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Офис сградите са местата, където работещите хора прекарват по осем или 
повече часа на ден. Често там се храним, там си правим срещите, там си почи-
ваме, там си пием сутрешното кафе. Това означава, че офис сградите трябва да 
бъдат удобни, комфортни и защитени, което е задачата на фасилити мениджъ-
рите.

Фасилити мениджмънтът, осигурявайки по-голям комфорт и по-добри условия 
за работа и сътрудничество, оптимизира средствата, вложени в заплатите на 
служителите, повишавайки тяхната продуктивност. Начинът, по който изглеж-
да една офис сграда на една организация, може да повлияе на нейния успех, тъй 
като той може да е тясно свързан с облика на организацията пред клиентите 
и партньорите. За успешния фасилити мениджмънт в една офис сграда има два 
ключови фактора – дизайнът на сградата и организацията на ФМ процесите в 
нея, като първият фактор силно влияе върху втория.

Сигурността на сградите е един от най-важните фактори, които влияят на 
комфорта на служителите, тяхното спокойствие и продуктивност. В последни-
те години фасилити мениджърите са намалили значението на човешкия фактор 
при охраната на сградите си за сметка на рентгеновите машини, детектори за 
метал и бариери. Така например, за да може един служител да влезе на етажа, на 
който работи, той трябва да има карта, осигуряваща му достъп до този етаж 
и която може да ограничава достъпа му до друг етаж. Според експертите по 
сигурност, най-важно е разумно да се интегрира персоналът със системата. Това 
би осигурило една дискретна система за сигурност, която не затруднява служи-
телите при използването є.

Всички тези фактори влияят както върху работоспособността на служители-
те, така и върху имиджа на сградата и съответно на наемателите или на соб-
ственика. Освен да намали експлоатационните разходи, фасилити мениджмън-
тът би могъл да подобри много факторите, които влияят както върху комфорта 
на служителите, така и върху възприятията на потенциалните клиенти.
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България

Магазините в “Сити център” 
протестират срещу високите 
наеми
На 13 април 45 от фирмите наематели в 
столичния мол “Сити Център”, от които 
и киното, затвориха и окачиха табели, че 
са в ефективна стачка заради високите 
наеми. Посетителите в мола можеха да 
прочетат позив, където наемателите 
обясняват проблемите възникнали между 
тях и собственика. По думи на Петко 
Ковачев, президент на магазини “Oviesse”, 
новите наеми са със 7-8% по-високи и 
според наго това е „живо дране на кожи”, при 
условие, че приходите на всички магазини 
през последните месеци са паднали средно 
45%. “Няколко пъти поискахме среща 
с ръководството, но ни бе отказана”, 
разказа предприемачът. Той не е успял и 
при контактите по телефона и по мейл 
с Йоанта Островска, представител 
на американския инвестиционен фонд 
“Хайтман”, който в края на миналата година 
купи мола за 101.5 млн. евро от “Икуест”. 
Наемателите не искат да напускат мола, 
защото са вложили много пари и имат 10-
годишни договори със собствениците, при 
евентуалното разтрогване на които ще 
трябва да се плащат големи неустойки. 
Случаят е пример за това, колко деликатен 
е понякога въпросът с взаимоотношенията 
с наемателите, при управлението на една 
сграда

„Егида” напуска 
столичните подлези
Общинската фирма “Егида” ще спре 
да обслужва подлезите в София от 1 
октомври тази година, ако общинските 
съветници одобрят предложението за 
това. Дружеството охранява и поддържа 
55 подлеза от 2000 г., но преди повече от 
месец е изпратило писмо до общинския 
съвет, в което иска да се освободи 
от тях. “Това е несвойствена за нас 
дейност. Ние сме охранителна фирма”, 
каза директорът на “Егида” Момчил 
Ямаков. По изчисления на ръководството 
дружеството ще губи по 50 хил. лв. на 
месец, ако поддържа подлезите както 
трябва. В момента приходите от тази 
дейност са 83 хил. лв. месечно. Освен 
да ремонтира подлезите, “Егида” има 
правото да отдава под наем търговски и 
рекламни площи в тях. Фирмата обаче не 
печелела от това, защото нямало желаещи 
да наемат подземните магазини. Някои 
наеми били прекалено ниски, но опитите 
за увеличаването им щели да предизвикат 
съдебни дела, обясни Ямаков. Загубите 
от стопанисването на подземните 
съоръжения се увеличили още повече след 
затварянето на подлеза при ЦУМ, от 
който идвали 30% от приходите. Може би 
всичко това означава, че подлезите като 
съоръжения се нуждаят от професионални 
фасилити мениджмънт услуги, които да 
подобрят състоянието им и да повишат 
качеството на търговските площи в тях.

Kingston отбелязва 
високо търсене 
на памети за ъпгрейди
Според данни на световния лидер в 
производството на памети за ъпгрейди, 
Kingston, търсенето на памети за ъпгрейд 
на българския пазар е било много високо през 
2008 г., съобщи Михай Марку, представител 
на Kingston, по време на дилърски семинар на 
АСБИС. Най-висок ръст е бил отчетен при 
модулите DDR2-400 по 1GB. Същевременно 
най-голям дял в приходите на Kingston, или 66%, 
се пада на модулите по 2 и повече гигабайта. 
Компанията лансира три продуктови линии 
- Е, M и V, насочени към различни приложения. 
Устройствата от V-серията, предназначени 
за консуматорския пазар, излязоха на пазара 
през март и април, а корпоративните (E) и 
мобилните (M) SSD са в продажба от преди 
това. SSD се намества като буфер между RAM 
и класическия твърд диск (HDD), посочиха от 
Kingston. Предимствата на SSD са няколко: 
по-висока скорост, по-малка консумация на 
енергия и работа на по-ниски температури. 
Недостатъци на SSD, които се очаква да се 
отстранят за в бъдеще, са високата цена 
и по-ниският капацитет, спрямо твърдите 
дискове

7-8% увеличение на наемите накара наемателите в столичния “Сити Център” 
да предприемат стачни действия

Фасилитис  стр. 8



9АПРИЛ 2009  ФАСИЛИТИС

България

Одобриха 
промени в ЗУТ
Това ще стане с промяна в Закона за 
устройството на територията (ЗУТ), 
която в края на миналия месец беше 
одобрена от МС. Мотивът за тази 
промяна е да се облекчи организацията 
на паркирането и движението в 
големите градове. Друго предложение на 
правителството е строителството на 
нови сгради да се разрешава, само ако с 
инвестиционните проекти се осигуряват 
необходимите места за паркиране в 
границите на урегулирания поземлен имот. 
Отпада изискването за одобряване на 
инвестиционните проекти от главния 
архитект, областния управител или 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Те ще ги съгласуват, 
след като се извърши проверка на 
съответствието им с предвижданията 
на подробния устройствен план, 
правилата и нормативите за 
застрояване. Прецизират се изискванията 
за разстоянието между жилищните 
сгради. 

Кражби в училища 
и детски градини 
въпреки наетата охрана
В шест общински обекта, охраната 
на които се извършва от фирми 
наети от общината или районните 
администрации, са извършени кражби. 
Това се казва в писмо на заместник-
кмета на Столичната община по 
обществен ред и сигурност Юлия 
Ненкова до съветниците от комисията 
по обществен ред и сигурност на 
Столичния общински съвет. Кражбите 
и нарушенията, които не са били 
предотвратени, включват, кражба на 
каса, побой, кражба на охранителни 
камери, кражба на системен сървър 
за видео-наблюдение и други кражби. 
Според писмото на Ненкова най-
често допусканите нарушения при 
осъществяването на охраната на 
общинските обекти са неспазване 
на залегналите в договорите за 
охрана клаузи и системни нарушения в 
осъществяване на охранителния процес. 
На фирмите нарушители са наложени 
парични санкции или са отправени 
предизвестия за прекратяване на 
договора с тях. За предотвратяване 
на бъдещи нарушения на охраната 
общинската администрация е предприела 
редица мерки, като обучения и подмяна 
на служители от охранителните 
фирми. Случаят добре илюстрира на кои 
проблеми трябва да се обърне внимание 
при наемането на външна охранителна 
фирма.

Готова е стратегия 
за санирането на жилищни сгради
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) 
вече разполага със стратегия за саниране 
на многоетажните жилищни сгради. Това 
стана ясно по време на дискусия за ползите 
и вредите от частичното саниране на 
сградите. „За тази цел ще са необходими 
поне 4 милиарда лева”, заяви зам.-
министърът на МРРБ Калин Рогачев. 
На много места състоянието на сградния 
фонд е толкова лошо, че цената на 
санирането може да стигне до 40% от 
стойността на жилищата, каза Стефан 
Кинарев, председател на Камарата 
на инженерите в инвестиционното 
проектиране. Някои сгради трябва да 
бъдат опразнени, за да бъдат ремонтирани. 
Много от тях са населени от пенсионери 
и социални слаби хора, което поставя 
въпроса с финансирането на временното 
им настаняване. В Германия този проблем е 
решен с бунгала, разположени пред сградите, 
които се ремонтират, казаха участници 
в дискусията. Законът за етажната 
собственост задължава собствениците на 
апартаменти да ги обследват и да им бъде 
направен т.нар. “паспорт”, което според 
експерти от МРРБ ще стане трудно. 
Санкции за неизпълнение на предписанията 
за сега не са предвидени, освен минимални за 
домоуправителите, посочиха експертите. 

На много места състоянието на сградния фонд е толкова лошо, че цената 
на санирането може да стигне до 40% от стойността на жилищата © Кирил Хавезов
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Eвропа

Компаниите в Москва 
си партнират 
при наемането на офиси
Наематели, които са наели по-големи 
офис площи преди кризата, са принудени 
да отдават ги отдават. Така най-
големите наематели, някои от които 
са наели между 12 и 32 хиляди кв. м 
площи, в офис части на Москва като 
„Москва Сити” и „Красная Роза”, търсят 
партньори желаещи да делят един офис 
с тях. Предоставените за преотдаване 
площи са със значително по-ниски цени 
от първоначалните. По думите на 
Елена Денисова, заместник директор 
по въпросите с наемането на офис 
помещения в Jones Lang LaSalle, вече 
може да се говори за формирането 
на отделен подпазар. По нейни 
данни към декември месец 2008 г. за 
преотдаване от тези офис комплекси са 
се предлагали общо около 74 хил. кв. м, 
докато днес тези площи са достигнали 
до общо 300 хил. кв. м.

Ще следят за разточителни 
британски домакинства 
от въздуха
Окръжният съвет Бродленд в 
английското графство Норфолк 
е наел малък самолет с термо-
камера на борда. Той ще позволи на 
чиновниците да виждат и следят, кои 

сгради и предприятия изразходват 
прекалено много енергия. В течение 
на пет дни в края на януари е била 
проведена и пробна акция, в хода, на 
която самолетът е помогнал да се 
определят обектите с недостатъчна 
термоизолация. Съгласно официалната 
статистика, домакинствата във 
Великобритания губят 60% от 
енергията за отопление през недобре 
изолирани стени и прозорци, което 
струва на едно средностатистическо 
семейство по около 400 паунда на 
година. След успешното изпробване 
на самолета, от други региони на 
страната изявили желание да прибегнат 
до мярката. Критици на проекта 
обаче, твърдят, че така се нарушават 
правата на неприкосновеност и личен 
живот.

Превръщат пречиствателна 
станция в развлекателен 
център
Много индустриални сгради са част 
от ландшафта в градовете, които 
биват изоставени и в последствие 
събаряни. В Холандия обаче, нещата 
стоят различно - там се провеждат 
конкурси за проекти за адаптивно 
повторно използване на изоставените 
съоръжения. Поредният такъв 
конкурс бе спечелен от холандското 
архитектурно студио Arons en Gelauf. 
Това е проект за бъдещето на силозите 
на бивша пречиствателна станция за 
отпадни води. Тя ще бъде превърната 
в многофункционален културно-
развлекателен център с театър и 
ресторанти, като по този начин това 
ще стане вдъхновяващо и оживено 
място.

IFMA пусна ръководство 
по стратегически ФМ
Международната фасилити мениджмънт 
асоциация (IFMA) е публикувала 
специализирано ръководство за 
ключовите принципи на стратегическия 
фасилити мениджмънт. Целта на 
доклада е да предостави на фасилити 
мениджърите лесно достъпен източник, 
който да им помогне да разработят 
стратегически фасилити мениджмънт 
план. „Добре направените планове 
могат да подпомогнат работата на 
ФМ специалистите и да им дадат 
по-добра възможност да реагират на 
променящите се икономически условия”, 
казва Гари Броерсма, бивш председател 
на борда на директорите на IFMA. 
Ръководството съдържа дефиниция на 
стратегическия ФМ, методология за 

Последните строящи се сгради от бизнес парка 
„Москва Сити“ ще бъдат завършени през 2010 г.

Фасилитис  стр. 10
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планиране в четири стъпки и препоръки 
за инструменти, които могат да 
се окажат полезни за фасилити 
мениджърите. Ръководството може да 
бъде свалено безплатно от сайта на 
асоциацията www.ifma.org.

Холандия подпомага 
зеленото строителство 
със 700 млн. евро
Холандското правителство планира 
да задели повече от 700 млн. евро, 
за да подобри качеството на новите 
и старите сгради и за съхраняване 
на заетостта в строителната 
индустрия. Тази мярка е предприета, 
въпреки че това е страната с едни 
от най-строгите изисквания по 
отношение на ефекта върху околната 
среда на сградите и строителството. 
Правителството на Холандия вярва, че 
този пакет ще повиши качеството на 
сградния фонд и ще съхрани повече от 
15 хил. работни места в строителния 
бранш. Пакетът е предназначен и за 
подпомагане на домакинствата да 
инвестират в мерки, подобряващи 
енергийната ефективност на възможно 
най-ниска цена.

Британски служители 
помагат на компаниите си 
да пестят разходи

Според проучване на Carbon Trust 
служителите във Великобритания 
все повече приемат отговорността 
за намаляването на разходите на 
работното място. 87% от запитаните 
заявили, че за тях е важно да помогнат 
на своите работодатели да намалят 
разходите, които компанията генерира 
за поддържане на работна среда. 78% 
от запитаните казали, че имат желание 
да са по енергийно ефективни, за да 
пестят средства. Почти половината 
от анкетираните британски служители 
(46%), казали че сега имат повече 
желание да допринесат за намаляването 
на разходите на компанията, отколкото 
преди появата на кризата. Проучването 
е извършено като част от кампанията 
на Carbon Trust да помогне на бизнеса да 
спести разходи от енергия. То показва, че 
освен че индивидуалните служители биха 
се радвали да помогнат на работодателя 
си в това начинание, те също така искат 
и техните колеги да дадат своя принос – 
67% смятат, че колегите им трябва да 
допринесат повече за тази кауза. 
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Малко се знае 
за евакуацията 
по стълбищата
Досегашните проучвания хвърлят твърде 
малко светлина върху поведението на 
хората на стълбищата по време на 
евакуация. Скоростта на евакуиране не 
може да бъде обяснена с евакуационните 
модели, използвани в съвременния 
сграден дизайн и евакуационното 
планиране. Това сочи проучване на 
Американския национален институт 
на стандартите и технологията 
(NIST). Специалистите от института 
изучавали движението на хората при 
евакуацията по време на пожар в три 
сгради и сравнили информацията с 
тази от вече публикувани резултати, 
включващи и разследванията на 
института при случая със световния 
търговски център на 11 септември 
2001 г. Така те се опитали да определят 
факторите, които затрудняват бързата 
евакуация. Строителните инженери 
обикновено използват пет параметъра, 
за да определят в моделите си бързото 
спускане на обитателите по стълбите. 
Когато данните от моделите били 
сравнени с резултатите от проучването 
на NIST се оказало, че те обясняват 
само 13% от разликите в скоростта 
на евакуация при трите наблюдавано 

случая с пожар в сградата. Така 
специалистите от института стигнали 
до заключението, че психологическите 
фактори са по-важни за скоростта на 
евакуация.

