеждане на RFID в широки мащаби 
са били отлагани до разрешаване на 
въпросите с личното пространство. 
Други недостатъци на радиочестотната 
идентификация са, че още няма стандарти 
за широкото й прилагане и че имат 
нужда от много поддържащи компютърни 
системи. Когато даден обект бива 
разчитан автоматично отново и отново, 
и той генерира информация, потокът от 
данни може да нарасне многократно.

Иноваторите ще трябва добре да 
балансират плюсовете и минусите, 
когато избират коя RFID технология да 
използват. Радиочестотната връзка, 
етикетите, формата, декодирането на 
информацията, четящата технология, 
предметите, които ще бъдат маркирани, 
както и средата, в която ще се ползва 
RFID, всичко ще трябва да се вземе под 
внимание при проектирането на такава 
система.

Един съществен въпрос е и цената на 
етикетите, които струват от 20 до 50 
цента, което е скъпо като се има предвид, 
че ще те ще бъдат слагани на всяка стока 
или пратка. 

Днес много пощенски и куриерски 
оператори са въвели RFID в различни 
затворени системи, за да измерват, 
наблюдават и повишат ефективността 
на операциите си. Например когато 
от време на време се пуска по някое 
писмо с радиочестотен етикет, може 
да се измери времето необходимо за 
доставката на писмото. Други куриерски 
оператори използват RFID за проследяване 
на пощенски контейнери, което 
повишава информираността относно 
местонахождението им и като следствие 
от по доброто разпределение, намалява 
транспортните разходи.

Използването на радиочестотна 
идентификация повишава сигурността 
и скоростта на пратките, което 
прави куриерските услуги по-удобни за 
клиентите. Бързо разпространяващото 
се приложение на RFID технологията 
е напълно в такт с времето, в което 
живеем. Радиочестотната идентификация 
прави възможни немислими досега процеси 
и позволява невиждано досега ниво на 
автоматизация при управлението на 
пратките. 

„Фасилитис“

Пощенските и 
куриерските опе-
ратори са въвели 
RFID, за да измер-
ват и повишат 
ефективността

Потенциалът на 
RFID за куриер-
ските услуги се 
нарежда на второ 
място след на тър-
говията на дребно

съхраняват голямо количество информация, която може да се променя и актуализира
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Пазарът на куриерски услуги  
е барометър на икономиката
Снежина Казакова, управител в DHL Експрес България, 
пред „Фасилитис“

Как се държи в моментна пазарът на 
куриерски услуги и какви са
открояващите се тенденции при 

международните пратки напоследък?
Пазарът на куриерски услуги отразява 
промените в икономиката като 
барометър. Всяко спряно производство, 
всеки оптимизационен разходен процес, 
всяко намалено търсене или предлагане 
на стоки веднага се отразява на броя 
или на вида пратки, които се пращат по 
куриер. Това е така, защото транспортът, 
и по-специално куриерските услуги са 
неразривна част от ежедневния бизнес 
процес на договаряне, размяна на мостри, 
размяна на стоки и фактуриране. В 
международния пазар негативната 
тенденция се засилва допълнително от 
драстично намаления ни стокообмен 
със света, дължащ се на дълбоката 
икономическа криза в големите страни. 
Освен свиването на пазара другата 
тенденция, която се наблюдава, е 
трансформирането на нуждите от по-
бързия, но по-скъп транспорт по въздух 
в по-икономичния, но изискващ по-добро 
планиране сухопътен транспорт.  Това 
е един нормален начин за спестяване 
на разходи, който се очакваше да се 
реализира като първа ефективна мярка, 
която бизнесът предприема.

Различават ли се при вас сегашните 
тенденции при международните пратки
от тези за пратките в рамките 
страната?

Да. Темповете са различни. Все още 
спадът на пратки в страната е по-слаб 
отколкото на този на международните 
пратки, но за съжаление ситуацията 
се мени не с дни, а с часове. Голямата 
скорост, с която се задълбочава кризата у 
нас и в чужбина през последните седмици, 
не беше прогнозирана достатъчно рано, за 
да се вземат поне частични мерки. Поради 
това силата й нараства непрекъснато, 
като увлича със себе си много фирми.
  
Осезаемо ли е влиянието на 
финансовата криза във вашия 
сектор, като разглеждаме не само 
количеството, а и вида на пратките?
Вече отговорих на този въпрос по-горе, 
но не мисля, че това е отражение само на 
финансовата криза, а и на икономическата. 
По-често обяснението на нашите клиенти 
за спада на бизнеса им не е свързано с 
ограниченията, които банковата система 
им налага, а със загубата на поръчки, 
което се дължи на проблемите на техните 
клиенти по света. 
Освен това голямо влияние има и 
психологическият фактор на мисленето 
- „това не се отнася за мене“ или „ще се 
въздържа от действия, за да видя какво ще 
стане“. Той води след себе си неминуемите 
последици на свиване в производството, 
инвестициите, търговията и т.н., което 
задълбочава кризата допълнително.

Какво очаквате да се промени през 
2009  г.?

Промените, които пред-
виждаме, са свързани с 
предлагането на по-широ-
ка гама услуги 

Снежина Казакова 

е съуправител на DHL Експрес България от началото на 2009 г. заедно с г-н Красен Гаров. Преди това е била 

8 години търговски директор на фирмата.  През тези години приходите и печалбата на DHL България са 

нараствали от година на година с двуцифрено число. Има две висши образования и в свободното си време обича 

да пътува – из екзотичните кътчета на България или някъде по света.
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Ще бъде трудна година, но се опасявам, че 
2010 г. ще бъде още по-тежка. 
Сега е моментът да покажем как успешно 
се справяме в постоянно променящ се 
пазар и нужди на клиентите ни. Трябва 
да сме гъвкави, за да намерим решение 
за всеки клиент, като запазим високото 
качество, на което те са свикнали да 
разчитат и да си помогнем взаимно да 
оцелеем.

Предвиждате ли промени в политиката 
ви спрямо клиентите и предоставяните 
от вас услуги?
Да, промените, които предвиждаме, са 
свързани с предлагането на по-широка 
гама услуги, съответстващи на новото 
търсене - сухопътни услуги за сметка на 
изпращача, получателя или трета страна; 
до определен ден или час, индивидуални 
решения за еднократни и регулярни нужди, 
промоционални пакети за определени групи 
клиенти, като обърнем особено внимание 
на малките и нерегулярни клиенти, тъй 
като за големите корпоративни клиенти 
отдавна работим тясно специализирано 
според техните нужди.

Какви са като цяло вашите планове за 
развитие през тази година?
Плановете ни са свързани с успешното 
ни преминаване през тези трудни 
времена на криза, като направим 
максималното да задържим нашия най-
голям капитал - служителите ни, които са 
ненадминати професионалисти, пазарния 
си дял и имиджа си на най-надеждната 
транспортна компания в света. 
Разчитаме на духа на хората си, ние го 
наричаме диейчелски дух, който ще ни 
помогне да предоставим изключително 
висок сервиз на клиентите с минимални 
разходи. 
Вярваме, че тяхната иновативност 
и безкрайната им всеотдайност ще 
помогнат на фирмата да премине през 
бурята с гордо вдигната глава.  

Интервюто взе 
Гергана МАТЕВА

Ще обърнем особено 
внимание на малките и 
нерегулярни клиенти

© Красимир Юскеселиев

CMYK  Фасилитис  стр. 39



40 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2009

Международни куриерски пратки

Поръчките 
намаляват
План на ЕК ускорява доставките 
чрез оптимизиране на митническите системи

ДО МИНАЛАТА ГОДИНА СВЕТОВНАТА 
икономика се движеше плавно 
без съществени промени в 

тенденциите и преди година беше 
лесно да се прогнозира за години напред. 
Създалата се днес динамична кризисна 
ситуация обаче едва ли е се е вписала 
в тези прогнози и сега дългосрочните 
предвиждания почти нямат на какво 
да стъпят. Секторът на куриерските 
услуги, като отражение на икономиката, 
нямаше как да не остане незасегнат от 
създалите се икономически условия. 

Миналата година прогнозите бяха 
за леко забавяне на стабилния растеж 
на пазара на куриерските пратки през 
следващите години главно поради 
растящите цени на горивата. Сега 
обаче въпреки намаляването на цените 
на горивата кризата бързо доведе до 
спад на поръчките и големите куриерски 
оператори на българския пазар - DHL, TNT 
и UPS отчетоха намаляване на пратките 
още през четвъртото тримесечие 
на миналата година. „Пазарът следва 
тенденцията на кризата не само в 
България, но и на другите държави, 
основни наши търговски партньори от 
ЕС като Германия, Франция, Италия и др.“, 
заяви пред списание „Фасилитис“ Иван 
Василев, управител на TNT България. По 
негови наблюдения се забелязва масово 
свиване на оборотите почти при всички 
клиенти на компанията - със среден общ 
спад около 20%, но най-силно при най-
големите от тях (т.нар. Major Accounts) 
- почти наполовина спрямо оборотите 
от миналата година, ако въобще ги има. 
Като сектори, най-голямо свиване се 
наблюдава в автомобилния, текстилния и 
електронния бранш, като по-значителен 
спад се наблюдава във вноса заради по-
ранния ефект на кризата върху основните 
партньори от Европа и САЩ.