Безжична система 
следи потреблението 
на енергия
Животът на специалистите, управляващи 
големи сгради, стана малко по-лесен с 
новия продукт на американската фирма 
Arch Rock. Наскоро тя създаде безжична 
система за мониторинг на енергийното 
потребление в сградата. Тя събира 
информация като може да се спуска до 
нивата на отделните офиси и в реално 
време, изразходвайки малки количества 
енергия за работата си. Тя е създадена 
за съоръжения като центрове за данни и 
офис сгради, които консумират големи 
количества енергия. Тъй като системата е 
безжична, тя не изисква ново окабеляване, 
за да бъде инсталирана. Системата носи 
името Energy Optimizer и няма въздействие 
върху отделните устройства и софтуера 
който ги контролира. Тя единствено следи 
точно къде и колко енергия се консумира. 
От Arch Rock предвиждат, че системата 
може да спести допълнителни 10%-20% от 
потреблението на енергия.

Вероятно психологическите фактори играят по-важна роля от сградния дизайн за скоростта на евакуация
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IBM навлиза 
във водния мениджмънт
От известно време IBM следи 
въпросите, свързани с потреблението 
на вода. Според компанията разумното 
потребление на вода ще стане с 
предоставяне на различни сензорни 
системи на ютилити компаниите 
и консултантски услуги, които да 
помогнат на бизнеса да следи и измерва 
водното си потребление. Наскоро от 
IBM съобщиха, че са създали енергийно 
ефективен мембранен воден филтър, 
който пречиства солите и токсините от 
водата по-добре от сегашните филтри 
и също така е устойчив на хлориди. От 
компютърния гигант имат сериозни 
намерения да направят водата част от 
профила на компанията и в бъдеще от тях 
може да очакваме още интересни решения 
от областта на водния мениджмънт. 

Майкрософт цели 30% 
намаление на емисиите 
си до 2012 г.
Софтуерният гигант е поставил 
сериозен фокус по отношение на 
намаляване на парниковите емисии от 
дейността на компанията. След като 
на скоро се чу, че те полагат големи 
усилия за повишаване на енергийната 
ефективност на центровете за данни, 
сега от Microsoft възнамеряват да 
направят още повече за намаляването 
на емисиите. От компанията целят до 
2012 г. да намалят с 30% емисионното 
си ниво от 2007 г. Това е сериозна 
цел, но с възможностите на Microsoft, 
тя е напълно постижима и дори може 
би малка за такава компания гигант. 
Мерките за постигането на целта ще 
включат повишаване на ефективността 
в сградния фонд, намаляване на ползване 
на въздушен транспорт и увеличаване на 
възобновяемите източници на енергия

Безжични сензори 
за движение пестят енергия
Енергийно ефективното осветление вече 
е по-лесно за постигане с появата на 
безжичните сензори за присъствие, които 
са представени от световния доставчик 
на разнообразни решения за контрол на 
осветлението - Lutron Electronics. Сензорите 
са проектирани за лесно инсталиране 
в най-различни видове помещения. Те се 
инсталират за броени минути – просто се 
закрепват на тавана и ключът се замества 
с такъв, който е съвместим с продуктите 
на Lutron Electronics. Също така сензорът 
разполага с последни технологии за засичане 
на движението и се захранва с лесно 
сменящи се батерии, а продължителността 

на живота му е до 10 години. Сензорът 
може да си работи с 10 ключа едновременно 
чрез радиочестотна комуникация, а за 
по-голямо покритие могат да се добавят 
до три сензора, които да работят в една 
система с първия. 

2.1 млн. долара 
за университетска станция 
за водород
Средствата ще бъдат предоставени на 
професора по химично и биомолекулярно 
инженерство Василос Манусиутакис 
от Лосанджелиския университет UCLA. 
Станцията ще доставя водород, който 
ще се произвежда от метан и ще има 
капацитет за производството на 140 
килограма водород на ден. Така тя ще може 
да захранва университета с водород, 
използвайки съществуващата газо-преносна 
мрежа. Това е нагледен пример за това как 
може да се доставя водород за транспорта 
и производството на екологична енергия, 
без да има нужда от построяването на 
нови тръбопроводи специално за тази 
цел. В момента на територията на щата 
Калифорния има 27 водородни станции и 17, 
които са в различни стадии на планиране и 
изграждане. 
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GPS

стр. 16

Кристиян Бащавелов, 
управител, GPS Services:

ПАЗАРИ ИНДУСТРИЯ ГОРИВА
ЧЕРВЕН СВЕТОФАР 10 ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА 22 ПЕТРОЛНИ АЛТЕРНАТИВИ 24

6  – 24  (  . )
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В помощ на млади-
те проектанти за 
завършването на 
проектите се орга-
низираха интензив-
ни консултации

Студентски 
архитектурен конкурс 
на „Изовер”
Проектиране на сграда с енергийно ефективна система тип „Пасивна къща”

ТЕМАТА НА ПЕТИЯ ПОРЕДЕН КОНКУРС е 
идеалната сграда за централен офис 
на Сен-Гобен Изовер. Началото на 

конкурса бе дадено през ноември с лекция-
анализ на представянето на трите 
отличени проекта на международния 
етап на конкурса от 2008 г., който се 
проведе през юни м.г. в Дубровник и 
представи проекти от 13 страни. На 
лекцията беше представен реализиран 
в Швейцария проект за офис сграда на 
арх. Владислав Игнатов и проектът 
за първите пасивни жилищни сгради 
в България на арх. Георги Николов. 

Работата със студентите продължи 
със серия от специализирани лекции за 
проблемите на съвременните топло- и 
звукоизолации, изнесени от маркетинг 
мениджъра на Изовер Светла Бонова. 
През март и април проучванията и 
идеите на студентите започнаха да 
добиват форма. В помощ на младите 
проектанти за завършването на 
проектите се организираха интензивни 
консултации, в които взеха участие – 
проф. арх. Благовест Вълков, арх. Георги 
Николов и Светла Бонова.

I място – Веселин Веселинов – УАСГ
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най-търсеното CRM решение 
за успеха на всеки бизнес
управлява и синхронизира 
взаимоотношенията на фирмата 
с външния свят
структурира информацията 
в единна база данни
подобрява отношенията с 
клиентите и удовлетвореността 
от съвместната им работа

мощно средство за задържане 
на настоящите и придобиване 
на нови клиенти
увеличава продуктивността 
на служителите
намалява административните 
и оперативните разходи
повишава конкурентоспособността 
и приходите на компанията
най-успешната инвестиция, 
предлагаща максимална 
възвръщаемост  

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

тел.: +359 887 267 259
e-mail: office@synergynex.com

when bus iness meets insp i rat ion

Журирането се проведе в изложбената 
зала на УАСГ на 9 април 2009 г. Авторите 
на 18-те проекта представиха пред 
журито, свои поддръжници и гости 
концепцията си. След всяко представяне 
освен за изясняващи въпроси, журито 
отделяше време добронамерено да 
посочи слабости в проектите и да 
даде съвети за отстраняването им. 
Това беше и най-полезната част от 
събитието, не само за конкретния 
участник, но и за аудиторията. 
Дискусията и защитата на проектите 
увери присъстващите в обективността 
и градивността на журито. Наградите 
и право да представят България на 
международния етап на конкурса в 
Любляна получиха: I място Веселин 
Николаев Веселинов – УАСГ; II място 
Галина Милкова, Стойчо Добрев, Борислав 
Кръстев – УАСГ; III място Александра 
Бабунска, Нина Марянович – УАСГ.

Първият проект спечели журито 
с иновативността си, вторият – с 
модерната високотехнологична визия и 
концепция, а третият – с простотата и 
практичността си. 

Арх. Николов нееднократно 
разясняваше на студентите, че 
Пасивната къща работи със съвсем 

прости принципи и не е нужно да 
има сложни системи, за да постигне 
стандарта за енергоефективност. 
Сложните системи се повреждат, имат 
нужда от специализирана поддръжка и са 
скъпи. 

Арх. Игнатов посочваше, как някой 
от предложените мерки за набавяне на 
допълнителната енергия за експлоатация 
на сградата са в противоречие с 
формообразуването. Даваше градивни 
предложения за предпазване на сградата 
от прегряване с оптимизиране на 
засенчването по южните фасади, 
тъй като в офис сградите има много 
допълнителни топлинни печалби от офис 
техника.

Многообразието в предложените 
проекти показва отново, че Пасивната 
къща е практически възможен стандарт 
с висок комфорт и може да бъде успешен 
модел за устойчиво развитие в различни 
типови сгради – жилищни, обществени 
и индустриални. На всички останали 
участници, бяха връчени грамоти за 
участие от управителя на „Изовер 
България” Мария Кухтева, с пожелания за 
бъдещи професионални успехи и участия 
в следващите издания на конкурса. 

„Фасилитис”

Принципи 
на пасивната къща 
според комисията
• Използване на 
ориентацията и 
формообразуването на 
сградата за пасивно 
получаване на топлинни 
печалби и минимизиране 
на топлиините загуби; 
• Полагане на 
достатъчен 
топлоизолационен слой; 
• Елиминиране на 
топлинните мостове; 
• Осигуряване на 
въздухонепроницаемост; 
• Осигуряване на 
вентилация чрез 
ефективна система с 
рекуператор; 
Тези фактори 
гарантират 
висок комфорт на 
обитаване и близост с 
природосъобразния начин 
на живот в близост до 
околната среда.

Фасилитис  стр. 15
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“Пени М аркет” строи 
логистичен център 
до Елин Пелин
При проектирането на центъра е заложено изключително върху оперативната 
ефективност и минимизиране на експлоатационните разходи

НА 7 АПРИЛ ДО СЕЛО СТОЛНИК, в района 
на гр. Елин Пелин, бе направена 
първата копка на бъдещия голям 

логистичен център, който стартира 
Пени Маркет България. Той ще бъде 
нещо като сърцето на търговската 
верига за бързооборотни стоки и ще е 
разпределителна база за доставките за 
магазините на Пени Маркет в страната, 
първите от които се очаква да бъдат 
завършени през тази година. Кметът на 
столична община, Генерал Бойко Борисов, 
лично постави началото на проекта, 

който възлиза на 30 млн. евро. Площта, 
която ще заема построената сграда, е 
28 000 кв. м, а работните места, които 
ще се открият в района, са около 500. 
Главен изпълнител на обекта е Микс 
Кънстръкшън.

Логистичен център Пени е разположен 
в района на с. Столник, община Елин 
Пелин, върху площ от 78 декара. Изборът 
на място за разположение на комплекса 
е съобразен с изискванията за този 
тип центрове, като е осигурено чисто 
комуникационно решение за зареждане, 

На по-късен етап върху покрива на сградата ще бъде инсталирана фотоволтаична система 
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Събития

В сградата 
са заложени техно-
логии с по-високи 
изисквания от дър-
жавните стандарти 
в България, които 
оскъпяват стро-
ителството, но в 
дългосрочен план ще 
оправдаят цената си

експедиция и паркиране. Основната 
сграда на логистичния център е с 
разгъната застроена площ от 28000 
кв. м и е с вградени офисни нива. В нея в 
удобна връзка са разположени различните 
функционални зони (хладилна, складова 
за сухи продукти, зона за рециклиране 
на отпадъци), като е отчетено 
изискването за ясно зониране на 
зареждане и експедиция.

Инвестицията в логистичния 
център като съоръжение е планирана 
в дългосрочен план с оглед на 
експлоатационните разходи. Комплексът 
е със собствен водоизточник и 
биологично пречиствателна станция. 
На по-късен етап ще се изгради и 
собствена фотоволтаична система, т.е. 
електропродукцията ще e за сметка на 
слънчевата светлина. Фотоволтаичните 
панели ще бъдат разположени на 
покрива на сградата, чиято площ е 
съобразена с необходимата мощност, 
за да може центърът да работи изцяло 
със слънчева енергия. Логистичният 
център ще бъде изцяло съобразен с най-
новите технологии в строителството, 
като биологично пречиствателната 
станция и фотоволтаичната система 
са част от приноса му към справяне 
с така проблемните ситуации, 
като прогресиращото замърсяване 
на природата. На територията 
на комплекса са предвидени всички 
необходими обслужващи съоръжения

„В сградата съзнателно са заложени 
технологии, които отговарят на по-
високи изисквания от държавните 
стандарти в България и оскъпяват 
строителството, но в дългосрочен 
план ще оправдаят цената си.” казаха 
пред „Фасилитис” Мирослав Милков, 
мениджър Логистика, и Петър Драгиев, 
ръководител отдел Строителство, 
обзавеждане и техническо закупуване. 
Двамата специалисти от Пени Маркет 
България акцентираха върху това, че 
за изготвянето на проект за такава 
ефективна концепция е необходимо 
тясно сътрудничество между бъдещите 
ръководители и проектантите на 
съоръжението.

Пени Маркет България ЕООД е 
основана в края на 2005 г., като това 
е шестото дружество извън Германия. 
Хранителната верига е част от 
международния концерн Реве (REWE), 
който вече е представен у нас чрез 
супермаркетите Билла (BILLA). Общата 
инвестиция на веригата в страната 
ни ще възлезе на повече от 100 млн. 
евро до края на годината. В момента 
вече се изграждат над 10 магазина в 
Ловеч, Враца, Омуртаг, Велико Търново, 
Нова Загора, Берковица и др. Първите 
магазини, които се откриват в България, 
ще заемат търговска площ от 800 м2., 
като общият брой на артикулите в тях 
ще е около 1 200. 

„Фасилитис”

Васил Фечко, управител на “Пени Маркет България” (в средата), приветстветстван за начинанието от кмета на София Бойко Борисов
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Събития

Продължение 
за КЛЕЕВЕИ
ЕБВР предоставя още 55 млн. евро 
за енергийна ефективност и възобновяема енергия

КРЕДИТНАТА ЛИНИЯ за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) в 

България е станала модел за създаването 
и на други подобни инициативи на ЕБВР в 
Европа, съобщи Джеймс Хислоп, директор 
на банката за България. Продължението 
с още 55 млн. евро е не само финансова, 
но и морална подкрепа за българския 
бизнес, заяви министърът на икономиката 
и енергетиката Петър Димитров. На 
31 март ЕБВР обяви подновяването на 
кредитната линия заедно със своите 
партньори.

По думите на Джеймс Хислоп, 
продължението на КЛЕЕВЕИ е в унисон 
и подкрепа на новата енергийна 
стратегия на България. На първо място, 
кредитната линия ще е в полза на 
околната среда и устойчивото развитие 
чрез подпомагането на проекти за 

КЛЕЕВЕИ в Бълга-
рия е станала мо-
дел за създаването 
и на други подоб-
ни инициативи на 
ЕБВР в Европа

енергийна ефективност и използване на 
ВЕИ. Освен това, така ще се подобри и 
енергийната сигурност – чрез използване 
на местни възобновяеми източници и 
намаляване на вноса. Ще се постигне и 
по-добра диверсификация на енергийния 
микс – чрез заложения в стратегията 
дял на ВЕИ - 16% през 2020 г. И не на 
последно място, КЛЕЕВЕИ ще подкрепи и 
конкурентоспособността на българската 
икономика чрез създаването на нови 
работни места и чрез производството на 
добавена стойност с по-малко първични 
енергийни ресурси. В своето изложение 
г-н Хислоп отбеляза, че продължаването 
на кредитната линия от страна на ЕБВР 
показва ангажимента на институцията 
към българския пазар, ЕЕ и ВЕИ. Золтан 
Киш, старши проектен мениджър в ЕБВР, 
отбеляза, че Международният фонд 
„Козлодуй”, който предоставя средства за 
КЛЕЕВЕИ, е пример за успешно усвояване 
на европейски фондове.

Марко Еспозито, Директор 
„Корпоративно и международно банкиране” 
в „Уникредит Булбанк”, сподели, че 
участието на банката в кредитната 
линия е част от нейната политика за 
устойчиво развитие. Стефан Василев, 
Директор „Малък и среден бизнес и 
специализирани програми” в Обединена 
българска банка заяви, че банката 
предоставя кредити за енергийна 
ефективност и ВЕИ вече цели 10 години – 
първо с помощта на USAID през 1999 г., а 
по-късно и в партньорство с EBRD.

Доц. Илия Илиев, управител на „Енкон 
сървисис”, даде повече подробности 
за новото издание на КЛЕЕВЕИ и 
ролята на неговата компания. При 
кандидатстване за кредит и безвъзмездна 
помощ участниците имат правото на 
безвъзмездна помощ при подготовката 
на проекта и документацията. По 
думите на доц. Илиев, компанията е 
изключително полезна и за участващите 
финансови институции, тъй като 
намалява риска в проектите и спомага 
за успешно изпълнение на програмата. 
Освен това, намаленият по този начин 
риск по проектите води и до по-ниски 
лихвени нива, предлагани от участващите 
финансови институции.

Работодателските организации може 
да изиграят важна роля при това издание 
на КЛЕЕВЕИ – те може да подпомогнат 
както банките, така и потенциалните 
участници при осъществяването на 
контакт и решаването на последващи 
проблеми. Така – с общи усилия – трябва да 
се гарантира максималното използване и 
на тази кредитна линия, която подкрепя 
икономиката на България в момент, в 
който намирането на финансов ресурс е 
изключително трудно. 

Атанас ГЕОРГИЕВ

Доц. Илия Илиев, управител на “Енкон Сървисис”, представи ролята на компанията в 
подпомагането на кандидатстващите за кредити и грантове организации © Кирил Хавезов
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Обучения

Mайсторски клас 
по фасилити мениджмънт
Модул I на курса бе посветен 
на основите на фасилити мениджмънта

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ДЕЙНОСТИТЕ 
са свързани с много разходи, чието 
оптимизиране може да спести 

средства както на собствениците, така 
и на ползвателите на сгради и съоръжения. 
Това беше една от тезите, около която 
се обединиха участниците в Модул I на 
Първия майсторския клас по фасилити 
мениджмънт в България, организиран от 
Центъра за знания „Юкономикс” съвместно 
с Американския университет в България. 
Обучението „Основи на фасилити 
мениджмънта” се проведе на 27 и 28 
март в Центъра за образование и култура 
„Илиев” в Студентски град, София.

Двудневният курс събра 25 специалисти, 
които работят в областта на 
мениджмънта на сгради и съоръжения 
(фасилити мениджмънт). След 
приключването на обучението те получиха 
сертификат, а повечето от тях се 
записаха и за следващия модул, който ще 
се проведе на 24 и 25 април. Темата в него 
ще е „Организация и процеси във фасилити 
мениджмънта”

Водещ лектор в курса беше Антон 
Гинчев, мениджър управление на активи 
в „Ten Brinke Asset Management”. Той 
изнесе лекции по основните теми 
във фасилити мениджмънта: Пазар на 
фасилити мениджмънт услуги; Участници, 
роли, интереси и цели; Управление на 
инвестициите в недвижима собственост; 
Портфолио мениджмънт; Корпоративен 
фасилити мениджмънт; Комунален 
фасилити мениджмънт. В програмата 
се включиха и експерти от екипа на 
„Юкономикс”, а в края беше проведена 
ролева игра за структуриране на ФМ 
отдел в банка.

В условия на финансова и икономическа 
криза участниците научиха повече за 
успешните практики при управление 
на сградния фонд, както и техники за 
намаляване на разходите. Една от тях е 
анализът на инвестиционните проекти 
с метода „Анализ на разходите по 
жизнения цикъл” (Life-cycle Costs Analysis), 

Участниците на-
учиха повече за 
успешните практи-
ки при управление 
на сградния фонд 
и техниките за на-
маляване на разхо-
дите

който разглежда не само първоначалните 
вложения, но и цялостната стойност на 
притежаване по време на експлоатацията 
на актива. Например, строителството 
на енергоефективна сграда може да е по-
скъпо, но ще спести от бъдещите сметки 
за електроенергия. По-евтино може да 
излезе и закупуването на климатична 
инсталация от по-висок клас, ако тя 
се изплати чрез по-ниските комунални 
разходи през периода на експлоатация.

На 24 и 25 април ще се проведе вторият 
модул от майсторският клас по фасилити 
мениджмънт. 

 „Фасилитис”

25 фасилити мениджъри получиха сертификати
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ФМ в офис сгради

Цялостeн поглед
Успешният ФМ зависи от балансираното комбиниране 
на взаимосвързани фактори и процеси, специфични за офис сградата

ОПРЕДЕЛЯЩИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН облика 
на големите градове, офис сградата 
може да се определи като един от 

символите на 20 век. През последните 100 
години тези съоръжения са били показател 
за икономическата активност и социалния 
и технологически напредък. В днешно 
време в Япония, САЩ, както и в развитите 
страни в Европа около 50 % от заетото 
население работи в офис сгради, докато в 
началото на 20-ти век този дял е бил 5%.

Както е известно експлоатационните 
разходи на една офис сграда често се 
нареждат на второ място след тези 
за заплати на служителите. Фасилити 
мениджмънтът е с голямо значение за 
тези съоръжения, тъй като може да намали 
разходите, генерирани от сградата. От 
друга страна той може да оптимизира 
средствата, вложени в заплатите на 
служителите, повишавайки тяхната 
продуктивност като следствие от 
това, че са им били осигурени по-голям 
комфорт и по-добри условия за работа и 
сътрудничество. Видът и състоянието на 
офиса на една организация може да повлияе 
на нейния успех, тъй като той може да е 
тясно свързан с облика на организацията 
пред клиентите и партньорите. За 
успешния фасилити мениджмънт в една 
офис сграда има два ключови фактора – 
дизайнът на сградата и организацията 
на ФМ процесите в нея, като първият 
фактор силно влияе върху втория. 

Дизайнът на сградата 
и ФМ процесите
Както и при другите видове сгради една 
от ключовите роли заема дизайнът на 
сградата., тъй като от него зависи 
до колко сградата ще ефективна от 
функционална и експлоатационна гледна 
точка. От това дали сградата съзнателно 
е проектирана с намерението да 
отговори на максимален брой критерии 
за ефективност, функционалност и 
сигурност, може да зависи и характерът на 
фасилити мениджмънта. Ако в сградата от 
самото начало са били заложени модерни 
технологии и похвати за оптимизация на 
нейното функциониране, тогава за дълъг 
период от време фасилити мениджмънтът 

ще може да бъде съсредоточен основно 
върху експлоатацията, поддръжката и 
взаимоотношенията с наемателите. 

Ако в сградата не бъдат въплътени 
последни достижения на архитектурната 
и инженерна мисъл, тогава фасилити 
мениджмънтът ще има по-голямо поле 
за изява в търсенето на технологични 
решения за оптимизиране на 
функционирането сградата и мерки за 
контрол на човешкия фактор. В случай 
например сградата не е достатъчно 
автоматизирана, разходите за енергия 
в по-голяма степен ще зависят от 
обитателите й и на тези, които 
управляват офис площите може да им 
се наложи да предприемат мерки за 
насърчаване на разумното потребление на 
енергия.

Що се отнася до това как 

За успешния фаси-
лити мениджмънт 
в една офис сграда 
има два ключови 
фактора – дизай-
нът на сградата и 
организацията на 
ФМ процесите

Фасилити мениджмънтът в офис сградата е важен и за продуктивността на служителите
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ФМ в офис сгради

По-здравословна 
и комфортна работна среда
Отличителна черта на офис сградата е 
това, че в нея хората прекарват голяма 
част от ежедневието си в работна 
среда, поради което е от голямо значение 
тя да е комфортна и здравословна и с 
минимален брой източници на стрес. 
Стресови фактори, на които човек не 
би обърнал внимание в извънработно 
време или домашна обстановка, могат 
да окажат по-силно влияние в работна 
среда. Комфортното и по-здравословно 
място за работа, освен че ще се отразят 
по-добре на здравето на служителите, 
ще окажат влияние и на тяхната 
продуктивност. 

В развитите страни, където 
фасилити мениджмънтът е добре 
утвърден, на средствата, които се 
влагат в минимизирането на стреса 
на работното място, се гледа като 
инвестиции, носещи с времето приходи 
от повишената работоспособност на 
служителите. Факторите, които оказват 
влияние, са качеството на въздуха, 
осветлението и цветовете, усещането 
за лично пространство, ергономичното 
обзавеждане и др. При проектирането на 
сградата обикновено има още на какво да 
се обърне внимание при определянето на 
размера и разположението на прозорците, 
както и на интегрирания контрол на 
осветлението и комбинирането му с 
дневната светлина. 

За качеството на въздуха е важно 
състоянието на ОВК системата, тъй като 
тя снабдява сградата с въздух и появили се 
в нея източници на прахово или биологично 
замърсяване могат да превърнат ОВК 
системата в замърсител на въздуха 
в цялата сграда. Трябва да се вземат 
под внимание и други източници, като 
плесени по интериорните повърхности 
и разположението на копирната и 
принтерната техника.

Негативно влияние върху кондицията 
и трудоспособността на служителите 
може да окаже и дългото обездвижване и 
седенето с часове в една поза. В някои офис 
сгради в САЩ дори има фитнес зали и зали 
за дрямка. 22

дизайнът на една сградата влияе на 
ФМ процесите, най-ефективната 
практика е холистичният подход, 
при който фасилити мениджмънт 
професионалистите участват още от 
началото в процеса на проектиране. Така 
офис сградата би могла най-добре да 
пасне на специфичните функции и етика 
на организацията, която я управлява. 
Една офис сграда обаче през живота си 
може да претърпи смени на собственици, 
компанията, която извършва фасилити 
мениджмънта, и многобройни смени на 
наемателите. Как тогава да се прецени, 
как точно да бъде проектирана сградата? 
Едно решение е проектирането на офис 
пространства, които лесно могат да 
бъдат преправяни, според от бизнес 
процесите и технологичния напредък.
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21
Хората там са си направили труда 
да извършат проучвания, които са 
доказали, че една 15 минутна следобедна 
дрямка значително може да повиши 
продуктивността на служителите в 
следобедните часове.

Друга важна характерна черта на офис 
сградата е, че тя трябва да поддържа 
непрекъснат работен процес. Ако например 
се случи повреда в климатичната инсталация, 
поради която се наложи да бъдат спрени 
климатичните системи, това рядко може да 
окаже фатално въздействие върху работния 
процес. Но ако спре токът или се прекъсне 
интернет връзката, това в много случаи 
означава спиране на работния процес. За 
това за една офис сграда от първостепенно 
значение са резервното електрозахранване 
и надеждните комуникационни системи, към 
което се причислява и изборът на надежден 
интернет доставчик.

Цялостeн...

Създаването на 
ясен и одобрен мо-
дел на ФМ процеси-
те, може същест-
вено да увеличи 
ефективността на 
фасилити менидж-
мънта

Организация на ФМ процесите
Офис сградите са трудово интензивни 
съоръжения и за своето нормално 
функциониране имат нужда от редица 
поддържащи дейности, които повишават 
сложността на фасилити мениджмънта. За 
да имат ФМ професионалистите цялостен 
и точен поглед върху дейностите, хората, 
системите и информацията, която помага 
за взимането на компетентни решения, е 
полезно моделирането на ФМ процесите. 
В световната практика процесните 
модели се използват за анализиране 
и формиране на много индустриални 
и бизнес процеси. Във фасилити 
мениджмънта добре конструираните 
процесни модели помагат да се намали 
хаосът и да изяснят разпределянето 
на отговорностите и взимането на 
решенията. С нарастването на употребата 
и сложността на информационните 
технологии, разпространението на ФМ 
документацията, особено в по-големи 
структури, може да доведе до трудности 
при координирането на процесите, освен 
ако процесът на разпространението на 
информация не е добре познат и одобрен 
от всички участници в него. Един процесен 
модел може да бъде съставен от различни 
нива, всяко от които да представлява 
обособен модел представляващ процесите 
за съответното ниво. На определени 
нива мотивите за моделиране може да 
са свързани сами с разграничаване и 
очертаване на границите на дейностите на 
различните участници в ФМ процесите, а 
също и потоците на продукти, материали, 
информация и пари. На други по детайлирани 
нива може да се моделира конкретна 
последователност от действия, нужни за 
изпълнението на определена техническа 
задача. С добро моделиране на процесите 
могат да се избегнат излишни действия, да 
се намали рискът от дефекти, а също и да 
се автоматизират определени дейности. 

За да е ефективен фасилити 
мениджмънта в една офис сграда 
трябва да се постигне баланс между 
редица фактори, като е добре фасилити 
мениджмънт специалистите да имат 
поглед върху колкото се може по-дълъг 
период от жизнения цикъл на сградата. Така 
те ще имат по-голяма яснота относно 
планирането и ползата на потенциалните 
мерки и решения, които биха оптимизирали 
функционирането на сградата. 

Ясен ДИМИТРОВ

ФМ в офис сгради
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В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ мобилните работни 
места и работата от вкъщи 
стават все по-популярно средство 

за пестене на средства от наемите за 
офис площи. На пазара по света в тази 
насока започнаха да излизат най-различни 
оригинални решения. Те са свързани 
основно с компактни и удобни бюра 
или нетрадиционни многофункционални 
мебели, които например могат от 
домашна мебел бързо да се превърнат в 
работно място.

От новата британска компания 
OfficePOD обаче излязоха на пазара с нещо 
различно – офис кабина, която може за 
броени часове да бъде инсталирана и 
екипирана, така че да може да предостави 

Офис под наем… 
в двора ви
Иновативно решение за намаляване на разходите за офис площи

OfficePOD консуми-
ра малко енергия и 
разполага с висока 
термоизолация и 
иновативна систе-
ма за охлаждане

напълно оборудвано работно място. Тя 
обаче е предназначена за инсталиране на 
открито и е нещо като малка колибка 
с приятен дизайн, която може да бъде 
сложена в двора на някоя вила. В нея има 
точно толкова пространство, колкото 
заема едно работно място.

Наличието на безжична интернет 
връзка и телефон правят инсталирането 
на OfficePOD доста по-лесно, но клетката 
може да бъде и лесно окабелена. С 
ниската си консумация на енергия, 
високата термоизолация и иновативната 
система за охлаждане, The POD, както 
още наричат създателите продукта 
си, отговаря на високи критерии за 
енергийна ефективност – най-високата 
степен в европейските сертификати 
за енергийна ефективност. Кабината 
е особено подходяща за работодатели, 
които са интегрирали в дейността на 
организацията си програма за работа от 
вкъщи.

От OfficePOD са предназначили тези 
офис кабини за отдаване под наем, като 
наемните програми са гъвкави и могат 
да бъдат краткосрочни. Към услугата по 
отдаване на кабината са включени всички 
проучвания на терена, инсталирането, 
свързването, поддръжката, 
безопасността и демонтирането - нещо 
като пълен фасилити мениджмънт. 

От компанията са сметнал, че във 
Великобритания поддържането на 
работното място за един служител 
със съпътстващите услуги и наемите, 
излиза около 9 хиляди паунда на година. 
Изхождайки от тази цифра те смятат, 
че наемането на подобни офис клетки 
на цена 5000 хиляди на година, би довело 
до големи спестявания от наемането на 
офис площи. Производителите също така 
са изчислили, че ползването на клетката 
би намалил парниковите емисии с между 
46% и 67%, което се подпомага и от 
това, че служителите няма да ползват 
транспорт за да отидат до работата 
си. 

Ясен ДИМИТРОВ

ФМ в офис сгради

Дизайн 
Офис кабината носи 
името на фирмата и 
представлява куб с 
размери 2.1 м на 2.1 
м и е проектирана 
така, че максимал-
но ефективно да 
използва простран-
ството. OfficePOD 
съдържа маса и шкаф 
с иновативен дизайн 
и е направена от 
висококачествени 
рециклирани естест-
вени материали, 
които отговарят 
на високи критерии 
за визия и физически 
свойства, и еколо-
гичност. Захранва-
нето на клетката 
с електричество се 
осигурява посред-
ством свързване с 
къщата или гаража, 
в близост до които 
се разполага.
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BMS
Сигурност и енергийна ефективност за вашата сграда

В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС най-важният 
фактор за успешното и дългосрочно 
развитие е трайното партньорство 

между доставчик и клиент. Това 
твърдение е особено приложимо в случая 
на изграждане и експлоатация на нови, 
модерни обществени сгради с висок клас 
на енергийна ефективност. На този пазар 
вече се наблюдава еволюция в мисленето 
на инвеститори и собственици, което 
определя засилваща се тенденция 
на търсене на интегрирани сградни 
решения от един доставчик с доказан 
професионален опит и ноу-хау. Точна и 
навременна доставка на оборудване, 
безупречно изпълнение на изграждането 
, интегрирането и пуска на сградните 
системи - от агрегатите за производство 
на студ и топлина, през резервираното 
захранване (UPS и дизел генератори) до 
системите за управление и контрол на 
сградата (Building Management System) – 
това търсят повечето компании. 