Ситуацията при международните 
пратки обаче се различава от тази за 
пратките вътре в България. По думите 
на Василев има три основни разлики:

- Пазарът на експресни доставки в 
страната е все още слабо повлиян в 
сравнение със спада при международните 
пратки

  доставките на територията на 
страната се извършват на много ниски 
цени

  качеството на националните 
доставки също отговаря на ниските цени. 

„Общата тенденция е, че българският 
потребител въпреки кризата постепенно 
ще се ориентира към по-скъпите, но 
по-качествени услуги в този сегмент, 
нещо което наблюдаваме в TNT“, каза още 
Василев.   

Управителят на TNT разказа, че 
над 80% от експорта и импорта на 
компанията е насочен към европейската 
общност. Основните държави, с които 
България търгува, са Германия, Франция, 
Италия, Англия. Закономерна  тенденция 
напоследък е ръстът на товаропотоците 
от и за Далечния изток и най-вече Китай. 
Това не е случайно, защото миналата 
година TNT закупи най-голямата локална 
компания за логистични услуги в Китай, 
а през следващите четири години 
ще инвестира 100 милиона евро в 
увеличаване покритието на своите 
мрежи за доставки, за да отговори на 
повишеното търсене за експресни и карго 
услуги между Югоизточна Азия, Китай 
и Европа. В увеличения трафик между 
Европа и Азия все повече се включват 
и български компании. В средата на 
миналия месец TNT обяви най-новата си 
инвестиция - придобиването на 100% от 
LIT Cargo - компания за експресни доставки 
в Чили. По този начин TNT добавя важен 
елемент към изграждането на своята 
южноамериканска сухопътна мрежа 
(ЮАПМ), свързвайки Чили с Бразилия и 
Аржентина.

На въпроса за плановете за развитие 
на TNT Василев отговори, че в момент на 
криза за развитие не може да се говори 
и че като цяло пазарът се свива. Според 
него в тези предизвикателни условия 
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Международни куриерски пратки

тенденцията е международните услуги 
да станат още по-бързи и евтини, в 
резултат на оптимизация на работата 
на фирмите, предлагащи международни 
експресни доставки. „Ще растат само 
тези компании, които са в състояние да 
открият предимствата от кризата, да 
намерят нови ниши и да разработят нови 
продукти. Така например TNT в момента 
освен адекватни на кризата цени 
предлага и интересни решения за превоз 
на тежки пратки и товари, намесва се 
и в пазара на електронната търговия с 
качествени експресни услуги, насочени 
към B2C сегмента“, добави Василев

От 1 януари 2008 г. ЕК въведе статута 
одобрен икономически оператор (ОИО) 
като мярка за подпомагане на търговията 
чрез повишаване на сигурността при 
вноса и износа. Този статут могат да 
получават лица, които се занимават 
с дейности по внос и износ на стоки 
като куриерските оператори. ОИО ще 
бъдат разпознавани като надеждни 
превозвачи, като дава възможност 
да се ползват опростени процедури, 
предвидени в митническите правила, 
и улеснения при митническия контрол. 
ОИО могат да се ползват не само от 
опростени процедури, предвидени 
съгласно митническите правила, но също 
от опростени процедури във връзка с 
митническия контрол, когато изпълняват 
някои условия за безопасност и сигурност. 
Митническите органи ще контролират 
дали одобрените икономически оператори 
спазват съответните изисквания. В 
момента от операторите на българския 
пазар извършващи и международни 
куриерски услуги за ОИО, са одобрени 
от DHL, а от TNT очакват да получат 
одобрение в скоро време.

Въвеждането на статута ОИО е част 
от многогодишния стратегически план 
на ЕК (MASP) за създаване на опростена 
безхартиена среда в митниците и 
търговията. Планът включва различни 
мерки, като целта му е да се улесни 
търговията и да се модернизират 
европейските митници чрез създаване на 
паневропейска митническа компютърна 
мрежа. Вече е изяснена и концепцията 
за общата електронна информационна 
и комуникационна система, която да 
съхранява и обменя информация за 
одобрените икономически оператори. 
След няколко години мерките, предприети 
от ЕК, се очаква да доведат до ускоряване 
на куриерските услуги, което ще бъде 
подпомогнато и от въвеждането на 
радиочестотна идентификация (RFID) на 
пратките. „Фасилитис“

Тази статия е изготвена със съдействито 
на ТNT България и експертното мнение на 
управителя Иван Василев

Тенденцията 
е международните 
доставки 
да станат 
още по-бързи 
и евтини

Въвеждането 
на радиочестотна 
идентификация 
(RFID) ускорява 
куриерските 
услуги
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Поддръжката и споразумения 
за ниво на обслужване
С допълнително ръководене на външния персонал могат да се постигнат добри резултати

ВСИЧКИ СГРАДИ, ОСОБЕНО ТЕЗИ С ГОЛЯМА 
посещаемост, имат системи, които 
са критични за функционирането 

им. Ако електрическите и механичните 
системи в сградата са сложни и 
изпълняват много функции, изискващи 
честа поддръжка и инспекция, цената на 
поддръжката е съществен въпрос. Един 
начин тези съоръжения да извлекат по-
голяма полза от средствата, вложени в 
тях, е да се наеме външен доставчик на 
дейностите по техническото обслужване. 
При това подходящо уреденото 
споразумение за ниво на обслужване (СНО) 
с доставчика може да донесе много ползи и 
да спести главоболия и средства.  

В много случаи СНО са една 
чувствителна тема и когато става 
въпрос за системи с критично значение, 
трябва да се обърне повече внимание 
на възможни пропуски в СНО, които 
намаляват ползите от използването 
на външен доставчик на дадена услуга. 
Това често се случва, защото фасилити 
мениджърите възприемат СНО просто 
като допълнение към вътрешните 
ресурси. В много случаи те не осъзнават, 
че понякога външният персонал може 
да има нужда от повече напътствия и 
ръководене за достигане на нужното ниво 
на качество на услугата.

Като цяло работниците на външния 
доставчик са заинтересувани качеството 
на доставяната услуга да е добро, но 
от друга страна, те получават своето 
възнаграждение отвън. Тук задача на 
фасилити мениджъра е да се увери, че 
външната работна сила влага достатъчно 
усилия в качеството на дадената услуга. 

Как обаче фасилити мениджърът може 
да подпомогне услугите, покрити от СНО? 
Първото, което трябва да бъде направено, 
е да се установи добра връзка с външния 
контрактор още от момента, когато за 
пръв път дойде да изпълнява поръчката. 
Потенциал за недобре извършени наети 
дейности представлява оставянето на 
доставчика на услугата да действа изцяло 
сам. Понякога, ако фасилити мениджърът 
не успее да проследи добре как се 
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извършват тези дейности, външните 
служители могат да не успеят да изпълнят 
добре собствените си намерения, свързани 
с работата им. Без достатъчно участие 
в ръководенето на външния персонал може 
да се загуби представа какво точно се 
прави и за колко време.

При наемане на външен персонал 
отговорността на фасилити мениджъра 
по отношение на управлението му е не по-
малка от тези на директен работодател, 
а самото СНО трябва да гарантира опита 
на външните служители. В областта 
на поддръжката като отправна точка 
СНО изисква добра оценка на наетите 
дейности и какво точно покриват те 
(полето на дейностите може да е много 
обширно). Тази оценка трябва да включва 
стандартите за качество на услугата 
- стандарти за техниците, стандарти 
за използваните материали, цените на 
материалите и работното време, както 
и времето за реакция. Тези стандарти 
касаят нормалните процедури, свързани с 
функционирането на системите в сградата, 
които всъщност се явяват и поддръжката 
с извънредните ремонти. Трябва да има 
пълна яснота относно наетите дейности. 
Коректните контрактори са тези, които 
могат да предоставят съответните 
акредитации за извършваната от тях 
работа, които могат да включват 
застраховки, разрешителни и различни 
сертификати и лицензи. 

Не по-малко важно от квалификацията 
на външния персонал е набавянето на 
материали и компоненти, доставката и 
инсталирането им. Затова много СНО 
освен доставянето на определените 
дейности, изискват и набавяне на 
необходимите материали. В зависимост 
от дейността въпросът с доставката на 
консумативи или части може да бъде от 
още по-голямо значение. Един фасилити 
мениджър, който генерира разходи за 
оборудване и доставки, би искал тези 
негови инвестиции да бъдат третирани 
по определен начин. Тези изисквания трябва 
да бъдат прехвърлени към доставчика 
на външната услуга, който след това ще 
бъде отговорен според условията в СНО. 
Важен въпрос е дали подизпълнителят има 
добре установени връзки с доставчика на 
консумативи и дали разполага с ресурси 
за гъвкави стратегии за доставка на 
материали. СНО трябва да гарантира, 
че подизпълнителят може незабавно 
да осигури даден важен компонент при 
евентуална повреда в някоя система. 
В някои случаи СНО могат да засегнат 
още по-подробно въпроса с доставките, 
като стигнат до размера на складовия 
капацитет на подизпълнителя и др. 
Това се прави, за да се предотврати 
възможността от липса на складова 
наличност в критичен момент.  44

Подходящо 
уреденото СНО 
може да донесе 
много ползи 
и да спести главо-
болия

С напътствия 
външните служи-
тели могат да 
изпълнят по-добре 
намеренията си по 
работата
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Разработването на СНО много прилича на 
вътрешното разработване на програма 
за поддръжката. Все пак това не е нищо, 
освен едно разширение на програмата на 
поддръжката, и би трябвало да достави 
съответното ниво и качество на 
услугите. Един контрактор, нает по СНО, 
би трябвало да демонстрира методика за 
гарантиране на качеството на услугата, 
която включва добър поглед върху 
съпътстващите документи и заявките за 
работа. 