В повечето случаи BMS системите 
обхващат управлението и мониторнга на 
всички съществуващи подсистеми:

 HVAC
 Контрол на достъпа
 Видеонаблюдение
 Пожароизвестяване
 Известяване на наводнения
 Осветление
 Паркинг системи и т. н.

Това са системите, които имат голям 
дял в консумацията на енергия. По тази 
причина се смята, че в областта на 
енергийната ефективност на сгради, 
основният активен генератор на икономии 
е BMS-а. По тази причина в новия закон за 
енергийна ефективност за всяка сграда 
с разгъната площ над 1000 м2 трябва да 
има система за енергиен мениджмънт, 
което в общия случай представлява една 
BMS система. Друго предимство на BMS 
еналичието на единна точка за наблюдение 
на състоянието и управление на всяка една 
система. 

Един от наскоро приключените проекти 
на Ню Систем ООД е пуснатият в края 
на месец март Mall Plovdiv. В него BMS-а 
е от високо ниво, и освен системите за 
отопление, вентилация и климатизация, 
към него са интегрирани системите за 
пожароизвестяване, контрола на достъпа, 
видеонаблюдение и осветлението. 
Времето за реализация на проекта от 
възлагането до пускането на обекта в 
експлоатация бе малко по-малко от 6 
месеца. Среден период за изплащане на 
инвестицията в един BMS е от три до 
пет години, което означава, че ако се 
мисли дългосрочно за управлението на 
дадена сграда, е необходимо да се вложат 
средства в качествена BMS система, 
която ще се гарантира значителна 
икономия на енергия. 

Комплексът е с разгъната застроена площ 45 хил. кв.м
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По отношение на сигурността при 
експлоатация на една обществена сграда, 
от голямо значение са системите за 
резервирано електрозахранване, които за 
особено отговорни обекти се състоят 
от дизел генератори в комбинация с UPS-
устройства. Те гарантират непрекъснато 
захранване с електроенергия при 
предвидени и непредвидени спирания на 
основното електрозахранване. Системата 
работи по следния начин: при отпадане 
на основното електрозахранване 
UPS-ите поемат товараза времето 
докато дизел генераторите постигнат 
необходимите постоянни параметри. 
Решенията, които НЮ СИСТЕМ предлага 
в този сегмент са базирани на UPS-
устройства серия POWERWARE на 
концерна EATON и дизел-генератори 
на европейските производители 
HIMOINSA (Испания) и SDMO INDUSTRIES 
(Франция). Изключителното качество на 
предлаганите продукти и услуги обуславят 
широкото им приложение в тези области 
на икономиката, където има особено 
високи изисквания към параметрите на 
електрозахранването – информационна 
инфраструктура, финансови и 
административни институции, медицина 
и здравеопазване, военна промишленост, 
телекомуникации, индустриални 

предприятия с непрекъснат цикъл на 
производство и много други области. 
Важно е да се отбележи, че съвременните 
UPS на EATON имат по-голям коефициент 
на ефективност и позволяват значителна 
икономия на електроенергия, както и 
на енергия за охлаждане. Инвестицията 
се изплаща за период от 6-7 години и 
оказва по-благоприятно влияние върху 
околната среда. Например, използването 
в един център за данни на UPS EATON 
9395 с мощност 550 kVA, вместо 
аналогичен, традиционен UPS  води до 
спестяване на близо 70 тона CO2 на 
годишна база. Това означава, че вече 
на пазара се мисли динамично в посока 
енергийна ефективност на сградите 
не само в контекста на пасивните 
елементи, намаляващи енергийните 
загуби (изолации, дограми и т. н.), но и в 
контекста на динамични технологични 
системи, оптимизиращи консумацията на 
енергия, та дори и в посока интегриране 
в сградната конструкция на активни 
елементи за производство на енергия от 
ВЕИ. 

Дългосрочната стратегическа цел 
на НЮ СИСТЕМ е да се превърне във 
водещ доставчик на комплексни решения 
за енергийна ефективност и сигурна 
експлоатация на всякакъв тип сгради. 

За сигурността 
при експлоатация 
на една обществена 
сграда, от голямо 
значение е система-
та за резервирано 
електрозахранване

„Ню Систем“ ООД

София 1172 ,
бул.Г.М.Димитров 60
Тел. +359 2 8625412
Факс +359 2 8625413
www.newsystem.bg,
office@newsystem.bg
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Сигурността
Въпреки малката вероятност от кризисни ситуации, 
сградата трябва да се намира в постоянна готовност

СИГУРНО ПОЧТИ НА ВСЕКИ фасилити 
мениджър му се е налагало да 
подготвя сградата си за специални 

поводи – визита на високопоставени 
гости, преминаване на митинги или 
шествия покрай сградата и др. 

Въпреки че в България не е имало 
терористични актове, както в други 
големи Европейски или американски 
градове, фасилити мениджърите тук 
също трябва да са добре подготвени 
и да поддържат висока сигурност в 
офис сградите, които управляват. 
Ако преди контрола на достъп е бил 
занижен, то сега повечето бизнес 
паркове имат електронни бариери за 
вход към паркинзите им, а самите сгради 
имат индивидуален контрол на достъп, 
идентификация на персонала, както и 
записване на данните на посетителите.

Максимизиране 
на съществуващите 
инструменти
Новите тенденции в сигурността 
се разпрострират отвъд широко 
използваните технологични системи. 
Относително простите процедури 
могат да бъдат много полезни и 
същевременно да не са много скъпи. 
Например събирането на пощата и 
планирането на непредвидими ситуации 
могат да бъдат от голямо значение. 
Охраната трябва да може да си 
комуникира по-между си посредством 
преносими радиостанции, като по този 
начин могат да получават мигновенно 
информация. Доброто осветление, 
особено в тъмни помещения като 
гаражи, е изключително важно. 

Подценяването 
на сигурността 
може да доведе 
до обири 
и други произ-
шествия
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2850, Петрич, Промишлена зона
централа: +359/ 745/ 60 743;
управител: +359/ 745/ 60 744
маркетинг: +359/ 745/ 60 741; 61 645;
факс: +359/ 745/ 60 742
e-mail: metix@metix.bg

1404, София, жк. “Мотописта-II част”
ул. “Рикардо Вакарини” бл. 5/ партер
тел.: +359/2/ 869 06 96
тел./факс: +359/2/ 958 93 34
e-mail: sales@metix.bg

Производство на бетонни и метални комплектни трансформаторни подстанции

Производство на електрически табла

Продажба на Апаратура СрН

МЕТИКС ООД е официален дистрибутор на АВВ - България ЕООД.

http://www.metix.bg

Производство на разпределителни 
уредби до 24 kV - UNISWITCH

Като цяло, фасилити мениджърите 
са намалили значението на човешкия 
фактор при охраната на сградите си 
за сметка на рентгеновите машини, 
детектори за метал и бариери. Така 
например, за да може един служител да 
влезе на етажа, на който работи, той 
трябва да има карта, осигуряваща му 
достъп до този етаж. С тази карта, 
той няма да може да влезе в друг етаж. 
Според експертите по сигурност, 
най-важното е това да се прави 
умно, да се интегрира персонала със 
системата. Това е важно да се направи, 
за да не бъдат служителите прекалено 
затруднени при използването на 
системите за сигурност. 

Видеоанализите и използването 
на биометрични данни са най-
високотехнологичните решения, които 
могат да се използват. Умните видео 
софтуери „следят” за подозрителни 
действия, като например за пакети, 
оставени без надзор за определено време 
и сигнализират своевременно за тях на 
операторите. В подземните гаражи, 
камерите следят за подозрителни 
действия на хората като обикаляне от 
кола на кола, все едно крадец се опитва 
да открадне някоя и др.. 

Използването на биометричните 
данни, практика, която не е много 
разпространена в България, набира 
все по-голяма популярност в западния 
свят. Разпознаването на лица, ириса 
или пръстов отпечатък, увеличава 
сигурността и намалява опасността от 
фалшифициране на картите за достъп, 
правейки сградите много по-сигурни 
места. Освен това, през последните 
години използването на такива карти 
с пръстови отпечатъци намали 
значително тяхната цена, правейки ги по 
използваеми.  

С развитието на високите 
технологиите, цените им непрекъснато 
намаляват, което ги прави много по-
лесни и целесъобразни за използване. 
Така например, разходите за инсталация 
и поддръжка на една CCTV система 
са намалели почти наполовина за 
последните 5 години. Същото важи и за 
устройствата и картите за контрол 
на достъпа на служителите в офис 
сградите. Това е добра новина за всички 
фасилити мениджъри, имайки предвид 
финансовата криза и стягането на 
бюджетите за управление и поддръжка и 
на всички сгради. 

Петър ТАШЕВ
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FM Center

В ПРЕДИШНИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ 
„ФАСИЛИТИС” беше направено кратко 
представяне на системата за 

управление на недвижима собственост и 
активи FM Center – продукт на „Немечек 
България”. Системата се доказва като 
адекватно решение на проблемите, 
с които се сблъскват българските 
мениджъри по отношение оптимизиране 
на разходите и повишаване на 
ефективността на управление на тяхната 
собственост. FM Center е съставен от 
седем модула с различно предназначение 
и функционалност: „Собственост”, 
„Договори”, „Разходни центрове”, 
„Оборудване”, „Системи”, „FM Center Mobile” 
и „Справки”.

Модул „Собственост” е основен за 
системата като данните, въведени 
в него, се използват от всички 
останали модули. Тук се описва цялата 
недвижима собственост, с която 
разполага организацията, като обемът е 
неограничен. 

Недвижимата собственост се въвежда 
в дървовиден вид. Тази дървовидна 
структура описва елементите на 
собствеността и връзката между тях. 
Към всеки един елемент се въвежда 
информация за неговите характеристики, 
в зависимост от типа му. Например, 
за сградата въвеждаме адрес, площ, 
разгъната застроена площ. За 
помещенията въвеждаме информация като 
код, наименование, клас, светла височина, 
конструктивна височина, светъл обем, 
конструктивен обем, площ на стени, 
тавани и др.

Тази информация се използва по-нататък 
от всички останали модули на системата. 
Колкото повече информация бъде въведена 
в този модул, толкова по-полезна ще бъде 
извлечената от системата информация за 
в бъдеще. 

Освен въвежданите характеристики, 
към всеки елемент на собствеността 
могат да бъдат прикачвани неограничен 
брой документи. Това могат да бъдат: 
чертежи, скици на парцели, нотариални 
актове, снимки и др. Системата разполага 
и с вграден визуализатор на основните 
графични формати, с възможност за 
интелигентна навигация в графичната 
среда. Много често тук се съхраняват 

Иновативно решение за по-добра ефективност на управлението на площи

В модул „Соб-
ственост”, освен 
въвежданите ха-
рактеристики на 
собствеността, 
към всеки един 
елемент могат да 
бъдат прикачвани 
неограничен брой 
документи

и електронни файлове, свързани с 
презентацията и визуализацията на 
сградите.

Модул „Договори” служи за съхранение 
и обработка на информацията за всички 
сключени договори и договорните 
отношения с клиентите, независимо дали 
става дума за договор за наем, услуга или 
поддръжка. 

Освен съхранение на информация за 
вече сключени договори, през FM Center 
могат да бъдат автоматично генерирани 
нови договори или проектодоговори в 
Word формат. Договорите се генерират 
на базата на предварително зададени и 
одобрени шаблони за договори. Работейки 
по този начин, потребителите на 
системата биха могли много бързо да 
генерират проекто-договори, които да им 
служат и като оферти. В същото време 
се гарантира, че всички, генерирани от 
системата договори, са точно съобразени 
с корпоративните интереси и условия, 
одобрени от мениджмънта и юристите.

FM Center поддържа няколко варианта за 
калкулиране на такса за управление: Такса 

Модул „Собственост” е основен за системата като данните, 
въведени в него, се използват от всички останали модули © Nemetschek
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за управление като процент от наем, 
Фиксирана такса за управление, Такса 
за управление в зависимост от типа на 
площта, Произволно зададена такса за 
управление.

FM Center покрива и всички процеси, 
свързани с годишните индексации на 
договори, което включва:

• Възможност за едновременна работа 
с няколко на брой индекса (дефиниране на 
индексационни групи);

• Асоцииране на договори с 
индексационни групи;

• Задаване на първоначална възможна 
дата на индексация за всеки договор;

• Автоматична годишна индексация 
и създаване на анекси за индексация към 
всеки договор;

• Следене на пълна история на 
индексациите и натрупаните суми от 
индексации по години.

Системата позволява в даден договор 
да бъдат включени допълнителни услуги, 
които да се калкулират на месечна база, 
заедно с наема - например почистване 
на прозорци, пране на мокети и килими, 

При подписване 
на даден договор, 
системата автома-
тично генерира и 
записва в календара 
основни събития, 
свързани с клаузи 
и дати от догово-
рите

полиране на коридори и др.
Една от важните функционалности на 

системата FM Center е възможността за 
следене на събития, свързани с договорите. 
При подписване на даден договор, системата 
автоматично генерира и записва в 
календара основни събития, свързани с 
клаузи и дати от договорите, като дата на 
плащане по договора, дата за предоставяне 
на банкови гаранции, предизвестие за 
изтичане срока на договора и др. Системата 
своевременно уведомява мениджърите при 
настъпване на определен вид събитие, като 
се изключва възможността за пропускане 
на важни дати, свързани с изпълнение на 
клаузите по договорите.

При продажба или предоставяне за 
ползване повечето помещения са със 
стандартно оборудване - настилки, стени, 
тавани, дограми, мебели и др. съобразено с 
плановете на инвеститора. Много често 
клиентите желаят нещо да бъде допълненo 
или променено-  да се монтират друг тип 
прозорци, да се пребоядисат стените, да 
се сменят таваните или някакъв друг вид 
преоборудване. За тези случай във FM Center е 
създадена секцията допълнително оборудване. 
В нея могат да бъдат описани всички услуги и 
обекти, свързани с допълнително оборудване, 
като системата предлага автоматично 
изчисление на лизингови схеми, начисления за 
монтаж, и задаване на отстъпки. Като краен 
резултат системата генерира подробно 
описание на оборудването и схемата на 
плащане като анекс към договора.

Всички данни, генерирани от модул 
„Договори”, се прикачват и като файлове 
и потребителите имат достъп до реално 
подписаните договори с клиентите. 
Същевременно има възможност за 
прикачване към договорите на неограничен 
брой документи от всякакъв тип. Цялата 
тази информация се намира на клиентския 
сървър, като разбира се, достъпът до 
документите може да бъде ограничаван, в 
съответствие с ролите на служителите в 
рамките на организацията. 

Силвия ТАНОВАНемечек 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

Остана да разгледаме модул „Разходни 
центрове”, модул „Системи”, модул 
„Оборудване” и модул „FM Center Mobile”. За 
тях може да прочетете в следващия брой 
на списание „Фасилитис”.

Една от важните функционалности на системата FM Center 
е възможността за следене на събития, свързани с договорите.© Nemetschek
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Стресът 
в офиса

Заплаха за здравето на служителите и тяхната продуктивност

ЧЕСТО ВИЗИЯТА НА ХОРАТА за работата 
в офис е свързана с представата 
за комфортно работно място, 

лишено от неудобствата, асоциирани 
с професиите, свързани с физически 
труд. Наистина много от въпросните 
недостатъци отсъстват, но работата 
в офиса по своя характер представлява 
умствен труд, комбиниран с липсата 
на движение, и това води до психическо 
натоварване, което прави служителите 
по-уязвими на стресови фактори. 
Така един служител може постоянно 
да е подложен на напрежение и страх, 
които могат да причинят главоболие, 
изтощение и раздразнителност водеща 
до конфликтни ситуации, а в дългосрочен 
план това може да доведе и до тежки 
заболявания.

От друга страна умствения труд често 
изисква високи нива на концентрация, 
която се засяга пряко от източниците 
на стрес и е основният фактор за 
продуктивността. Много компании 
не приемат проблема със стреса на 
работното място сериозно и дори не 

Лошият въздух 
в помещенията и 
неудобните мебе-
ли могат да вло-
шат физическата 
и психическата 
кондиция, както и 
способността за 
концентрация

подозират за загубите, които търпят 
поради понижената продуктивност на 
служителите си. 

Има различни начини за справянето 
със стреса на работното място. 
Едни включват специални програми и 
семинари за служителите със съвети за 
намаляването на стреса и придобиване 
на позитивна нагласа. Други са свързани 
с разумния офис дизайн и поддържането 
на физически комфортна работна среда, 
което до голяма степен засяга фасилити 
мениджмънта.

Стресът, свързан с работата, е сложен 
проблем, който може да е следствие от 
много фактори - външни и вътрешни. 
Вътрешните фактори са свързани с 
конкретния индивид и включва начина, 
по който служителите управляват 
времето си, количеството работа, 
което поема, взаимоотношенията с 
колегите и ръководството и дори лични 
и семейни проблеми. Външните фактори 
касаят физическата работната среда 
и те представляват тази част от 
стресовите фактори, които могат 
да бъдат намалени чрез разумен офис 
дизайн. Те включват лошо осветление, 
неудобни мебели, лошо качество на 
въздуха, неизправности в техниката, 
това дали офисът е шумен и претъпкан 
и др.

Лошият въздух в помещенията и 
неудобните мебели са сред най-силно 
влияещите фактори и могат да влошат 
физическата кондиция на служителите, 
а от там психическото им състояние 
и способност за концентрация. Така те 
могат да станат по-раздразнителни и 
възприемчиви към стресови фактори. 
Ако в комбинация се прибави и не напълно 
изправна офис техника, психическото 
напрежение може да се повиши до нива 
пречещи на работата. Вероятно на много 
хора им се е случвало, компютърът или 
принтерът да забие във важен момент 
и повечето знаят, колко изнервящо може 
да бъде това. Ако всичко е придружено и 
с прекалено ярко осветление и крещящи 
цветове, негативният ефект от 
влошената физическа работна среда върху 
продуктивността, с времето може окаже 
съществено въздействие върху успеха на 
компанията.

Дизайнерът на офиса може да даде 
съвети за това, как едно помещение да 
се превърне в по-уютно работно място, 
но той може да не се досети за всичко 
сам, ако не познава добре спецификата на 
дейностите и етиката на компанията. 
Самото решение, колко да средства 
да бъдат инвестирани в създаването 
на добра работна среда се поема от 
компанията и тя преценява колко далеч 
има смисъл да отиде в това начинание.  

„Фасилитис”

Лошата работна среда в офиса може да повиши психическото напрежение 
до нива пречещи на работата
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speedikonFM
софтуерно решение за
Фасилити мениджмънт:

Управление на площи
Управление на отдаването под наем
Управление на техническата поддръжка
Управление на документацията
Управление на почистването
Управление на техническите инсталации
Управление на инвентара
Управление на преместването
Управление на достъпа
И др.
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На се довериха:

, Бизнес Парк София и много др.

speedikonFM

Motorola, Solvay, Metro, Raiffeisen, Hoffmann - La Roche,
DaimlerChrysler, BASF, E.ON Avacon, Vattenfall Europe,
Esprit EADS,

За повече информация за и текущи
промоции

speedikonFM

Обадете се сега на
02/ 9626366

ЕСРИ България
Официален представител на за БългарияspeedikonFM
Www.esribulgaria.com
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Мартин Шмид 

директор на OKIN FACILITY BG, работи в областта на управление 

и администриране на сгради вече десета година. Предишният му 

опит също е свързан с областта на пазара с недвижими имоти. 

През последните 7 години е работил като Ръководител направление 

фасилити мениджмънт (Head of Facility Management Division) в 

Комерчни банка (Komercni banca) (член на Societe Generale Group) и в 

Чешка спестовна каса (Ceska sporitelna) (член на Erste Bank Group). 

От 2008 г. насам той прилага своя опит за разрастването на OKIN 

FACILITY BG.
Към любимите му занимания спадат пътешествията, спортът и 

карането на мотор.

Българският пазар 
има предпоставки 
за динамичен ръст

ткога присъствате на българския 
пазар?
- Дружество OKIN FACILITY BG встъпи 

на българския пазар през 2008 г. Така след 
клоновете в Словакия, Русия и Украйна, то 
стана четвъртото чуждестранно дъщерно 
дружество на OKIN Group. OKIN Group е 
признат доставчик на спомагателни услуги 
за предприятия и оперира на чешкия пазар 
вече шестнадесет години. Под марката 
OKIN FACILITY, групата предлага комплексно 
управление на сгради (facility management) – 
услуги, свързани с експлоатирането и 
администрирането на недвижими имоти и 
съоражения. 

Понастоящем OKIN GROUP има повече 
от 1200 служители. В областта на 
управлението на сгради тя обслужва 
десетки административни сгради, 
промишлени предприятия, логистични 
и търговски центрове, както и повече 
от 44 хиляди апартамента. Целта на 
дружеството в България е изцяло да 
следва дейностите и изпробваната с 
успех стратегия на дружеството-майка и 
така да стане ключов играч на пазара на 
управление на сгради. Твърдо съм убеден, 
че благодарение на дългогодишния ни опит 
и собствено ноу-хау имаме най-добрите 
предпоставки за това.

Какво носи управлението на сгради и защо 
трябва да се възползваме от услугите му?
- Административна сграда, търговски 
център, логистичен или промишлен 
център – всеки специфичен обект изисква 
специфична грижа. Но онова, което си 
представяме под услуги, свързани с 
управление на сгради, не се изчерпва само с 
поддръжката на обекти. Управлението на 
сгради като самостоятелна бизнес област 
е възникнало сравнително неотдавна и 
преживява много динамично развитие. 
Главното преимущество на аутсорсинга 
на управление на сгради е, че клиентът има 

Мартин Шмид, директор на OKIN FACILITY BG, пред „Фасилтис”

повече време за своята предприемаческа 
дейност и същевременно има качествено 
извършвани вътрешни спомагателни 
дейности. Аутсорсингът на управление на 
сгради обаче носи и други преимущества – 
например това, че прави прозрачна 
цялата област на спомагателните услуги, 
намаляването на разходите, споделянето на 
рисковете с доставчика и т. н.

Възможностите за аутсорсинг на 
спомагателни услуги са по същество много 
обширни и зависими от предпочитанията и 
изискванията на отделния клиент. Всеобща 
тенденция е спомагателните услуги да се 
разширяват до най-голямата възможна мярка. 

Също така е уместно да се подчертае, че 
продуктът на управлението на сгради далеч 
не е подходящ само за административни 
или търговски центрове. OKIN FACILITY 
предоставя вече няколко години услуги и 
на промишлени предприятия, тъй като 
чрез аутсорсинг на спомагателни услуги 
в големите производствени предприятия 
могат да се достигнат по правило 
годишни спестявания от 10 – 20 % от 
първоначалните разходи за същите тези 
дейности. 34
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32
Сравнете българския пазар на 
управление на сгради с чешкия; кой е по-
развит?
- Според досегашния ни опит възприемаме 
чешкия пазар на управление на сгради 
като по-развит. Като цяло клиентите 
в Чехия използват повече аутсорсинг на 
спомагателни услуги.

Тук, в България, все още се забелязва 
стремеж на собствениците на обекти 
да експлоатират недвижимите имоти 
със собствени сили, в краен случай – с 
помощта на няколко отделни изпълнители. 
Най-очевидно е това в областта 
на почистването на вътрешните 
и на околните пространства, на 
административните услуги и 
управлението на собствеността.

За сравнение ще дам един пример: Преди 
встъпването на българския пазар ние 
установихме чрез едно от проучванията 
си, че почистване на вътрешни помещения 
аутсорсват 27% от дружествата, докато 
в Чехия този процент е 76%. 

Следователно е уместно да се каже, 
че българският пазар има най-добрите 
възможни предпоставки за динамичен 
ръст. Не само чуждестранни инвеститори 
и специалисти по развитието, но 
и местни собственици на сгради 
постепенно си дават сметка, че 
стандартизирането на спомагателните 
процеси носи по-голяма ефективност. 
Друго безспорно преимущество за 
клиента е намаляването на разходите за 
извършване на спомагателните услуги и 
по-голямата им прозрачност. Трябва да се 
осъзнае, че тези разходи са неделима част 
от стопанисването на всички дружества. 
Тъй като управлението на сгради не спада 
към „основния бизнес“ на по-голямата 
част от тези фирми, неговите процеси 
често пъти са игнорирани, или на тях 
се гледа като на маловажни. И с пълно 
право, защото за фасилити мениджмънт 
компаниите именно тези дейности 
са „основен бизнес“. По тази причина 
ангажирането на подходящ изпълнител 
за управление на сгради се явява едно 
правилно решение.

Мислите ли, че българските 
инвеститори реализират всичко 
задължително необходимо по отношение 
на управлението на собствените им 
сгради?
- Преди всичко трябва да се каже, че 

терминът „фасилити мениджмънт” 
(управление на сгради) вече не е непознат 
за инвеститорите и собствениците 
на недвижими имоти в България. Те си 
дават сметка, че бъдещото безпроблемно 
функциониране на недвижимите 
имоти има пряко въздействие върху 
удовлетвореността на бъдещите 
наематели. Качественото управление на 
сгради е гаранция за висок стандарт на 
услугите и не на последно място удължава 
жизнения цикъл на сградите и снижава 
адекватно бъдещите инвестиции и 
разходите, свързани с експлоатацията.

Аз лично обаче бих препоръчал на 
инвеститорите и собствениците на 
недвижими имоти да се замислят относно 
бъдещото функциониране и експлоатиране 
на сградите много преди момента, 
когато ще въведат своята недвижима 
собственост в експлоатация.

В развитите пазари компаниите за 
управление на сгради често сътрудничат 
още в проектната фаза и във фазата на 
изграждане на недвижимия имот. Така, със 
своя опит, тези компании съумяват да 
предотвратят редица бъдещи усложнения, 
свързани с управлението и поддръжката. 
По този начин въвеждането на сградите 
в експлоатация става по-улеснено за 
клиента и за бъдещите наематели.

Ако фасилити мениджмънт услугите 
не се използват навреме, резултатът 
често се свежда до допълнително 
инвестиране в неизбежни корекции и 
подобрения, необходими за осигуряване 
на икономически подходящи условия при 
администрирането на недвижимия имот. 
В чужбина подходът на фирмите към 
бъдещите оперативни разходи е много 
по-внимателен. От проведени проучвания 
става ясно, че при административните 
сгради средно за десет години се 
изплащат разходи по стопанисване на 
недвижимия имот в размер равен на 
цената на първоначалното придобиване. 
Тази тенденция е валидна и в България и по 
този повод е добре да се вземе предвид 
своевременно сътрудничество със 
специализирана компания. 

Според вас как протичащата финансова 
криза ще повлияе върху пазара на 
управление на сгради? 
- Очевидно е и всички вече повече или 
по-малко усещаме, че съвременната 
икономическа ситуация засяга и 
строителния бранш. Достатъчно е да 

Българският пазар...

Продуктът на управлени-
ето на сгради далеч не е 
подходящ само за админи-
стративни или търговски 
центрове

Ако фасилити менидж-
мънт услугите не се 
използват навреме, резул-
татът често се свежда 
до допълни телно инвести-
ране в неизбежни корекции 
и подобрения
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се погледнат ежедневните новини от 
борсата, където акциите на редица 
строителни компании определено не 
изживяват най-благополучния си период. 
Желанието на банките да финансират 
нови проекти бележи спад, а ако все пак се 
отдаде възможност за финансиране, това 
става при изразено по-различни условия от 
прогнозираните в подготвителните фази 
на проектите. Ето защо редица проекти 
бяха спрени, а някои дори прекратени. Това 
означава, че през следващите две години 
може да се очаква частично спадане на 
броя на новите проекти, които ще бъдат 
извадени на пазара.

В същото време тук не говорим само 
за нови проекти, а преди всичко за вече 
стартирани такива, било то в сегмента 
на недвижимите имоти с комерсиално 
предназначение, или в сегмента на 
промишлеността. Според мен именно в 
този момент на икономическа рецесия 
ще нарасне значението на аутсорсинга на 
спомагателните услуги.

Фирми с влошаваща се икономическа 
ситуация логично търсят източници 
на икономии, които да се задействат 
моментално. Взимат се незабавни решения 
в неключови области и се концентрират 
приоритетно върху това, което им носи 
печалба – производство, търговия или 
услуги. 

Също така трябва да се вземе под 
внимание, че преимуществата и 
приносите на аутсорсинговите проекти 
не се състоят само в икономиите. 
Освен това клиентите много пъти 
не са способни да пресметнат реално 
действителните си разходи за 
спомагателни дейности, за каквито 
разходи често се смятат само преките 
заплати и необходимо оборудване. 

Именно по време на криза клиентите 
оценяват останалите преимущества 
на аутсорсинг-решенията – например 
пренасянето на рискове, „влизането” на 
специализирана фирма с нейното ноу-
хау, подобряването на икономическите 
и рейтинговите показатели на 
фирмата, прехвърлянето на даден 
рисков персонален разход върху по-гъвкав 
партньор.

Възложителите на процедури за 
избор на изпълнители на обществени 
поръчки в повечето случаи само описват 
състоянието (как функционират услугите 
по управление на сгради в тяхната фирма) 
и след това „пускат конкурс” за справяне 
с това състояние на фирмата. След 
това избират кандидата с най-ниска 
ценова оферта, без качествено да са 
описани стандартът и оценяването на 
услугите, ценовият модел и моделът на 
фактуриране.

Както споменах, аз съм убеден, че като 
цяло българският пазар на управление 

на сгради има пред себе си динамично 
развитие. Все повече собственици на 
сгради, или инвеститори, започват да 
възприемат интегрираното управление 
на сгради като неделима част от техния 
успешен бизнес модел и по този начин 
на пазара се отваря пространство за 
качествени изпълнители на този тип 
услуги. Твърдо вярвам, че OKIN FACILITY 
BG със своя опит има какво да предложи 
и има всички предпоставки да стане 
стратегически партньор на широк 
спектър клиенти. 

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

© Кирил Хавезов
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След 
строителство 
и ремонт
Основни принципи на почистването след строителство и ремонт

В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОЧИСТВАНЕ 
се разграничават два основни 
метода на почистване: основно 

и поддържащо. Тази категоризация се 
определя от :
• Степента и вида на замърсяването
• Технологията на почистване
• Използваните в процеса на почистване 
машини, препарати и уреди
• Квалификацията на персонала ангажиран 
в почистването

Почистването след строителство и 
ремонт се причислява към основното 
почистване. Новите материали и 
конструкции, използвани все по-често 
в строителството, са сериозно 
предизвикателство за изпълнителския 
състав на почистващите фирми. В някои 
сгради не са предвидени съоръжения за 
основното и поддържащо почистване на 
фасадите, както и на някои вътрешни 
пространства, като атриуми, стъклени 
покривни пространства и други 
архитектурни решения.

Този вид почистване изисква време 
за подготовка за осигуряване на 
високо качество на услугата и взаимна 
удовлетвореност на двете страни. 
Необходимо е възложителят да се 
съобрази с факта, че този вид услуга е 
трудоемка, изисква квалификация, опит 
и добра техническа обезпеченост на 
изпълнителя. В тази връзка е необходимо 
изпълнителят да направи прецизна 
калкулация на услугата след внимателен 
оглед и консултация с възложителя.