Поддръжката може да включва 
много дейности, освен поддържането 
в изправност на самото оборудване. 
Трябва да е ясно и кой и как я ръководи, 
кой отговаря за ремонтите, кой 
отговаря за подмяната на износените 
компоненти. Също така дейностите по 
поддръжката могат да са определящи за 
това как да бъде направено разширение 
или модернизация на дадена система. 
Един фасилити мениджър трябва да 
знае отговорите на тези въпроси и как 
те засягат и се припокриват със СНО с 
подизпълнителя. 
Един външен контрактор по условията 
в СНО може да предоставя информация, 
която да послужи за отчитането на 
определени показатели. Но от един 
подизпълнител не може да се очаква да 
вложи толкова внимание, колкото един 
фасилити мениджър при взимането на 
решение за модернизация, разширение 
и планове за оборудването, което се 
притежава от организацията.

Оценяването на ползите от наемането 
на един подизпълнител по поддръжката 
включва:

 времето, необходимо за реакция в 
случай на нужда

 колко добре всички страни се справят 
с отговорностите си

 измерване на ефективността на 
услугата

 удовлетвореност у клиентите
 разрешаване на конфликти при 

липса на взаимно съгласие в процеса на 
обслужване.

Ако от подизпълнителя биват 
обслужвани и клиенти на организацията, 
те могат да бъдат запитани за някои 
техни изисквания, тъй като сред 
клиентите има и общи възприятия 
за нивото на една услуга. Например 
наематели могат да бъдат попитани дали 
във връзка с работата на контрактора са 
им били причинени излишни неудобства. 

СНО имат много важна роля в 
планирането на поддръжката. Едно добре 
уредено СНО може да бъде силно оръжие в 
ръцете на фасилити мениджъра и може да 
се докарат много ползи от ползването на 
външен доставчик. 

„Фасилитис“

Поддръжката и 
споразумения... 
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Събаряне на сгради 
отдолу на горе
Японско решение за по-малко прах и шум, и по голям обем рециклирани материали

КАКТО В МНОГО ДРУГИ ОБЛАСТИ, 
така и по отношение на 
строителството и проектирането 

на сгради, японците са известни с 
това, че изобилстват от брилянтни 
идеи. Японската строителна фирма - 
Kajima Corporation успешно е изпробвала 
изобретателен начин за обратния процес 
- разрушаването на сгради, а именно 
разрушаване отдолу нагоре, без експлозии 
и големи облаци прахоляк. 

Животът на всяка сграда си има край и 
рано или късно идва моментът, в който 
тя бива разрушена. Обикновено това 
става или с контролиран взрив или с 
някой механичен метод с използването 
на различни машини. Всеки от тези 
начини има своите цена, недостатъци и 
странични ефекти, като при подхода на 
японската компания последните са сведени 
до минимум.

Техниката, използвана от японската 
строителна фирма, е модификация на 
похвата, използван преди от фирмата 
за построяването на висока сграда. Той 
се заключава в построяване на последния 
етаж на сградата и неговото повдигане с 
компютърно контролирани пневматични 
подемни колони и последващо изграждане 
на долния етаж, като процесът се 
повтаря, докато сградата не бъде 
построена.

Същия подход, но в обратна посока, 
успешно бил използван от Kajima 
Corporation за събаряне на сградите. В 
процеса най-напред подпорните колони 
били заменени с пневматичните подемни 
колони, които да поемат тежестта на 
сградата, като след това били изкъртени 
и извозени стените. Така етаж по етаж 
сградата бива съборена с минимални 
странични ефекти, което е подходящо за 
гъсто населени райони.

Kajima Corporation е нарекла новия подход 
за събаряне на сгради „дарума отоши“, 
което е името на стара японска игра. 
Миналото лято японската компания 
съборила  две свои офис сгради с този 
метод, което е показано в забързан кадър 
на видеоклип, качен на много места в 

Извършването на 
работите по съ-
барянето близо до 
земята разпрос-
транява по-малко 
прах в района около 
обекта

Системи и решения

интернет. За разлика от механичното 
събаряне на сгради от горе на долу, 
при „дарума отоши“ събарянето не се 
предизвиква толкова шум, а благодарение 
на това, че работите се извършват близо 
до земята, се разпространява по-малко прах 
в района около обекта. Също така методът 
на японската компания е по-екологичен, тъй 
като позволява по-лесното сортиране на 
строителните отпадъци, което улеснява 
рециклирането им. От Kajima Corporation 
твърдят, че са успели да рециклират 99.4% 
от всички строителни материали на 
своите две съборени офис сгради!

Един недостатък на „дарума отоши“ 
метода в сравнение със събарянето 
на сгради с експлозиви е липсата на 
зрелищните ефекти от придруженото 
с експлозии сгромолясване на сградата, 
но много хора биха се съгласили, че този 
недостатък се компенсира многократно. 

Ясен ДИМИТРОВ

Така изглежда системата от пневматични подемни колони в основите на сградата
© Kajima Corporation
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Има необходимост от пълен 
енергиен мениджмънт
Димитър Георгиев, директор маркетинг и развитие, „Енергоконсулт“ АД, пред „Фасилитис“

ои са основните дейности, 
които развива вашата 
компания?

„Енергоконсулт“ АД е компания, която 
работи в сферата на енергийните услуги.  
Основната ни дейност обхваща енергиен 
мениджмънт на административни и 
жилищно-административни сгради и 
комплекси, които използват обща газова 
инсталация за отопление, топла вода 
и охлаждане. За да гарантираме висока 
енергийна ефективност, ние проектираме 
и изграждаме тези инсталации. 

Доколко клиентите ви разбират 
важността на енергийния мениджмънт 
и възползват ли се от услугите, които 
предлагате в тази сфера?
В жилищно-административния сектор 
енергийният мениджмънт е все още 
относително ново понятие, затова 
и повечето ни потребители се 
ограничават първоначално с искане за 
коректно разпределение на разходите 
за енергия. С всеки изминал месец те 
сами се убеждават в необходимостта 
от прилагането на пълен енергиен 
мениджмънт, изразяващ се в мониторинг 
на работата на охлаждащата и/
или отоплителната инсталация и 
изпълнението на мерки за повишаване 
на нейната енергийна и икономическа 
ефективност. Що се отнася до интереса 
към нашите услуги - от въвеждането им до 

този момент, успяваме както стриктно 
да изпълняваме своя план за привличане 
на нови потребители, така и да покрием 
очакванията към нас. В резултат на това 
през месец януари сключихме договор със 
своя двехиляден потребител. 

Каква е връзката между услугите, които 
предлагате, и фасилити мениджмънта?
В нашите обекти работим в 
тясно сътрудничество с фасилити 
мениджърите, разбира се там, където 
ги има. Предизвикателствата пред 
управлението и поддръжката на 
сградите, от една страна, и енергийния 
мениджмънт, от друга, са доста близки 
и често дори се припокриват. В много 
от случаите взаимоотношения ни с тези 
професионалисти достигат до договори за 
съвместна дейност.  

Какви ЕСКО услуги предлагате на 
вашите клиенти? 
ЕСКО услугите, или т. нар. Договори с 
гарантиран резултат, са ефективен 
инструмент за преодоляване на 
необходимостта от налични собствени 
ресурси за реализиране на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. 
Ние предлагаме на потребителите ни ЕСКО 
договори, свързани с преоборудването на 
горивните уредби за работа с природен газ, 
като поемаме разходите за проектиране, 
доставка и монтаж на необходимите 

В жилищно-администра-
тивния сектор енергий-
ният мениджмънт е все 
още ново понятие

Димитър Георгиев

е роден на 20 януари 1977 година в София. През 1996 година завършва Немската гимназия в столицата. 2001 

година получава магистърска степен по „Транспорт и съхранение на нефт и газ“. Специализира в областта на 

международните икономически отношения, след което защитава магистратура по „Стопанско управление“ в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният си път започва с практика в дъщерното 

предприятие на RWE – LAUBAG, в град Котбус, Германия. През 2002 година е търговски представител на 

Shlumberger – France, в направление газови съоръжения. 2003 година постъпва в „Овергаз Инк.“ АД като главен 

специалист по енергийна ефективност в дирекция „Маркетинг и продажби“. От 2005 година е директор 

„Маркетинг и развитие“ в „Енергоконсулт“ АД. 
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съоръжения за наша сметка и възвръщаме 
инвестициите си от постигнатата 
от това икономия. По този начин 
техническият и финансовият риск се 
прехвърлят върху нас в качеството ни на 
изпълнител на проекта. Потребителите 
ни получават нови газови инсталации 
и постигат икономия от разходите 
за отопление, без да е необходимо да 
инвестират за това.  Реализираните 
до момента договори показват завидна 
ефективност, а някои от тях дори 
надхвърлят очакваните резултати - както 
нашите, така и тези на потребителите ни.