Етапи на почистването
Почистването след строителство и 
ремонт може да се раздели на няколко 
етапа:
1. Подготовка на повърхностите, 
подлежащи на почистване. Този процес 
обикновено включва ръчен труд, като 

В някои сгради не са предвидени съоръжения за 
основното и поддържащо почистване на фасадите
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изстъргване на остатъци от строителни 
материали от подове, стъкла, стени и 
др. Подовите настилки задължително се 
прахосмучат за осигуряване на максимално 
добър фронт за машинната обработка на 
настилките.
2. Двустранно измиване и полиране на 
остъклените повърхности. В много случаи 
тук се налага използването на помощни 
конструкции, като платформи, вишки 
и други за работа на височина над три 
метра. Стандартното професионално 
оборудване включва телескопи, 
окомплектовани с мечета и обиращи гуми; 
аксесоари за трудно достъпни места.
3. Основно почистване на санитарните 
помещения. Прилага се  предимно ръчен 
труд, използват се абразивни гъби и 
професионални препарати за основно 
почистване  в санитарни помещения. 
Може да се наложи използването на 
пароструйки или парочистачки в случаи на 
упорити отлагания от ръжда, варовик или 
строителни материали.
4. Почистване на общи части: врати, 
первази, парапети, асансьори и др. 
Използват се специализирани препарати 
щадящи повърхностите - съответно 
за дърво, метал, PVC, при нужда и спрей 
за лепило, петна. За постигане на 
добри резултати трябва да се работи 
с микрофибърни кърпи за съответния 
материал, който се третира.
5. Почистване на подовите настилки. 
Основното измиване се извършва с 
еднодискови машини, снабдени със 
съответните абразивни падове в 
зависимост от вида на настилката. 
Използват се професионални препарати 
със силно почистващо действие, 
внимателно подбрани според материала 
на настилката. Следва подсушаване с 
мощни професионални водосмукачки.

Препоръчително е нанасяне на 
подходяща запечатваща емулсия за 
предпазване на повъхностния слой от 
драскане и бързо износване. Тази процедура 
се извършва ръчно с професионални 
мопове и последващо машинно полиране за 
постигане на добър оптичен ефект.
6. Почистване на входовете и прилежащи 
външни площи, паркинги и гаражи.

Когато площите са големи, най-
ефективно се почистват с метачки, с 
което се пести време и труд .

Прилежащите и входни пространства 
са визитната картичка на всеки обект. 
Качествено извършеното основно 
почистване е предпоставка за по-лесна 
поддръжка и удължена експлоатация на 
вложените материали. Затова е важно 
да бъде възложено на професионална 
почистваща фирма, доказала своя опит и 
качество в тази област. 

Людмила ДАНЕВА, 
член на УС на АФППТБ

Почистването след 
строителство и 
ремонт  се причис-
лява към основно-
то почистване

Почистването 
изисква използва-
нето на специали-
зирана професи-
онална техника и 
аксесоари
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Почистване

Изискванията към 
почистващите фирми 
растат непрекъснато
Маргарита Петрова, управител на „Шерита М”, пред „Фасилитис”

акви нови тенденции има в 
областта на професионалното 
почистване?

- Професионалното почистване е 
сектор, който с все по-големи темпове 
се развива през последните години. В 
днешно време все повече мениджъри 
изпитват нужда от наемането на фирма 
за почистване. Бързо развиващата 
се среда, в която живеем, новите 
технологии, които се появяват на пазара, 
както и все по големите потребности 
на клиентите водят до непрекъснатото 
повишаване на изискванията към 
фирмите за професионално почистване. 
Всяка една компания трябва да 
може да отговори на тези големи 
изисквания на потенциални и реални 
клиенти, съобразявайки се също така с 
изискванията за опазване на оклоната 
среда и човешкото здраве. 

Новите тенденции в областта на 
професионалното почистване са свързани 
именно с развитието на ново поколение 
машини и препарати, квалифициран 
персонал, комплексно обслужване на клиента, 
безопасни за околната среда и човека 
продукти и услуги. 

България е в Европейския съюз и е 
длъжна да се съобразява с наложените 
норми и наредби. В това отношение и 
при професионалното почистване са 
наложени изисквания относно хигиената 
и екологичните процеси. „Шерита М” 
се стреми да отговаря на тези норми, 
спрямо препарати, машини и квалификация 
на персонала. Винаги се съобразяваме с 
естеството на работа в офисите, които 
поддържаме. 

В следващия етап от нашето развитие, 
възнамеряваме да използваме една от 
новите технологии при почистващите 
машини- принципът на йонизиране на 
водата, при който се работи без препарати. 

Тази технология е екологична и при нея се 
придават на водата свойства на мощен 
почистващ препарат, без да е необходимо 
да се прибавят химикали. Тази тенденция е 
нова на пазара на професионално почистване 
и тепърва навлиза. На българския пазар има 
няколко вида машини, които работят на 
този принцип. 

Може ли да ни разкажете малко повече 
за новите услуги, които предлагате. И 
по специално за почистващите машини 
(Rotomac 340) на ескалатори?
- Да, почистването на ескалатори е една от 
нашите нови услуги, която демонстрирахме 
на изложението „Интер Хигиена Експо” в 
НДК, през февруари тази година. 
Резултата е, поръчка за почистването на 
всички ескалатори в НДК.

Машината Rotomac 340 е съвсем 
ново поколение и позволява ефикасното 
почистване и премахване на всички 
наслагвания на мърсотия, разпилени 
материали, петна от разляти течности 
и други върху ескалатора. Почистването 
се извършва без рискове за повреждане 
на ескалатора и без вероятност от 
наводнение на съоръженията. Това се 
дължи на специалния начин на работа на 
машината- контролирано впръскване на 
препарат, минимално количество вода 
и незабавно всмукване на мърсотията 
в резервоара. Предимството на 
тази машина е, че може да почиства 
вертикалната и хоризонталната 
плоскост на стъпалото 
едновременно. 

Машината за почистване на ескалатори 
е тествана и официално одобрена от 
световни производители на ескалатори 
и позволява почистване на всички 
стандарти ескалатори. Почистването с 
нея се извършва от предварително обучени 
служители на „Шерита М” ООД. 40
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Маргарита Петрова  
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Друга нова услуга, която фирмата предлага 
на своите настоящи и бъдещи клиенти, 
това е външното почистване. Притежаваме 
среден тип метачна машина (Tennant A 60) 
за градски условия. Тази услуга предлагаме 
главно за затворени пространства от типа 
на „Бизнес парк София”, жилищни комплекси, 
паркинги и гаражи. Метачната машина 
напълно и ефикасно почиства алеи, улици, 
дворни пространства, паркинги, гаражи и 
други. 

В продължение на разговора за новите 
услуги, бих искала да отбележа, че „Шерита 
М” развива своята дейност и в областта на 
вътрешното и външно озеленяване. Фирмата 
предлага на своите клиенти поддръжка на 
зелени площи, дворни пространства, както и 
вътрешно интериорно озеленява и доставка 
на аранжирани цветя до дома или офиса. 

Като допълнителна услуга към това звено 
от своите дейности фирмата вече предлага 
и възстановяване на алеи, запълване на дупки 
и други неравности с помощта нa „студен 
асфалт”. Това е също един нов продукт 
на българския пазар, чиято технология на 
полагане и употреба е доста опростена и 
подходяща за асфалтиране на площи с малки 
размери. Мястото, на което ще се използва 
асфалта, се почиства добре от прах, полага 
се асфалтът, след което се валира с моторна 
трамбовка. Мястото може да се използва 
веднага след полагане на асфалта. Продуктът 
е подходящ за жилищни комплекси, за дворове 
на промишлени предприятия и пространства 
от типа на „Бизнес парк София”. 

По този начин, „Шерита М” затваря цикъла 
на почистване, поддържане и озеленяване 
на вътрешни и външни пространства. 
Достигнахме до този затворен кръг, след 

дългогодишния си опит, който показва, че 
желанието на клиента е това да се съчетава 
с аутсорсването на услугите.

Какви проблеми най-често възникват при 
взаимоотношенията ви с клиентите?
- Не бих казала, че имаме някакви сериозни 
проблеми със своите клиенти. С по-
голямата чат от клиентите си, работим 
от дълги години и сме изградили едни добри 
партньорски взаимоотношения на базата 
на доказан опит и качество на предлаганата 
услуга. 

Въпреки това, понякога се случва да се 
появят въпроси от страна на клиентите.

Един от най-честите проблеми или 
въпроси, които се налага да обсъдим 
с нашите клиенти, е недоверие в 
качеството на използваните препарати, 
въпреки че почистването се извършва 
винаги с препарати, които притежават 
съответните санитарни разрешителни 
и доказано качество. Друг проблем 
са тъканите, с които се чистят 
повърхностите, а също така и изискването 
на клиентите почистването да се извършва 
в извънработно време, но рядко се ползва 
обслужване през нощта.

Често клиентите очакват от нас да 
извършим чудо. След изпирането на мокета, 
не само да бъде чист, но ако е възможно да 
стане по-нов.

Нашето дружество е сертифицирано 
по ISO 9001:2000, всеки доставчик на 
препарати, машини или каквито и да е 
консумативи е предварително проверен и 
проучен според изискванията на системата 
за управление на качеството. Дружеството 
ни не би могло да си позволи риска от работа 
с некачествени препарати, техника или други 

Запълването на дупки 
и други неравности 
с помощта нa „студен 
асфалт”, е нов продукт 
на българския пазар

Изискванията 
към почистващите 
фирми...

Почистване

България е в ЕС и е 
длъжна да се съобразява 
с наложените норми и на-
редби относно хигиената 
и екологичните процеси
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почистващи средства.

Как се отразява финансовата криза на 
този сектор?
- В сектора няма спад, тъй като много 
от компаниите искат да прехвърлят 
задълженията си към нас, като фирма 
изпълнител. Т.е. ние да наемем работниците 
и да поемем всички разходи, да доставим 
съответните препарати и машини, да 
направим необходимите застраховки и да 
извършим качествено услугата в уговорения 
срок. 

Единствено като някакъв спад може да 
се отрази отказът на определени „малки” 
клиенти които решават да извършат сами 
тези услуги. За мениджъри, отговарящи 
за цели сгради, бизнес центрове, бизнес 
паркове и други, такова решение на отказ 
от компания за почистване и преминаване 
към собствен персонал би се отразило доста 
неблагоприятно.  

Как според вас ще изглежда пазарът за 
професионално почистване след пет 
години?
- Пазарът за професионалното почистване 
се развива доста динамично в последните 
няколко години и смятам, че тази тенденция 
на развитие ще се запази. Фирмите, които 
не са конкурентноспособни, с времето ще 
отпаднат от пазара.

С уедряването на доставчиците и 
налагането на фасилити мениджмънта, 
фирмите, които могат да обслужват 
големи обекти, ще бъдат предпочитани от 
съответната организация за извършване на 
дейността. Много е важно за една фирма в 
сектора на професионалното почистване да 
има опит, добър персонал, голяма мобилност 
и да инвестира постоянно в ресурсите 

Почистване

си. Пазарът няма да спира да се развива, 
напротив, все повече ще предпочитат 
тази услуга да се възлага на външна фирма 
доставчик на дейността. 

Като едно от основните предимства да 
се аутсорсва дейността по почистването 
е, че има възможност да се оформи един 
затворен цикъл на комплексно обслужване. 
Например външното, както и вътрешно 
почистване, могат да станат абонаментни. 
Такъв тип абонаментно обслужване „Шерита 
М” предлага на своите настоящи и бъдещи 
партньори. 

И другата услуга в която сме се 
специализирали, е почистването по време и 
след строителство. Почистването можем 
да започнем от начало на строежа и да го 
приключим с предаването на обекта.

Кои са основните фактори, по които 
клиента трябва да се ръководи при избора 
на фирма за почистване?
- При избора на доставчик, клиента трябва 
да направи проучване на съответната 
фирма, да се съобрази с референциите, 
квалификациите и опита, които тя 
притежава. В настоящия момент водещия 
фактор при избора на доставчик на 
услугата е цената. Това е практика, която 
би трябвало да се промени, тъй като 
предоставянето на услуга с наистина високо 
качество, съответстващо на изискванията 
на клиента, е свързано с големи инвестиции, 
подобрения и много добра организация 
на ресурса. Би следвало като фактори за 
избор на доставчик освен цената, влияние 
да оказват и качеството на предлаганата 
услуга, възможностите на доставчика 
да изпълни поетите ангажименти и 
квалификацията на персонала. 

Интервюто взе Гергана КЕРЕНСКА

Машина за мокро почистване на ескалатори Вакуумна машина за събиране на отпадъциМетачна машина
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Почистване 
на фасади
Модерните технологии улесняват 
поддържането на екстериорните повърхности

ФАСАДАТА НА СГРАДАТА, в която се 
помещава една организация, има 
преди всичко представителна 

функция и видът й влияе върху цялата 
идентичност на компанията. Околната 
среда постоянно оказва негативно 
въздействие върху екстериорните 
части на сградите, като в големите 
градове замърсяването на фасадата е 
особено интензивно, поради мръсния 
въздух, съдържащ по-високата 
концентрация на прахови частици.

Съвременните фасадни строителни 
материали реагират по различен начин 
на различните климатични условия и 
дори висококачествени каменни фасади 
могат да получат видими следи. Една 
фасада трябва да се почиства редовно, 
като честотата зависи от степента 
на замърсяване за региона. Колкото 
въздухът е по-мръсен, толкова по-често 
трябва да се извършва почистването и 
препаратите трябва да са по-силни.

В този материал ще се спрем 
главно върху гладките фасади от 
метал, стъкло или други плоскости, 
тъй като гладката им повърхност 
прави мръсотията и дефектите по-
лесно забележими. Освен чистотата 
като фактор, определящ външния 
вид, има още един сериозен аргумент 
за редовното почистване - и той е, 
че колкото е по-висока степента на 
замърсяване на фасадата, толкова 
по-висока ще е степента на корозия. 
Ако се неглижира почистването, 
екстериорните повърхности по-бързо 
ще загубят оригиналното си качество 
и вид. От друга страна честотата на 
почистването зависи и от бюджета. 

Разходите за фасадата по време 
на експлоатацията на сградата 
се определят основно от цената 
на услугата по почистване. Едно 
съвременно решение за тяхното 
минимизиране е използването на 
роботи чистачи или дистанционно 
управлявани машини за често 
почистване с ниска интензивност. 44

Роботите за почистване на фасади намаляват риска от инциденти 
и вършат работата по-бързо и евтино

Почистване
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Те са особено подходящи за почистване 
на големи сгради, които имат големи 
екстериорни площи. Използването 
на роботизираните машини за 
почистване на фасади набира все 
повече популярност, поради това че 
може да донесе няколко предимства:
• предотвратява риска от инциденти 
при почистването на фасадата
• намалява се използването на 
химически препарати
• намаляват се разходите за 
почистващ персонал
• почистването става по-бързо
• фасадата на сградата постоянно 
може да се поддържа в идеален вид

Машините за дистанционно 
почистване работят на същия принцип 
като роботите за почистване на 
фасадите, с тази разлика че едните 
се управляват от човек, а другите 
чистят фасадите сами. И в двата 
случая нуждата от персонал за 
почистването на фасадата се намалява 
драстично, защото с помощта на 
машина фасадата се чисти по бързо. 
Това, по което могат да си приличат 
двата вида машини, е начинът на 
закрепване към фасадата и маневрите, 
които могат да извършват. Някои 
от тях се спускат на въжета покрай 
фасадата, други могат да ползват 

Използването 
на роботизира -
ните машини 
за почистване 
на фасади набира 
все по-голяма 
популярност

Ако се пренебрег-
не почистването, 
екстериорните 
повърхности по-
бързо ще загубят 
оригиналното си 
качество и вид

Почистване

специални релсови конструкции по 
външните стени, а трети могат да 
се прикрепят с вакуум. В зависимост 
от вида на машината може да се 
наложи някои трудно достъпни зони да 
се почистват с ръка. Недостатък на 
роботите за почистване на фасади е 
високата им първоначална цена, но ако 
сградата е голяма, вложените средства 
могат да се възвърнат за сравнително 
кратко време. Тук трябва да се има 
предвид, че напълно автоматизираните 
машини все още са значително по-скъпи 
от полуавтоматичните машини, които 
могат да се управляват от човек. 

Един от производителите на роботи 
за почистване на фасади е немската 
организация Fraunhofer-Gesellschaft, 
която е най голямата организация 
за приложни научни разработки в 
Европа. Тя предлага няколко вида 
машини за почистване на фасади, 
както напълно автоматизирани, така 
и полуавтоматични. Във Fraunhofer-
Gesellschaft, където работят над 
15 хиляди специалисти, повечето 
от които са учени, вече дори са 
се замислили за възможности за 
интегриране на роботизираните 
машини за почистване със системите 
за сградна автоматизация и в близко 
бъдеще на бял свят могат да се появят 
и такива системи.
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вместо да образува капки, образува 
равномерен слой и се стича. Така 
мръсотията има тенденцията сама 
да „спълзява” от фасадата, вместо 
да остава на точки в следствие на 
изпарените капки. Друго интересно 
свойство на титаниевия оксид е, че 
след като бъде облъчен с UV светлина, 
при взаимодействие с вода, той 
образува радикали, които разграждат 
различни органични и неорганични 
съединения. Тези две свойства помагат 
на това покритие само да се поддържа 
чисто. При процеса на разграждане на 
мръсотията обаче има вероятност 
се образуват отровни вещества, 
което с повсеместно използване 
на титаниев оксид при фасадите 
може да направи атмосферата в 
градовете още по-токсична, въпреки 
почистващите му свойства. Тъй като 
титаниевият оксид се прилага от 
сравнително скоро за елементи от 
екстериорното покритие на сградите, 
тези ефекти още не са добре изучени, 
но с времето това ще се промени и 
може да се появят регулации свързани 
с използването на това химично 
съединение за тези цели. 

Ясен ДИМИТРОВ

Почистване

Самопочистващи 
се фасади
Разходите за фасадата зависят 
основно от цената на почистването. 
Както в много области в поддръжката 
и експлоатацията на сградите, 
минимизирането на разходите, може 
да започне още на ниво на проектиране 
на екстериорните компоненти. 
На пазара има стъклени и метални 
фасади, които се самопочистват до 
определена степен и по този начин 
могат да намалят нуждата от често 
почистване. Първите небостъргачи с 
анодизирани алуминиеви екстериорни 
повърхности са се появили още през 
70-те години на 20 век и те са били 
предлагани като фасади, които нямат 
нужда от поддръжка. Почистването 
не се считало за наложително, понеже 
оксидираното им покритие е твърдо 
и устойчиво на въздействията на 
околната среда. Опитът обаче показал, 
че с времето те все пак се замърсяват, 
но тези фасади могат да са в добро 
състояние с намалена честота на 
почистванията.

Друго сравнително ново решение 
за самопочистваща се фасада е 
покритието от титаниев оксид. 
Слоят от това съединение има 
свойството да привлича водата, която 
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Задръжте 
топлината
Термоизолацията е основополагаща мярка 
за подобряване на енергийната ефективност

СРЕДНО 50%-70% от изразходваната 
от сградите енергия отива за 
отопление и един от най-важните 

фактори за намаляването на енергията 
и разходите за него е изолацията на 
сградата. Инвестициите дори в най-
ефективната технология за отопление 
губят своя смисъл, ако термоизолацията 
на сградата е слаба. Изолацията 
увеличава ефективността на всички 
отоплителни уреди и инсталации 
едновременно и от нея трябва да се 
започне в опита една сграда да се 
направи енергийно ефективна.

За да върши добре своята работа 
изолацията, тя трябва да е изпълнена 
качествено и с качествени материали. 
Това може да струва повече средства, 
които да бъдат инвестирани в по-скъпи 
материали, както и в наемането на 
надеждна фирма на по-висока цена, която 
да гарантира качествено изпълнение на 
изолацията. В началото тези разходи 
могат да изглеждат големи, но те 
ще се оправдаят бързо, тъй като 
термоизолацията е една от най-бързо 
изплащащите се мерки, които могат 
да бъдат предприети за подобряване на 
енергийната ефективност. В България 
много строителни инвеститори не 
отчитат този факт, най-вече поради 
това, че не планират управлението 
на имота в дългосрочен план. Често 
предприемачите продават сградата 
след построяването й и разходите по 
експлоатацията се превръща в проблем 
на новите собственици. По думи на проф. 
Димитър Назърски, член на УС на БАИС 
и един от най-големите специалисти в 
областта на изолациите, новите сгради, 
които се строят в България, масово не 
отговарят на нормите за енергийна 
ефективност. Според него причината 
за това е, че често липсва детайлен 
проект за изолирането на сградата, 
поради което изборът на топлоизолация 
от инвеститора или строителя на 
сградата в повечето случаи е на по-

евтин, но неефективен вариант.
Засега основните фактори при избор 

на имоти са цена и местоположение, 
но финансовата криза, както и 
растящите цени на енергията, ще 
накарат купувачите и наемателите 
да обръщат все повече внимание на 
състоянието на имотите и енергийната 
ефективност. Повишаващите се 
изисквания за енергийна ефективност 
в европейското законодателство и 
уреждането с времето на българското 
законодателство по въпроса, 
ще направят информацията за 
енергийната ефективност на даден 
имот по-достъпна и ясно формулирана. 

На пазара могат да се намерят различни разновидности 
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Засега загубите от неефективни и 
некачествени имоти се понасят основно 
от неосъзнали се купувачи и наематели, 
но в бъдеще те все повече ще се усещат 
от инвеститорите и строителите. 
Минималното, което последните 
могат да направят за повишаването 
на ефективността на даден имот, е 
проектирането и изграждането на 
качествени изолационни системи.

За повишаването на ефективността 
на изолацията има основни детайли, 
които трябва да се обсъдят с фирмата 
проектант и фирмата изпълнител. 
Преди дори да се избере изолационния 
материал има няколко неща, на които да 

Изолацията уве-
личава ефектив-
ността на всички 
отоплителни уреди 
и инсталации едно-
временно

се обърне внимание, за да се оптимизира 
неговото действие:
• Въздухопропускливост и запечатване – 
преминаването на въздух през 
изолационния слой ще води до загуби 
на енергия, а влажният въздух може да 
повреди изолацията и да намали нейната 
ефективност
• Контрол на влагата и 
хидроизолацията– при недобро 
инсталиране на дограмите и касите на 
вратите, както и не добре направената 
хидроизолация, дъждовната вода може да 
проникне в термоизолационния слой
• Ниши на външни осветителни тела – 
те могат да се превърнат в места 
откъдето се губи много топлина. Тук 
трябва да се внимава колко изолацията 
ще се доближава до фасунгата и дали 
тя може да влиза в директен контакт с 
изолацията
• Термо-мостове – тяхното наличие 
може съществено на понижи 
ефективността на изолационната 
система, затова трябва да се помисли 
как те да бъдат избегнати
• Кой и как ще извършва изпълнението на 
изолацията – качественото инсталиране 
е критично за ефективността на 
изолацията. Празните пространства 
и места, където изолационният 
материал се притиска и компресира, 
могат да намалят потенциала на 
термоизолацията за пестене на енергия 
с повече от 25%.

Това, което трябва да се знае 
при определяне на дебелината на 
вътрешната и външната изолация, е, че 
вътрешната допуска с около 20% по-
големи топлинни загуби. Това се дължи 
на ефекта, който външната изолация 
оказва върху отнемането на топлина от 
стената, ако навън е по-студено. Когато 
изолацията е отвън, стената става 
част от топлинната обвивка, а когато 
е отвътре се получава по-голяма разлика 
между температурата на стената и 
въздуха в помещението. 48

изолационни материали от органичен и неорганичен характер
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От друга страна опаковането отвътре 
позволява едно помещение да се затопли 
по-бързо, а при външна изолация трябва 
повече време, за да се затоплят 
стените. Поради това по-дебелата 
вътрешна изолация е по-подходяща за 
помещения, които се посещават по-рядко 
и за кратко време.

Изолационните материали се срещат в 
четири основни форми: рулонни изолации, 
изолационни плоскости, насипна изолация 
и изолационна пяна.

Изолационните рула са от най-
разпространеният вид изолации и са 
най-лесни за инсталация. Те могат да 
бъдат направени от различни материали, 
като минерална и стъклена вата, както 
и от естествени материали. Използват 
се за изолация на пода на долния етаж 
на сградата, изолация на тавана 
на последния етаж и вътрешните 
стени. Това е една от най-евтините 
разновидности на материалите за 
изолация, но изолационните одеяла 
трябва да се полагат внимателно, за да 
действат ефективно.

Изолационните плоскости, които 
се произвеждат от полистирен 
(стиропор), полиуретан каменна вата 
и др., могат да бъдат с различна 
дебелина и имат висока изолационна 
способност. Този тип изолация основно 

се използва за външни стени, равни 
покриви или такива с нисък наклон. Ако 
бъдат използвани за вътрешни стени 
изолационните панели не изискват 
слой за препятстване на влагата. Ако 
едната страна на панелите е с фолио, 
панелът се поставя с така, че тази 
страна да гледа към вътрешността 
на помещението. При изолацията на 
външни стени, за да бъде изолацията 
дълготрайна, панелите трябва да бъдат 
добре закрепени с дюбели и болтове за 
външната стена, а мазилката трябва 
да бъде изпълнена в съответствие с 
нормите. 

Изолацията от пяна, най-често 
от полиуретан, е по-скъпа от тази 
с одеала, но осигурява много добра 
термоизолация. При нанасянето й 
тя се раздува и уплътнява празните 
пространства, като не пропуска въздух 
и вода, което елиминира грижите 
по уплътняването на изолацията. 
Въпреки многото предимства, които 
притежава, за съжаление, изолационната 
пяна има и своите недостатъци. 
Ако при нанасянето на изолационния 
слой възникнат проблеми, е трудно 
те да се коригират. Понеже пяната 
покрива всичко на местата където 
се пръска, ако с нея бъдат скрити или 
други инсталации, е трудно да бъдат 
локализирани евентуални бъдещи повреди 
в тях.

Насипната изолация включва 
насипни нишки от минерална вата, 
фибростъкло или целулоза, които се 
вдухват със специална апаратура в 
стенни празнини. Такава изолация е по 
скъпа от изолационните рула, но при 
нея преминаването на въздух е по-
затруднено, а също така при нея има 
потенциал за по-малко термо-мостове, 
което допринася и за по-добрата 
звукоизолация. Насипната изолация е 
добре пригодена за области с неравна 
повърхност и форми, около препятствия 
и области, трудни за достигане. 
Целулозните фибри, които могат а 
се използват при този вид изолация, 
обикновено се правят от рециклирани 
вестници и се обработват химически за 
устойчивост срещу влага, запалване и 
насекоми. 

Това, че е избрана най-подходящата 
за един проект изолация, не означава, 
че тя ще свърши своята работа, ако не 
бъде качествено инсталирана. Затова 
изборът на специалистите, които ще 
сложат изолационния слой, е не по-малко 
важен от избора на самите материали. 
При взимането на това решение трябва 
да се търсят разпознаваеми знаци за 
качество. 

„Фасилитис“

Качественото 
изпълнение на 
изолацията е кри-
тично за нейното 
ефективно дейст-
вие и дълъг живот

При грешки насипната изолация по-лесно се поддава на корекции от изолационната пяна

Изолации
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Чакъл на покрива
Едно от най-добрите покрития срещу проникване Едно от най-добрите покрития срещу проникване 
на слънчевата топлина през покривана слънчевата топлина през покрива

АТО ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ баластрата 
от чакъл е популярна от повече от 
три десетилетия и става все по-

разпространена. Тя притежава редица 
качества, които си струва да бъдат 
изследвани, защото тези малки камъчета 
могат да имат голям ефект върху 
изолацията и продължителността на 
живота на покрива.

Баластрата предпазва покрива от 
въздействията на природата в голям 
климатичен диапазон и може да се полага 
върху равни покриви или покриви с лек 
наклон. Въпреки че имат малка маса, 
камъчетата съвкупно могат да устоят 
на силни градушки и ураганни скорости 
на вятъра. По време на урагана Катрина в 
САЩ например, е можело да се видят малък 
брой камъчета около сгради с покривна 
баластра или малки размествания на 
слоя чакъл, но почти цялата баластра 
останала на покрива, без да излети. За да 

70 кг баластра на 
квадратен метър, 
съответства на 
отразителна по-
кривна мембрана 
със способност на 
отразяване 65%

е устойчиво покритието от камъчета, 
покривът трябва да е с праг, който да ги 
задържа.

С натиска си баластрата позволява на 
строителните екипи бързо да инсталират 
големи листове хидроизолационна покривна 
мембрана, което намалява местата 
на слепване на отделните листове. 
Това прави възможно и директното 
използване на термоизолация, която в 
други случаи трябва да е покрита с асфалт 
или адхезив. Също така баластрата 
предпазва покрива от температурните 
шокове, които се получават от силното 
слънце през лятото, и по този начин до 
известна степен консервират покривното 
покритие. Покритието от чакъл добре се 
комбинира и с проекти за озеленяване на 
покрива.

Популярността на покривната 
баластра нараства и с ръста на зеленото 
строителство и повишаващите 
се изисквания за енергийната 
ефективност. Въпреки че сами по себе си 
камъчетата имат сравнително висока 
топлопроводимост, комбинираната 
им маса и въздушните пространства 
между тях в слоя баластра, през лятото 
служат за ефективна изолация срещу 
проникване на слънчевата топлина 
в сградата. Според четиригодишно 
проучване на Националната лаборатория 
на Оук Ридж, САЩ (ORNL), цялостното 
топлинно натоварване върху вътрешните 
помещения при покривна система с 
70 кг баластра на квадратен метър, 
съответства на използването на 
покривна мембрана със способност на 
отразяване 65%. Това се постига въпреки 
ниската отразителна способност на 
самите камъчета, която е под 20%. 
Специалисти от строителната индустрия 
считат баластрата от чакъл за „студено” 
покривно покритие, което е сравнимо 
с най-добрите покривни мембрани 
отразяващи слънчевата топлина. Тя е 
особено подходящо решение за сгради, 
които се ползват основно през горещия 
сезон.

Един недостатък на баластрата 
като покривно покритие е, че тя 
скрива хидроизолационния слой. Рано или 
късно, колкото и да е издръжлив, всеки 
покрив се износва и тогава той може 
да започне да пропуска вода. Когато 
това стане с покрив покрит с баластра, 
местата откъдето прониква водата 
се установяват трудно. За целта е 
необходимо да се премахва чакъл от 
големи участъци, което може да бъде 
свързано с трудности. Ако слой чакъл 
бъде предвиден като част от покривната 
система, трябва да се обърне внимание и 
на това, че той ще увеличи тежестта на 
покрива. 

Ясен ДИМИТРОВ
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При покупката 
на имот мислете поне 
с 20 години напред

ак се развива пазарът на 
изолационни материали?
- Бавно! Основните строителни 

практики не се менят толкова бързо, 
както информационните технологии 
например. Строителни технологии, 
които пестят време, намаляват ръчния 
труд, елиминират „човешките грешки” 
и поевтиняват строителния продукт 
се налагат много бързо. Същото е и при 
изолациите. 

Когато се говори за изолации, най-често 
хората разбират комбинираните външни 
топлоизолационни системи с експандиран 
полистирен - контактните фасади. 
Това е резултат от предпочитаните 
традиционни монолитни конструкции 
пред скелетните. Най-голям пазарен дял 
от изолационните материали в България 
има EPS, за производството, на който има 
и най-много местни мощности. Няма как 
картината да е различна, при положение, че 
в България се строят повече многоетажни, 
многофамилни жилищни сгради, при които 
площта на фасадите е много по-голяма от 
площта на покривите и основите. Въпреки 
че изискванията за изолация на покриви 
са най-строги и при най-използвания нисък 
клас материали с топлопроводимост около 
или над 0,040 W/m2K, полаганата дебелина 
трябва да е поне три пъти по-голяма от 
тази по стените.

Следващи по обем продажби са 
минералните вати, като стъклените 
вати са продавани в пъти по-вече от 
каменните. За съжаление нямаме местен 
производител на минерални вати. 
Старите производства на стъклена вата 
в Габрово и каменна в Полски тръмбеш, 
по-скоро водят негативни асоциации 
на потребителите заради лошите им 
технологии и компромисно качество. 