Смятате ли, че финансовата криза ще 
се отрази на компаниите в бранша?
Несъмнено ограниченият достъп до свеж 
финансов ресурс и по-консервативният 
поглед върху строителството ще 
окажат своето влияние. Същевременно 
ще се увеличи и конкуренцията между 
компаниите, което пък ще бъде плюс за 
потребителите. Тъй като екипът ни е 
изграден от чудесни професионалисти, 
аз съм сигурен, че настоящите условия 
са възможност за нас да продължим да 
доказваме своите качества и да утвърдим 
мястото си на пазара за енергийни услуги.

Какви са плановете ви за развитие на 
компанията през 2009 г.?
Без съмнение 2009 г. ще бъде интересна и 
динамична за нас година, като приоритет 
за нас ще продължи да бъде максималната 
удовлетвореност на нашите 
потребители. Ще въведем в експлоатация 
първата ни инсталация за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа 
енергия, която ще захранва 320 битови 
потребители. Предвиждаме развитие 
на нови услуги и проекти, свързани с 
повишаване на енергийната ефективност, 
въвеждането на възобновяеми 
енергоизточници, предлагане на услуги 
от типа „домашен майстор“, както и 
утвърждаването на нови енергийни 
технологии. 

Интервюто взе Петър ТАШЕВ
© Кирил Хавезов

CMYK  Фасилитис  стр. 47



48 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2009

ФМ и публично-частно партньорство

Държавният сграден фонд 
дава големи възможности 
Стефан Кацаров, началник на сектор „ПЧП“ 
в МФ, пред „Фасилитис“

От какво има нужда един проект 
по ПЧП, за да бъде успешно 
реализиран?

За успешното реализиране на един ПЧП 
проект са необходими няколко фактора:

 Разбиране на философията стояща зад 
ПЧП, а именно осъществяване на социално 
значими дейности от страна на публичния 
сектор, чрез включване на частния сектор в 
процесите на строителство, експлоатация 
и управление на инфраструктура или 
предоставяне на услуги. 
Тези договори са дълготрайни и целят 
ефективно и ефикасно разходване на 
публични средства от една страна и 
предоставянето на качествени услуги от 
друга;    

 Яснота относно правната рамка 
касаеща реализацията на подобни 
проекти, както от страна на публичните 
власти, така и от частния сектор;

 Подготвени кадри в публичния сектор, 
които да оценяват целесъобразността 
от използването на ПЧП, както и 
да участват в процеса на избор на 
частен партньор и структуриране на 
проектите; 

 Активното участие на частния 
сектор, който да приложи своите 
относителни предимства по отношение 
на управлението, използването на 
нововъведения и иновативни подходи, в 
процесите на експлоатация и поддръжка 
на инфраструктура или предоставянето 

на услуги.   
Какви са възможностите за 
осъществяване на проекти по ПЧП 
в България, в частност в държавния 
сграден сектор (болници, училища, 
университети и др.)?
Държавният сграден фонд може да бъде 
разгледан като един от секторите, 
които дават големи възможности 
за реализацията на ПЧП проекти. В 
неговите подсектори - болници, училища, 
университети, има множество проекти 
в процес на реализация в страни, като 
Великобритания, Германия и Италия.  
Практиката показва, че частният 
сектор се справя по-добре в 
строителството, експлоатацията, 
поддръжката и управлението на сградния 
фонд, като това води до оптимизация 
на разходваните средства за тези 
дейности. 
Както знаете, инвестиционните нужди 
в сектори като болници, училища, 
университетски общежития, 
не са малки и следва да се разглежда 
възможността за използване 
моделите на ПЧП. Например в сектор 
училища би могло да се работи в две 
посоки - 
проекти, които да включват 
реконструкция на училищни сгради 
и спортни съоръжения, тяхната 
експлоатация и поддръжка или строеж на 
нови такива. 
Това зависи от целесъобразността 

Стефан Кацаров

В Министерство на финансите заема позиция началник на сектор „Публично-частно партньорство“ в 

дирекция „Управление на средствата от ЕС“ от месец февруари 2005 г. Преди постъпване в министерството 

е работил в редица дружества, като последната заемана позиция е държавен експерт в Агенцията за 

чуждестранни инвестиции. Висшето си образование завършва през 1996 г. в „Университет за национално и 

световно стопанство“ – София, със специалност „Международен туризъм“. През 2006 г., е специализирал в 

Университета на Бирмингам, Великобритания в областта на Европейските науки.

Практиката показва, че 
частният сектор се спра-
вя по-добре в строител-
ството, експлоатацията, 
поддръжката и управлени-
ето на сградния фонд
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от използването на ПЧП, от 
поносимостта на съответния бюджет, 
от търсенето на дадената услуга, от 
приоритетността на сектора, като по 
такива проекти плащанията ще бъдат в 
посока от публичния 
към частния партньор.
Следва да се отбележи, че добра 
възможност за реализация на ПЧП 
проекти дават и спортните съоръжения, 
както тези, част от училищни комплекси, 
така и изцяло спортни комплекси. 
При подобни проекти финансирането ще 
идва изцяло от крайните потребители 
или от тях и частично финансиране от 
публичните власти.      

Какви са пречките за реализиране на 
ПЧП в този сектор?
Една от основните пречки пред 
осъществяването на подобни проекти 
в сектора на държавния сграден фонд е 
липсата на опит в администрацията. 
При традиционния подход 
на обществената поръчка, 
взаимоотношенията приключват със 
завършване на фазата на строителство 
и съответното предаване на 
съоръженията. При ПЧП в обхвата 
на проекта се включват и фазите на 
експлоатация, поддръжка и управление 
- фази, които към този момент не са 
планирали в дългосрочна перспектива.
Дългосрочното планиране на тези 
фази, разпределението на рисковете по 
проектите, финансовото моделиране, 
както и отделни правни казуси са сфери, 
в които администрацията няма голям 
опит. В развитите ПЧП пазари към 
екипите на публичния сектор се 
привличат консултанти, финансови, 
правни и други, които участват 
в процеса на структурирането на ПЧП 
проектите.Друг проблем може да се 
окаже разбирането за ПЧП или правните 
ограниченията за осъществяване на 
дадени дейности от частния сектор. 

50© Кирил Хавезов
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49
Като пример може да се даде 
охранителната дейност в затворите, за 
която има ограничения.
Тук следва да се отбележи, че изграждането 
на дадена инфраструктура или сгради от 
частен партньор, за което този партньор 
е обезщетен с държавна или общинска земя, 
не следва да се счита за ПЧП. При подобни 
проекти, частните партньори няма да 
участват във фазите на експлоатация, 
поддръжка и изпълнение.

Какво според вас трябва да се промени в 
институционалната и законодателната 
рамка за подпомагане на ПЧП?
Институционалната рамка е добра от 
гледна точка на това, че централното 
звено за ПЧП, което дава методически 
указания, се намира в Министерството 
на финансите. От друга страна, 
системата за подготовка и изпълнение 
на ПЧП проекти е децентрализирана 
и съответно отговорността е в 
секторните министерства и общините. 
Министерството на финансите създаде 
сектор „Публично-частно партньорство“ 
в дирекция „Управление на средствата от 
Европейския съюз“ през месец декември 
2004 г., който действа като единен 
център за експертиза и информация за 
ПЧП в страната. Целите и задачите на 
звеното са да разработва основните 
стратегически документи в областта 
на ПЧП;  да дава методически указания за 
подготовката на проекти, финансирани 
по схеми на ПЧП; да анализира и подпомага 
прилагането на хоризонталните 
политики на ЕС, касаещи финансови схеми, 
гаранционни фондове и рискови инвестиции 
както и да осъществяване на обучение на 
централната и местната власт.
Що се касае до законодателната рамка, 
мненията са различни - от това, че 
настоящото законодателство е напълно 
достатъчно и не затруднява изпълнението 
на ПЧП проекти, до това, че е нужен 
изричен закон. Донякъде се наблюдава 
необходимост от по-ясно разписване 
на процедурата, както и ролите на 
съответните страни, поради което редица 
общини обсъждат или са приели свои 
наредби за ПЧП. От горното бихме могли 
да извадим заключението, че разписване на 

една рамка относно реализацията на ПЧП в 
отделен закон би улеснило прилагането му 
от публичните власти.

А какви промени се предвиждат?
Към момента по проект на Министерство 
на финансите, финансиран от Европейския 
социален фонд чрез ОП „Административен 
капацитет“, се реализира актуализация 
на издадените през 2006 г. „Методически 
указания за ПЧП“. Целта е да бъдат 
отразени съответните промени в 
средата и съответно новото издание 
на „Методическите указания за ПЧП“ 
максимално да улеснява централните и 
местните власти при изготвянето на 
необходимите анализи и структурирането 
на проектите. 
Допълнително публичните власти ще 
бъдат подпомогнати от Наръчник с добри 
практики в областта на ПЧП, който се 
изготвя и ще бъде издаден по споменатия 
проект по ОП „Административен 
капацитет“.

Как според вас държавата може да 
подпомогне санирането на панелните 
жилища чрез ПЧП?
Върху подобна идея би могло да се 
разсъждава, но следва веднага да се 
отбележи, че болшинството от тези 
жилища са частна собственост, при 
която моделите на ПЧП биха били трудно 
реализуеми. При панелните жилища 
държавна или общинска собственост 
подобни проекти би могло да се 
структурират. Като пример - дадена 
община реализира ПЧП за саниране, 
експлоатация и поддръжка за периода 
на подписания договор. Ако общината 
провежда социална политика чрез тези 
жилища, в такъв случай финансирането 
на проекта няма да бъде само за сметка 
на крайния потребител, т.е. събраните 
наеми, а ще има и плащания от страна на 
общината с цел наемите на настанените 
в тези жилища да са социално поносими. 
При подобни проекти следва да се цели 
ангажирането на частните партньори 
за дългосрочен период, като те бъдат 
включени и в процесите на поддръжка и 
експлоатация на тези жилища. 

Интервюто взе 
Ясен ДИМИТРОВ

Държавният 
сграден...

Разписване на една рамка 
относно реализацията на 
ПЧП в отделен закон би 
улеснило прилагането му 
от публичните власти
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Водно 
охлаждане

С
ТАНДАРТНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ 
понижават температурата в 
помещенията чрез контролиране 
на температурата на 
въздуха, което се извършва 

от климатиците или чилърите на ОВК 
системите. Съществува обаче един по-
икономичен начин за охлаждане, а именно 
водното охлаждане, където се използва 
свойството на водата да отнема и пренася 
топлина.

Има два вида водно охлаждане на сгради 
– чрез изпарение на вода от покрива и чрез 
подово или стенно охлаждане посредством 
тръбни системи вътре в сградата. 
Използването на тези методи позволява 
да се намали натоварването и съответно 
консумацията на енергия за охлаждане 
от климатичните системи в сградата 
охлаждащи въздуха. При един разумен 
дизайн при проектирането на сградата, 
с инсталиране на системи за водно 
охлаждане може да се намали и размера на 
конвенционалните охладителни системи.

Покривното охлаждане на сградата 
действа точно като изпотяването при 
хората – изпаряващата се вода отнема 
топлина от повърхността и по този 
начин понижава нейната температура. 
През лятото, ако сградата не е висока 
или стените са и засенчени от съседни 
сгради, основната част от слънчевата 
топлина се поема от покрива., на който 
средно се дължи 30%-40% от загряването 
на сградите през лятото. Това е и най-
подходящото място, където може да се 
инсталира изпарителна система за водно 
охлаждане, защото високите температури, 
до които може да се нагрее покривът, 
допринасят и за по-силно изпарение и 
отнемане на повече топлина от водата. 
В един горещ ден покривната система 
за водно охлаждане може да поддържа 
температурата на покрива с около 40 C° 
по-ниска от обичайното, което може да 
понижи температурата в помещенията с 3 
C° до 6 C°. 

Ефекта на охлаждане с този метод 
зависи от височината на сградата. Колкото 
тя е по-ниска, толкова вътрешната 

Водата като ефективно средство 
за пренос на топлина

Охладителните панели могат да бъдат вградени в окачен таван
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температура на цялата сграда ще се 
влияе по силно от изпаряването на 
покрива. Друго нещо, на което трябва да 
се обърне внимание, е хидроизолацията 
на покрива, тъй като при използването 
на такава система през лятото, той 
почти постоянно ще бъде мокър. Ако 
хидроизолацията е добра, системата 
за охлаждане може да удължи живота на 
покрива, тъй като ще намали съществено 
големите температурни амплитуди в 
горещия сезон.

Това което трябва да се постигне при 
проектирането на изпарителна покривна 
система, освен охлаждането, е минимален 
разход на вода. За целта трябва да се 
осигури равномерно разпръскване на 
водата по покрива и в същото време то 
да става с подходящото количество вода, 
така че да се минимизира количеството 
оттичаща се неизпарена вода. Подходящи 
за водно охлаждане на покрива могат 
да бъдат различни разновидности на 
спринклерните системи, които могат да 
бъдат автоматизирани за постигането 
на минимален разход на вода и максимално 
охлаждане. Например сензори на покрива 
могат да следят неговата температура и 
при нейната промяна, автоматично да се 
повишава или намалява овлажняването на 
покрива.

Една добре проектирана изпарителна 
система за покривно охлаждане, може в 
горещи периоди да изпари около 100 л от 
един кв. м от покрива на месец, което 
отнема топлинна енергия достатъчна 
да разтопи почти 2 т лед за 24 часа. 
Проектирането на такава система има 
смисъл в региони, където няма дефицит 
на водни ресурси, като за намаляването 
на разхода на вода от изпарителната 
система са подходящи системите за 
събиране и използване на дъждовна вода. 
Разбира се покривното водно охлаждане не 
може да замести традиционните системи 
за климатизация и да постигне техния 
комфорт и контрол, но може значително да 
подпомогне тяхната работа.

Охлаждането на сгради посредством 
тръбни стенни или подови системи от 
гледна точка на разхода на енергия е по-
ефективно от въздушното охлаждане. 
Това се дължи на по-големия в сравнение с 
въздуха капацитет на водата за пренасяне 

Водно 
охлаждане

При разумно проек-
тиране чрез сис-
темите за водно 
охлаждане може да 
се намали и разме-
ра на конвенционал-
ните охладителни 
системи

на топлина и на това, че тръбите с 
вода заемат много по-малко място 
от въздуховодите на климатичните 
инсталации. Друго предимство тръбните 
системи за водно охлаждане е по-голямата 
гъвкавост при зониран контрол.

Охлаждането на водата по тръбите 
може да става по-различен начин, най-
често с използването на чилъри, но за 
по-голяма ефективност е добре това 
да става с геотермални термопомпени 
инсталации. Тръбите може просто да са 
вградени в стените, пода или тавана и да 
изстудяват повърхностите, под които се 
намират. Студените повърхности, освен 
че изстудяват въздуха в помещението, 
излъчват студа посредством дълговълнови 
лъчения. За усилването на това излъчване 
вместо тръби могат да се използват 
панели от алуминий, в които има канали, по 
които да тече водата. 

Също така системата за подово и 
стенно охлаждане през зимата може да 
се използва и за отопление, като тук е 
момента да се помисли, с колко кръга на 
циркулация да е системата. Ако системата 
е само с един кръг на циркулация, тя ще 
може само или да охлажда, или само да 
изстудява сградата. При този за охлаждане 

водата излъчва топлина към нощното небе

спринклери разпръскват 
водата по покрива

поддържащ 
чилър

резервоар с 
охладена вода

подова тръбна система

охладителни панели

Комбиниране на покривно водно охлаждане с тръбно охлаждане
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Свързване на охладителните панели към тръбите чрез гъвкави връзки

ОВК

Охлаждането по-
средством тръбни 
стенни и подови 
системи от гледна 
точка на разхода на 
енергия е по-ефек-
тивно от въздуш-
ното охлаждане

през деня. В този случай пръскачките 
поливат изстиналия през нощта покрив 
със слой вода, която по този начин се 
охлажда и се оттича в подземен резервоар, 
като покривите с по-малък наклон са 
по-подходящи за тази цел. Също така 
подаването на вода към покрива е добре да 
бъде автоматизирано да се напасва спрямо 
температурата на покрива. 

През деня студената вода от резервоара 
се използва за охлаждане в тръбните 
системи вътре в помещенията, като 
е препоръчително водата да бъде 
филтрирана преди да попадне в резервоара 
и тръбите. Една такава комбинирана 
система едва ли изцяло ще отговори на 
нуждите за охлаждане, но комбинираното 
й прилагане с ОВК инсталация може да 
спести значителни разходи, какъвто 
е случаят със сградата на едно бюро 
по труда в Лос Анджелис. Там, при 
използването на този комбиниран подход 
спестяванията от охлаждане са били по-
големи от 50%. Охлаждането е област 
с много възможности за добавяне на 
стойност към сградата в дългосрочен план 
и следва да му се обърне повече внимание 
при строителството или ремонт на 
сграда.  Ясен ДИМИТРОВ

и отопление могат да се ползват само 
едни и същи тръби и няма да е възможно с 
тръбната система да се загрява една част 
на сградата, докато другата се охлажда. 
Ако системата е с два кръга на циркулация, 
тогава режимът ма охлаждане ще е 
независим от режима на отопление.

Използването на тръбни системи за 
охлаждане може да намали с 70%-80% 
разходите на енергия на вентилаторите 
необходима за нормалната климатизация на 
сградата, което може да намали разходите 
за енергия в пиковите натоварвания на 
цялата в ОВК система с 30%-45%. Един 
недостатък на тръбните системи за 
охлаждане е рискът от кондензация, ако 
те биват използвани в региони с по-
влажен климат. Има и хитри варианти 
за комбиниране на системите за водно 
покривно охлаждане и тръбно охлаждане за 
постигане на още по-големи спестявания 
на енергия. Това е подходящо за региони, 
където в горещите дни биват следвани от 
прохладни нощи с температури от 18 C° 
надолу. При този вариант водната система 
за охлаждане на покрива през нощта се 
използва за охлаждане на вода, която се 
складира в резервоар и после се използва 
за тръбно охлаждане на помещенията 
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Конферентни зали

Създаване 
на технологична 
конферентна зала
Как оборудването влияе 
на възприятието 
на присъстващите в залата

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩА ТЕХНИКА 
за обзавеждане на конферентните 
зали на различни организации 

може да спомогне за повишаването на 
конкурентоспособността им и съответно 
за по-голяма продуктивност. Това диктува 
необходимостта от предвиждане на аудио-
визуална техника още при проектирането 
на конферентните зали.

Акустика
Озвучаването е един от най-важните 
аспекти за създаване на добра атмосфера 
в конферентната зала. За да се постигне  
добро качество за звука, е необходимо да 
се намалят ехото и паразитните шумове. 
Начинът на възприемане на звука от 
микрофона е различен от този, по който 
човешкото ухо го чува.  Отражението 
на звуците и паразитните шумове 
при усилване на реч от микрофонна 
уредба може да не бъдат дразнещи за 
слушателите с едно местоположение и 
същевременно да намаляват значително 
разбираемостта на думите за слушатели, 
заели друго местоположение,.

Отражение 
на звука
Отражението на звука, или ехото, 
представлява постоянството на звука в 
затворени пространства след спирането 
на източника му. Това запазване на 
звука във времето може да замаскира 
човешката реч и да доведе до трудности 
във възприятието й. Ехото може да бъде 
намалено посредством използване на 
специални повърхности в помещението, 
които поглъщат енергията на звука. Зали 
с голяма площ на прозорците, бетонни 
повърхности, метални конструкции 

по тавана и други силно отразяващи 
повърхности не са подходящи за 
използване в конферентни зали. 
Като аксесоари в конферентните 
центрове е необходимо да се предвиждат 
килими, специални акустични покрития 
за окачен таван и стенни покрития, 
поглъщащи звуковата енергия.

Обкръжаващ 
шум
За да се осигури добра чуваемост и да се 
намали дразнението от обкръжаващите 
шумове, сигналът на звука от микрофона в 
конферентната зала трябва да бъде поне 
25 децибела над нивото на околния шум. 
Нивата на обкръжаващите шумове често 
се измерват или специфицират с помощта 
на специални критериални криви. 
За типични конферентни зали 
максималното препоръчително ниво 
на околния шум по тези криви е 30 до 
35. Механичните системи, използвани 
в конферентната зала, не трябва да 
надвишават тези нива. 
Шумът, предизвикван от прожекционни 
апарати, преносими компютри и други 
подобни източници, трябва да се 
отчете при избор на нивото на звука от 
микрофона.

Шумоизолация
По време на изграждане на помещението, 
предвидено за конферентна зала, 
трябва да се вземат специални мерки 
за намаляване на нивата на звука, 
проникващ в помещението от околната 
среда. Например препоръчват се стенни 
конструкции, изградени от един слой 
дървени плочи, два слоя гипсокартон и 
съответна изолация.

Не всяко 
помещение 

става за добра 
конферентна 

зала
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Конферентни зали

Технологична 
инфраструктура
Една конферентна зала трябва 
да бъде съоръжена с подходяща 
техника - микрофони, мрежови връзки, 
електрозахранване, аудио-визуални 
управляващи системи, и трябва да има 
предвидени интерфейси за връзка на 
компютри към мултимедийна система. 
Кабелните канали, скари, съединителни 
кутии и други елементи трябва да 
се оразмерят така, че да отговарят 
на окабеляването на системата. 
Диаметърът на кабелите, използвани за 
конферентни зали е по-голям от този на 
мрежовите и телефонните кабели, което 
трябва да се има предвид при избора на 
разклонителни кутии. 
Необходимо е да се предвидят и 
съответни места за монтиране на 
високоговорители и колони.

Професионална 
помощ
Често се изисква консултация от 
специалисти за изпълнението на аудио-
визуалните системи. 
Те се съобразяват с изискванията на 
собствениците и дават препоръки за 
изпълнението на системата.

Качественото изпълнение на 
видеосистемите и системите за 
озвучаване в конферентни зали може да 
повлияе значително върху възприятието 
на хората. Вследствие на това може да се 
привлече вниманието им и съответно да 
се постигне повишаване на търсенето, 
а оттам и на производството на 
представяната продукция или интереса 
към извършваните услуги. 

Ива ПЕТРИНСКА

За да се осигури 
добра чуваемост, 
трябва да се отчи-
та и шумът, пре-
дизвикван от про-
жекционни апарати, 
преносими компю-
три и други подоб-
ни източници 
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Пасивни къщи

Проектиране 
на пасивни сгради
Интегрираният дизайн на отделните системи в сградата е сборен процес

ПРЕДВИД ПОВИШАВАЩИТЕ СЕ ЦЕНИ 
на енергията и климатичните 
промени, мерките за енергийната 

ефективност са по-необходими от 
всякога. От EIA (U.S. Energy Information 
Administration) констатират, че 
световното потребление на енергия ще се 
увеличи с 60% в периода 2004 до 2030 г. А 
докато консумацията на енергия и цените 
продължават да растат, истинската цена 
ще е още по-висока, като се имат предвид 
бъдещите поколения и околната среда. 

В миналото строителната индустрия се 
е фокусирала на минималните изисквания 
на енергийната ефективност, за да 
намали използваната енергия. Гледайки 
какво още трябва да бъде свършено, 
индустрията трябва да цели оптимизация 
на консумацията на енергия и да постави 
ръководство, което ще доведе до 
излизането на нулево нетно енергийни и 
карбоно-неутрални сгради на пазара. Тази 
трансформация ще промени начина, по 
който сградите са планирани, строени и 
управлявани. 

Като една от групите, целящи енергийно 
неутрални сгради и можеща да послужи за 
пример, американската общност ASHRAE 
работи за такава промяна. Организацията 
публично изложи намеренията си да 
подобрява енергийната консумация 
продължително, с крайна цел – нулево 
нетно енергийни сгради до края на 2030 г. 

ASHRAE определя за нулево нетно 
енергийните сгради онези, които ползват 
не повече енергия от осигурената им от 
близки възобновяеми енергийни източници. 
Освен това тези сгради използват 50% 
- 70% по-малко енергия от съпоставими 
други. 

В САЩ например традиционният 
дизайн се съблюдава в Американския 
енергиен код, базиран на ASHRAE/IESNA 
стандарт 90.1 за пестене на енергия в 
търговски сгради. Но в тази нова епоха на 
енергийна оптимизация, една комисия по 
проектирането би трябвало да изработи 
дизайн на нулево нетно енергийна сграда, 
която да задмине традиционния дизайн, 
целящ пестене на енергията.

Като позиционират строежа правилно 
върху терена, проектантите могат да 
спестят енергия като оптимизират 
използването на слънчевата светлина, 
печелейки пасивна топлина през зимата 
и минимизирайки слънчевата светлина 
през прозорците. Други мерки за 
повишаване на енергийната ефективност 
на сгради включват увеличаване на 
масата и на R-стойността на стените 
и покривите с допълнителна изолация, 
външно затъмняване и избор на покритие 
с отразяващи способности. Всички 
тези мерки, включващи съществуващи 
технологии, водят сградите по-близо до 
нулева нетна стойност на енергийно ниво. 
Добре премисленият дизайн може също 
да намали изискванията за различните 
системи в сградата, например да намали 
размера и цената на механичните и 
електрически системи. 

След това към дизайна ще бъдат 
добавени ОВК, водно отопление и 
мерки за осветлението. Отново всички 
съществуващи технологии могат да 
бъдат ползвани и тук – изолационни 
системи, високоефективно осветление 
със сензори и пригодяване към дневната 
светлина (което намалява енергията за 
осветление и нуждата от отопление), 
високоефективни отоплителни системи 
с вода, както и вентилационни подходи, 
които повишават притока на въздух при 
меки температури. 

Други мерки включват контрол на 
въздуха, който трябва да бъде обменян 
(чрез различни вентилационни стратегии), 
добавяне на технологии като термопомпи 
за отопление (увеличават ефективността 
на ОВК), намаляване на енергията в 
различни части чрез бързи вентилатори, 
шахти и помпи.  

Прилагането на тези стратегии 
поставя проекта по-близо до целта и 
сградата може да спести грубо 50% - 70% 
чрез мерки подобряващи ефективността. 
Възобновяемите енергийни източници 
могат да изработят достатъчно енергия, 
за да запълнят оставащата нужда от 
енергия. Визуалното представяне на тази 

По-голямата 
козирка освен 
че ще създаде 
повече сянка, 
ще увеличи и 

площите за 
инсталиране 

на соларни 
панели
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идея може да се види на видео клип, 
пуснат от ASHRAE, който може да се 
намери в www.youtube.com (Achieving Net-
Zero-Energy Design – ASHRAE)

Американската национална 
лаборатория по възобновими 
източници на енергия определя набор 
от най-добрите дейности, за да се 
приложат този дизайн, конструкция 
и оперативност на ниско и нулево 
енергийни сгради. Идеята включва: 

1. Цялостен дизайн на сградите
2. Оценяване на изпълнението след 

пускане в работа
3. Процедури по измерването
4. Интегриране на дневната светлина 

в обвивката и системите за осветление
5. Изпарителни системи за охлаждане в 

сух климат
6. Природни вентилационни системи
7. Системи за контрол на 

потреблението на енергия, така че да 
се комбинира складирането на енергия, 
използването на дневна светлина и 
произвеждането на енергия, за да се 
намалят пиковите натоварвания и 
увеличат източниците на захранване по 
време на пиковите натоварвания

Интегрираният дизайн на сгради е 
сборен процес, при който се обсъждат 
всички възможности, който могат да 
помогнат за постигането на високо 
ниво на ефективност на сгради с ниско 
потребление на енергия. При този подход 
се наблюдава как сградата и системите 
й могат да бъдат интегрирани в 
помощните системи на самото място 
и как материалите и системите на 
сградата се свързват, влияят и си 
взаимодействат.

Това е областта, в която е важен 
опитът на фасилити мениджърите. 
Обикновено те имат за цел да 
поддържат системи, който наследяват, 
без да допринасят за развитието им. За 
да се направят съществуващите сгради 
по-ефективни, фасилити мениджърите 
могат да помогнат за поставяне на 
годишни цели и да свържат техния опит 
за това как системите работят заедно, 
което е ключ към подходящия дизайн. 

За да се постигне нулево нетен 
енергиен дизайн на днешните сгради, има 
нужда от внимателно разглеждане на 
всички фактори. Фасилити мениджърите 
трябва да опитат да изстискат 
колкото се може повече ефективност 
от сградите си, преди да внедрят 
по-скъпите възобновяеми енергийни 
източници. 

С повишаващите се цени на енергията 
и притесненията относно климата, 
дойде времето за по цялостен и 
иновационен дизайн, който разчита на 
уменията на фасилити мениджърите. 

„Фасилитис“
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Експо 67
Смели за времето си пространствени 
експерименти бележат изложението в Монреал

ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕЗ 1967 Г. МОНРЕАЛ, 
вторият по големина град в 
Канада и най-големият в провинция 

Квебек, става домакин на едно от най-
успешните експо изложения. Събитието 
привлича вниманието на повече от 
50 млн. посетители от цял свят, в 
изложбения парк са изградени около 90 
отделни тематични павилиона и 62 
държави взимат участие. Поставен е и 
рекорд за най-посетен ден в историята 
на експо изложенията – третият ден от 
откриването привлича 569 000 души. Така 
Канада отбелязва своята стогодишнина и 
Монреал се утвърждава като един от най-
модерните градове в света. И всичко това 
благодарение на Москва…

Неочакван обрат с щастлив край
Десетина години по-рано канадският 
сенатор Марк Друин лансира идеята 
за отбелязване по подобаващ начин 
на стогодишнината от създаването 
на Канадската конфедерация чрез 
домакинстване на Експо 1967. 
Първоначално идеята е предложена на 
Торонто, но градската управа отказва. 
Кметът на Монреал, Сарто Фурние, от 
своя страна подкрепя предложението 
и Канада внася своята кандидатура в 
Международното бюро по изложенията. На 
5 май 1960 г. в Париж се провежда среща 
на членовете на Бюрото, на която, след 
пет кръга на гласуване и последователно 
отпадане на кандидатурите на Австрия 
и Канада, домакинството е възложено 
на Москва. Съветската държава започва 
подготовка за събитието, в хода на 
която две години по-късно е решено 
домакинството да се откаже. Твърде 
сериозна се оказва финансовата тежест, 
съпътстваща провеждането на такъв 
форум, а към този подценен първоначално 
фактор се прибавя и притеснението 
на пропагандата от контакта на 
съветските граждани със западните идеи 
и обичаи. Новият кмет на Монреал, Жан 
Драпьо, съзира в развоя на събитията 
добра възможност за града и увещава 
канадското правителство  отново да 
лобира за домакинството. Така през 
1962 г. Монреал официално е обявен за 
следващия град – домакин на световно 

изложение, което в крайна сметка ще се 
окаже третото най-посетено изложение и 
до днес - след тези в Париж и Осака. 

Концепция и архитектура
Темата на изложението, „Човекът и 
неговият свят“, е дефинирана през 
1963 г. и е вдъхновена от книгата на 
Екзюпери „Земя на хората“. Тематичните 
павилиони, в своята цялостност, 
представят концепцията за човека 
и неговите идеологически, социални, 
културни и научни връзки със своята 
среда. Управата на изложението решава 
да не следва архитектурния модел, 
зададен от Колумбовото изложение 
през 1893 г., където всички сгради 
имат общ архитектурен стил. Затова 
в архитектурно отношение на Експо 
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67 е разрешена пълна свобода, стига 
отделните сградни концепции да се 
вписват в общата тематична рамка 
„Човекът и неговият свят“. 

И все пак има нещо обединяващо 
сградите и павилионите на експото – 
желанието да се избяга от ограбващата 
индивидуалността скучна разходо-
ориентирана градска архитектура, 
която започва все повече да властва по 
това време на Запад. Затова повечето 
сгради на експото са построени в 
смели за времето си архитектурни 
концепции, при които индивидуалността 
е в синхрон със стремежа да се покрие 
колкото се може повече пространство 
с минимални средства. Затова може 
би най-новаторската архитектурна 
концепция, използвана на изложението, 

е „рамкиране на пространството“. В 
усилията си да направят „повече с по-
малко“, архитектите обхващат големи 
пространства евтино и гъвкаво, чрез 
използване на сложни техники, включващи 
алуминиеви, пластмасови и други 
материали. Най-интересните павилионите, 
които използват тази техника, са на 
САЩ, Холандия, ФРГ, както и двата 
големи тематични комплекса – „Човекът 
производител“ и „Човекът откривател“. 

Може да се каже, че холандският 
павилион въплъщава идеята за рамкиране 
на пространството по най-явен начин - на 
пръв поглед той изглежда като строеж, 
който е обграден от гъсто строително 
скеле, но всъщност строеж под скелето 
няма и самото то е сградата. 57 000 
алуминиеви тръби с обща дължина над 50 
км са сглобени без заварки и нитове, по 
метода на популярните метални детски 
конструктори. Предимството е, че ако 
се наложи конструкцията може лесно да 
се разшири или свие, чрез добавяне или 
отнемане на алуминиеви парчета. Този 
гъвкав дизайнерски подход дава чувство за 
лекота на структурата.

Германският павилион подхожда 
по друг начин към рамкирането на 
пространството – той е покрит с 
огромна шатра, удивително напомняща 
като архитектурен проект шатрата на 
Централната гара в София, построена 
няколко десетилетия по-късно. 
Проектирането на тази гигантска шатра 
отнема няколко години, докато самото 
й конструиране - едва шест седмици. 
Конструкцията представлява стоманена 
мрежа, придържана от осем наклонени 
стълба с различна височина, разположени 
на неравно разстояние един от друг. 
Метални кабели  придават на шатрата, 
покриваща площ от един градски 
квартал, допълнителна стабилност, а 
полупрозрачната пластмасова материя, 
от която е изработена повърхността на 
покривалото, позволява вътре да влиза 
повече светлина.

Докато холандският павилион 
впечатлява със своята прагматичност, 
а германският – с ефимерния си стил, 
то несъмнено най-футуристичният 
павилион е американският. Архитектите 
на павилиона се спират на популярния 
геодезичен купол на Бъкминстър Фулър. 
Фулър е изобретател, известен с 
множеството си новаторски решения, 
свързани най-вече с дизайна на дома на 
бъдещето, като самият той по това 
време живее в сграда с подобна форма. 
Куполът е висок 60 метра и широк 76 
метра. Като във всички куполи на Фулър, 
и тук за направата му са използвани три 
конструктивни елемента – триъгълници 
отвън, шестоъгълници отвътре и дъги. 

62

Американски-
ят павилион 
(вляво), гер-
манския пави-
лион (вдясно) 
и комплексът 
Habitat 67 
(долу) са сред 
забележител-
ностите на 
експото
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61
Чрез свързването на тези елементи 
във формата на купол, тежестта на 
структурата се разпределя равномерно 
между всички части и това прави 
конструкцията стабилна. Обикновено 
куполите на Фулър се строят като 
полусфери, но според дизайнерите на 
проекта това им придава известна 
тромава форма. Затова павилионът 
на САЩ е изграден в пропорции три-
четвърти сфера, което придава на 
конструкцията далеч по-олекотен 
и стилен вид. Освен с външния вид, 
архитектите трябва да се справят и с 
проблема с прегряването на купола, за 
което те използват сложна система 
от отразяващи екрани, които се 
контролират от компютър в зависимост 
от слънчевите лъчи. 40 години по-късно 
съоръжението е реновирано и остава 
една от малкото сгради, оцелели във 
времето. Днес обаче куполът не е 
остъклен и макар и освежен, само смътно 
напомня на бляскавия си първоначален вид. 
Любопитен факт е, че най-посещаваният 
павилион на канадското изложение е 
съветският – 13 милиона души, като за 
сравнение канадският и американският 
павилион са привлекли съответно от 
11 и 9 млн. посетители. Руснаците 
този път избягват от монументалния 
архитектурен стил и построяват своя 
павалион с много стъкло, алуминий и 
издигащ се покрив, в духа на стремежа 
към ефимерност на строителния 
материал. На традиционния тежък стил 
единствено се доверяват британците, 
построявайки павилиона си като подобие 
на замък.

Habitat 67
Един от оцелелите и до днес символи 
на изложението е експерименталният 
жилищен комплекс, наречен Habitat 
67. Архитектурният проект, дело на 
канадския архитект Моше Сафди, цели 
да се намери решение за осигуряване на 
качествени и общодостъпно евтини 
жилища. Сафди е недоволен от грозните 
високи блокове, които се строят 
в предградията и затова планира 
комплексът Habitat като триизмерен град 
в небето, който да съдържа 1000 жилища, 
магазини и дори училище и отдалеч да 
прилича на италианско градче, кацнало 
върху някой средиземноморски хълм. 

Целта е на малко място да се съберат 
много жилища, без това да ограбва 
удоволствието на човека от удобството 
на индивидуалния дом. В комплекса има 15 
различни типа. Изпълнението на идеята 
обаче не се осъществява по първоначалния 
замисъл. Когато строителството на 
комплекса започва през 1964 г. жилищата 
са намалени само до 158, като отпадат 
и магазините и училището. В крайна 
сметка от идейния проект не остава 
много, освен дизайна. На практика вместо 
огромен комплекс - мини градче с 1000 
евтини жилища, се построява сграда със 
скъпи апартаменти. Всеки от елементите 
на сградата е построен на земята, а 
след това монтиран посредством кран 
на мястото си. За целта е изградена 
фабрика непосредствено до комплекса. 
Идеята за евтиното жилище е опорочена 
именно защото мащабите на проекта 
са силно намалени – повече от пет пъти 
– но разходите за фабриката, както и 
подсилените долни етажи, които по 
проект трябва да издържат повече етажи 
нагоре, в крайна сметка генерират разход, 
равен на този за построяването на шест 
осеметажни обикновени сгради. При 
това след като изложението свършва и 
повечето от сградите и павалионите са 
демонтирани, жилищната сграда остава 
изолирана в тази крайградска зона. И все 
пак Habitat 67 и до днес си остава един 
интересен експеримент в архитектурно 
отношение, който е накарал 50 млн. 
посетители през 1967 г. да погледнат по 
друг начин на жилищното пространство.

След закриването
На 29 октомври 1967 г. изложението е 
официално закрито. Организаторите са 
повече от доволни, тъй като приходите 
и посещението са се оказали по-високи от 
очакваното. За справка ще добавим, че 
приходите в размер на 221 млн. щатски 
долара едва покриват половината от 
направените 431 млн. разходи. Не е чудно, 
че организирането на подобен форум е 
голямо предизвикателство за икономиката 
на всеки град-домакин. Финансовият риск 
винаги е голям, а ползата за общността 
е по-скоро в дългосрочен и имиджов 
план. В Монреал една част от експо 
парка продължава да функционира като 
тематичен парк „Човекът и неговият 
свят“ през летните месеци от 1968 до 
1981 г. Липсата на добра поддръжка обаче 
се оказва пагубна за повечето павилиони. 
Днес острова, на който е било проведено 
изложението, се използва основно като 
паркинг и само отделни сгради напомнят 
за това, че за шест месеца през 1967 г. на 
това място 20 милионната тогава Канада 
е посрещнала 50 млн. посетители. 

Кирил ХАВЕЗОВ

Експо 67
Изложението се 
смята за успешно, 
въпреки че прихо-
дите от  221 млн. 
$ едва покриват 
половината от
направените раз-
ходи
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Работно място

Ролята на мониторите
Ползването на повече монитори едновременно повишава производителността

РАБОТНИТЕ МЕСТА, НА КОИТО ИМА ТРИ 
монитора вместо един, съществено 
увеличават производителността на 

труда. До този извод стигнали учените 
от Щутгардския институт на Фраунхофер 
за организация на производството. По 
мнение на изследователите наличието 
на три монитора ще помогне особено 
много на специалисти, на които им се 
налага да обработват голямо количество 
информация. Такива например са учени, 
журналисти, инженери, застрахователни 
агенти и др.

Изследователите стартирали проект 
наречен Office 21 част, от който бил 
експеримент проведен в Щутгарт. 
Участници в проекта, освен учените от 
института, били и редица компании - 
Microsoft, Intel, Fujitsu Siemens и др. В хода 
на изследването 67 човека изпълнявали 
една и съща задача ползвайки 19 инчов 
монитор. По този начин бил съставен 
еталон за производителността на труда. 
След това участниците в изследването 
били разделени на три групи първата, от 
които изпълнявала задачите отново на 
19 инчовия монитор, втората можела да 
ползва 22 инчов монитор със широк екран, 
а третата група работила на места 
оборудвани с по три 19 инчови монитора. 
Трите монитора били свързани към един 
компютър и се явявали един дълъг екран 

В първата група, в резултат на 
обучението при формирането на теста, 
производителността се повишила с 1.9%, 
във втората група тя се повишила с 8.4%, 
а в третата с 35.5%. Този резултат бил 
достигнат от първия път и участниците 
от втората и най-вече от третата група 
заявили, че им било по-лесно да работят 
при новите условия.

Тези резултати се потвърждават и 
от по-ранни изследвания. Например през 
пролетта на 2008 г. в университета на 
щата Юта в САЩ бил проведен подобен 
експеримент. Било изследвано, колко бързо 
се справят със задачите хора поставени на 
18 инчов монитор, 24 инчов монитор и два 
20 инчови монитора. От теста излязло, че 
хората разполагащи с 24 инчов монитор 
се справят с 52% по-бързо отколкото с 
18 инчов монитор, а тези с два 20 инчови 
монитора се справяли с 44% по бързо. 
Учените пресметнали с използването на 
монитор с по-голям диагонал, могат да се 
пестят по 2.5 часа на ден, ако човек не се 
откъсва 8 часа от екрана.

В хода на още едно изследване проведено 
от глобалната IT компания NEC, се оказало, 
че ако едни монитор със съотношение 
на страните 4:3 бъде заменен с широко-
форматен монитор със съотношение 16:10, 
също се повишава производителността на 
труда. „Фасилитис“

Използването на 
три монитора ед-
новременно може 
да повиши произ-
водителността на 
труда с над 30%

Ефект върху про-
изводителността 
на труда оказва 
и дължината на 
диагонала на мони-
торите
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Интересни сгради

Santa Monica 
Civic Center
Да превърнеш един обществен паркинг 
в емблематична сграда

КОГАТО ХВЪРЛИ ЗА ПРЪВ ПЪТ ПОГЛЕД 
на паркинга на административния 
център на Санта Моника (Santa 

Monica Civic Center), човек може да си 
помисли, че това е поредната офис сграда 
с разчупена и интересна фасада. Чак като 
се вгледа по-добре и види влизащите и 
излизащите коли, човек може ще установи 
каква е истинската функция на сградата. 

Външният вид, разбира се, не 
единственото, което прави тази сграда 
интересна. Паркингът включва редица 
технологии, които го правят екологичен 
и функционален за гъсто населен градски 
район. 

Паркингът е проектиран от 
архитектурната фирма Moore Ruble Yudell 
и включва 900 места за паркиране, 14 от 
които са предвидени за хибридни коли. Той 
има 6 надземни етажа и 1.5  подземни, 
като има площ и с „гаражи” за колела 
-  шкафчета, където собствениците им 
могат да ги заключват. На приземния 
етаж има магазини и кафене, които 
допълнително интегрират съоръжението 
в градската среда.

Това е първият LEED сертифициран 
паркинг в САЩ и в тази насока при 
проектирането е помислено до последния 
детайл - от строителните материали 
до боята на стените. Целият покрив 
на паркинга е покрит с козирки от 
фотоволтаични панели с обща мощност 
213 kW, които, освен че произвеждат 
по-голямата част от енергията за 
функционирането на съоръжението, 
пазят от слънцето паркираните на 
покрива автомобили. Стъклените 
фасади на помещенията на приземните 
етажи са с нисък коефициент на 
топлопропускливост. Вътрешните 
части на паркинг помещенията са 
боядисан в бяло, което намалява бройката 
на осветителните тела, а стените 
са намалени максимално, за по-добра 
вентилация и естествено осветление. 
Голяма част от строителните материали 
са рециклирани - рециклирано стъкло, 
бетон местно производство със 
съдържание на 25% рециклирана въглищна 
пепел и рециклирани 68% от стоманата 
използвана в конструкцията. Освен това 
паркингът има инсталации за събиране 
на дъждовната вода за някои нужди 
на съоръжението, като оформянето 
на ландшафта, който е специално 
проектиран да допринесе за още по-
приветлив вид на паркинга. 

Вечер фасадата на сградата се украсява 
от разноцветни светлини, което заедно с 
разчупените форми и приятния ландшафт 
придават на сградата гостоприемен 
вид, което не е характерно за повечето 
мрачно изглеждащи обществени 
паркинги. 

Ясен ДИМИТРОВ

Сградата е съчетание от интересен дизайн, функционалност и зелени технологии
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