На последно място по обем продажби 
от масовите изолационни материали е 
екструдирания пенополистирен. Якостните 

Светла Бонова, мениджър маркетинг, „Изовер България”, пред „Фасилитис”

му характеристики си партнират чудесно 
с отличните топлоизолационни свойства. 
За съжаление, в основите, където е най-
ефективното му приложение, все още се 
полага с много малки дебелини.

И за да се върна на бавната промяна 
на строителните практики искам да 
посоча една неоползотворена за икономии 
ниша – покривите. В съвременното 
строителство, особено жилищното, 
масово се проектират бетонови скатни 
покриви. Същите могат спокойно да 
се заменят с дървени, без да се прави 
компромис с меджуосовите разстояния, 
като същевременно дървената скелетна 
конструкция може да бъде запълнена с 
изолационен материал, без да се отнема 
от обема на помещенията.

Какви са предимствата на минералната 
вата в сравнение с другите 
термоизолационни материали и 
недостатъците?
- „Изовер” е най-големият световен 
производител на минерални вати 
(стъклени и каменни). В продуктовото 
портфолио влизат и полистирени. 
Например „Изовер България” предлага XPS 
Sryrodur на BASF, „Изовер Румъния” планира 
производство на EPS, така че имаме 
сравнително обективен поглед върху 
изолационните материали. Факт е обаче, 
че минералните вати са изолация 3 в 1: 
отлични топло изолационни свойства 
(λ 0,033 – 0,042), максимална звукоизолация 
и пожарозащита (клас А 1 или 2). Има 
много видове стъклените и каменните 
вати -подходящи за различни видове 
конструкции – леки и меки материали 
подходящи за ненатоварени изолации – 
преградни стени, последен подпокривен 
етаж; по-плътни и полутвърди материали – 
за вентилируеми фасади, скатни 
покриви; твърди материали за подове и 
проходими, натоварени плоски покриви. 

Изборът на материал е 
лесната част, по-трудна-
та част е архитектурна-
та концепция да е разра-
ботена още от самото 
начало с идеята за енер-
гийна ефективност

Топлоизолацията не е само 
„спестовна книжка”, в 
съчетание със звукоизо-
лация тя е гаранция за 
комфорт и сигурност
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Да не забравяме и техническите изолации, 
специализирани каменни вати и новата 
разработка стъклени вати на „Изовер” – 
ULTIMATЕ с гранични температури на 
приложение над 500о С.

Недостатък на минералните вати е 
това, че имат по-голяма водопопиваемост 
в сравнение с полистирените, но при 
правилното им полагане, те са защитени, 
не стареят и не променят свойствата си 
във времето.

Каква изолация е нужна за изграждане 
на една нискоенергийна къща и нейната 
енерго-ефективност?
- За постигане на най-стриктния стандарт 
от ниско-енергийните, този на Пасивната 
къща се изисква постигане на коефициент 
на топлопроводимост U < 0,1 W/m2K. Това 
се постига с дебелини над 40 см от най-
конвенционалните материали и над 30 при 
добрите топлоизолатори. Това означава 
до осем пъти по-големи дебелини от сега 
наложилите се особено по стените 5 см.

Изборът на материал е по-лесната част. 
Тази година ние пускаме сертифицирания 
от Института за ПК „Мултикомфорт 
филц” с λ 0,034. По-трудната част 
е архитектурната концепция да е 
разработена още от самото начало с 
идеята за енергийна ефективност, да 
се приложат адекватни конструктивни 
решения за полагането им и щом се 
касае за намаляване на загубите от 
топлопреминаване да се елиминират 
топлинните мостове. (Фигура 1)

Кои са най-купуваните ви продукти 
и каква най-често е дебелината на 
поръчваните при вас термоизолации? 
- Тъй като България е особено 
чувствителна към цените и контролът 
много често е само на хартия, най-голям 
дял естествено имат най-евтините 
материали. 52
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За наша радост обаче „Изовер Акусто” – 
специализираната стъклена минерална 
вата за преградни стени, има растящ дял, 
тъй като освен, че е единствен материал 
от по-ниския ценови клас с гарантирани 
звукоизолационни свойства, има и отлична 
топлоизолация. 

Друг материал, този път от по-високия 
клас - Изовер FDPL – е предназначен 
основно за вентилируеми фасади, но и 
с доста по-широко приложение, поради 
отличните си топлоизолационни и 
звукопоглъщащи свойства също има 
растящ дял. При него се забелязва и явна 
тенденция към увеличаване на полаганите 
дебелини. През изминалата година имахме 
поръчка за FDPL 14 см, а нашите търговски 
партньори започнаха да държат редовно на 
склад и дебелини 6 и 8 см.

Материалите с по-лоши изолационни 
свойства логично са и по-евтини. За да се 
постигне обаче поне законово определения 
коефициент на топлопроводимост, 
трябва да се сложи по-голяма дебелина, 
тъй като топлоизолацията е функция на 
дебелината и топлопроводимостта. Ако 
вместо два-три слоя от евтиния материал 
се сложи един слой от по-качествения, 
но съответно и по-скъп материал, се 
спестяват средства от поддържаща 
конструкция и крепежи. Една качествена 
количествена сметка и познаване на 
конструкциите може много лесно да 

доведе до правилния избор на изолационен 
материал. (Фигура 2)

 
Отразява ли се кризата в бранша?
- Естествено е кризата да се отрази на 
бранша. Но при изолациите спадът няма 
да е право пропорционален на по-малкото 
строителни проекти, тъй като ще има 
ръст, породен от по-стриктното спазване 
на законодателството и увеличаване 
на полаганите дебелини. Нормално е при 
превес на предлагането над търсенето, 
купувачите да стават по-претенциозни, да 
изискват енергийни паспорти и спазване 
на нормите за звукоизолация за да си 
гарантират по-лесна, евтина и комфортна 
експлоатация на закупения строителен 
продукт. 

Какво бихте посъветвали вашите 
клиенти?
- При покупка на имот да мислят в 
перспектива поне 20 години напред. 
Не дали сега сградата отговаря на 
нормите за топло- и звукоизолация, а 
дали след 10, 15, 20 години разходите за 
експлоатация няма да надхвърлят днешна 
инвестиция в изолация. Освен това 
добре изолираното жилище ще запазва 
и повишава стойността си. И накрая, 
топлоизолацията не е само „спестовна 
книжка”, в съчетание със звукоизолация тя 
е гаранция за комфорт и сигурност. 

Интервюто взе Гергана КЕРЕНСКА

Стандарти и практики

Изолация Isover Rio 
 0,042W/mK

U-стойност 0,25 W/m2K* предложени нови 
изисквания за покриви в Наредбата за 
топлосъхранение

Изолация Isover 
MKF  0,034 W/mK

Постига се с 
дебелина 13 см

Постига се с 
дебелина 16 см

(Фигура 2)

(Фигура 1)

Oфис Център Новео 
Проектант: 
арх. Константин Антонов, 
Артек Дизайн
Изпълнител: 
Строймакс България
U-стойност външни 
стени 0,3 W/m2K 10 см 
изолация вентилируема 
фасада 
U-стойност плосък 
покрив 0,25 W/m2K 15 
см изолация 
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Топлоизолация 
на жилищни сгради

ПРОБЛЕМЪТ С ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ при отоплението 
и климатизирането на жилищни, 

обществени, промишлени и други сгради 
е изключително актуален от гледна 
точка на икономията на енергия. В редица 
европейски страни, включително и в 
България, изискванията за подобряване 
на топлосъхранението на сградите е 
регламентирано в специални нормативни 
документи. За България това е 
действащата от 2005 г. Наредба № 7 за 
топлосъхранение и икономия на енергия в 
сгради.

Различните сгради, в зависимост от 
тяхното предназначение и конструкция, 
предполагат и различни методи и 
материали за повишаване на тяхната 
енергийна ефективност – минерална 
вата, полиуретанова пяна, полистирол 
(стиропор). Типът, дебелината и 
плътността на топлоизолационния 
материал се определят на база 
топлоизчисленията на сградата.

Ние ще се спрем на най-масовия тип 
сгради – жилищните, и основните 
моменти на ефективната топлоизолация. 
Наред с покрива и отворите (врати и 
прозорци), фасадата на една сграда е 
елементът, който в най-голяма степен 
топлоотдава при температурни разлики 
от двете страни на ограждащия елемент 
(стената).

Порестата структура на експандирания 
пенополистирол (EPS-F) и малкият 
коефициент на топлопроводимост λ 
го правят изключително подходящ за 
топлоизолиране както на новостроящи 
се сгради, така и за обновяване 
на съществуващи. Практически 
наблюдения показват, че при правилно 
изпълнение на топлоизолационна 
система ТЕРАЗИД например, разходите 
за отопление може да намалеят с до 
30%. Топлоизолационаната система е 
сертифицирана по БДС и отговаря на 
всички критерии за ефективност и 
устойчивост. 54

За да се гарантират качествата на изолационния материал, 
е нужно да се спазват техническите изисквания

Близо 800 000 м2 фасади са изпълнени с топлоизолационната система 
на „Теразид” през 2008 г. © ТЕРАЗИД
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За да се гарантират тези качества, 
е нужно да се спазват определени 
технически изисквания по време на 
изпълнение на системата. Основните 
моменти са:
1. Лепене на топлоизолационни плоскости 
с плътност поне 15 кг/м3 и дебелина не 
по-малка от 5 см (съгласно изискванията на 
Наредба № 7)
2. Дюбелиране на топлоизолационните 
плоскости с 6-7 дюбела на м2

3. Шпакловане на топлоизолационните 
плоскости и влагане на армираща 
стъклофибърна мрежа в шпакловъчния слой
4. Грундиране на основата
5. Полагане на фасадна боя или мазилка 
с водоотблъскващи и паропропускливи 
свойства

Като завършващ за системата слой, 
фасадната мазилка трябва да гарантира 
защита както от механични, така и 
от атмосферни влияния. Затова не се 
препоръчва използването на сухи мазилки 
на циментова основа, които при валеж 
може да попият вода. За райони с висока 
влажност на въздуха, като крайморските 
например, e подходяща е силиконовата 
мазилка СИКОЛИТ. 

Силозната техника 
осигурява по-голя-
ма ефективност 
с по-малко опера-
ции на строителна-
та площадка и по-
малко работници

Топлоизолация...
Силозна техника

На специализираното изложение Българска 
строителна седмица, състояло се през 
март, от „Теразид” ЕООД бе представен 
нов, модерен начин на обслужване на 
строителните обекти чрез силозна 
техника.

Новото в оборудването, което фирмата 
предлага, е интегрираният към силоза 
смесител, който смесва насипните 
материали с вода. Това позволява бързо и 
лесно да се получава лепилна и шпакловъчна 
смес за топлоизолационни плоскости.

Този нов метод на работа не само 
многократно улеснява клиентите на 
фирмата, елиминирайки необходимостта 
от разтоварване и складиране на 
строителните материали, но осигурява 
по-висока ефективност при по-
малък брой работници. Наред с това 
автоматизираният процес на смесване на 
сухата смес с вода в препоръчаната от 
производителя консистенция осигурява 
постоянна добра хомогенност на разтвора, 
обяснява управителят на „Теразид” ЕООД 
Росен Станков. 

От миналата година започнахме да 
предлагаме машини за полагане както 
на сухи строителни смеси, така и на 
пастообразни продукти – хидроизолации, 
бои, мазилки. Вече наблюдаваме силен 
интерес към тях и следващата стъпка за 
улесняване работата на нашите клиенти 
беше внедряването на силозната техника, 
коментира иновацията Росен Станков. 
Надяваме се в следващите 12 месеца да 
можем да предложим на нашите клиенти 
и силози за пастообразни мазилки, допълва 
той.

Силозната техника се монтира лесно 
на строителната площадка, без да е 
необходима предварителна подготовка. 
След първоначалната доставка от 4,5 
тона на сухи смеси с марка ТЕРАЗИД, 
повторното зареждане на силозите 
с материал в насипно състояние е 
възможно с големи чували (т. нар. „биг бег”), 
доставени с камион с кран. 

Един от продуктите, изпитан и одобрен 
за работа със силозите Теразид SiloMix, 
например, е ТЕРМОЗИД, използван за 
лепене и шпакловане на топлоизолационни 
плоскости от вида EPS, XPS или минерална 
вата. Силозната техника е изключително 
полезна и при работата с лепилата 
ТЕРАЗИД STANDART или ТЕРАЗИД FLEX 
използвани за лепене на фаянс, теракота 
или гранитогрес. 

Ирина БОРИСОВА, „Теразид”

При полагането 
на мазилката не се 
препоръчва използ-
ването на сухи ма-
зилки на циментова 
основа, които 
при валеж може 
да попият вода

Силозната техника осигурява по-висока ефективност 
при по-малък брой работници. © ТЕРАЗИД
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Природен газ

Стъпки към енергийна 
ефективност
„Енергоконсулт” АД пусна в експлоатация когенератор 
на газ в локална отоплителна станция

ОТ НАЧАЛОТО НА АПРИЛ 2009 Г. 
екипът на „Енергоконсулт” АД, 
дъщерно дружество на „Овергаз” 

АД, специализирано в областта на 
енергийната ефективност, пусна в 
експлоатация първия когенератор за 
производство на електрическа и топлинна 
енергия в локална отоплителна централа. 
Централата се намира в столичния 
квартал „Овча купел”. Когенераторът 
работи на природен газ, има електрическа 
мощност от 170 киловата и вече 
захранва с топла вода 320 домакинства. 
Мощността му е избрана според 
специфичните нужди на потребителите, 
което гарантира максимална 
ефективност от натоварването му през 
цялата година. 

Газификацията 
на 35 общински 
сгради в София е 
спестило 340 хил. 
лв от бюджета им 
за отопление само 
през първото три-
месечие на 2009 г.

Използването на природен газ дори 
само за отопление също има голям 
потенциал за намаляването на разходите 
и повишаването на енергийната 
ефективност. Теоретично това е добре 
известно на всеки, но когато всичко бъде 
представено в цифри, нещата могат да 
станат много по-убедителни. Наскоро 
от „Софиягаз” представиха своите 
данни за ефекта от отоплението на газ 
сгради в района на София. Те показват, че 
газификацията на 35 общински сгради, 
клиенти на „Софиягаз”, в София, Банкя и 
Божурище е спестило 340 хиляди лева 
от бюджета им за отопление само през 
първото тримесечие на 2009 г. 

В момента най-много общински обекти, 
които се отопляват на природен газ, има 
в столицата – 24, в Божурище те са 7, а 
в Банкя – 4. Преди газификацията всички 
административни сгради са се отоплявали 
с нафта и мазут. Най-печеливши от 
предимствата на синьото гориво са 
Домът за деца „Дъга” в София – там са 
спестени 64 хиляди лева, 78-мо средно 
общообразователно училище, Банкя – 
29,500 лева и 26-то училище „Йордан 
Йовков” в Столицата – 22 хиляди лева. 
До този момент екипите на „Софиягаз” 
ЕАД, дъщерно дружество на „Овергаз”, 
са изградили 520 километра газо-
разпределителна мрежа на територията 
на София, Банкя и Божурище. Към нея са 
присъединени 11 521 домакинства, 436 
административни сгради и 60 промишлени 
предприятия. „Енергоконсулт” АД предлага 
множество енергийни услуги, като една от 
тях е цялостният енергиен мениджмънт 
на обща котелна инсталация в жилищни 
сгради. 

Компанията предлага на своите 
потребители дори възможността 
да отчитат сами индивидуалните 
топломери. Данните за самоотчета 
може да се продиктуват на специални 
телефони или в интернет страницата на 
компанията. 

„Фасилитис”

Когенераторът работи на природен газ, има електрическа мощност от 170 киловата
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Проект Coolregion
Енергийно-ефективно охлаждане в сгради

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ се наблюдава 
увеличение на топлинния товар и 
енергийната конусмация за охлаждане 

в страните членки на ЕС, като системите 
за охлаждане са втори по потребление на 
енергия след отоплителните системи, 
а за някои страни дори се наблюдава 
изравняване на консумацията за отопление 
и охлаждане. Според експертите едно 
от възможните обяснения е глобалното 
затопляне и вследствие увеличението 
на средногодишните температури. От 
друга страна, до момента въпросът 
за енергопотреблението за охлаждане 
и климатизация е на втори план при 
определяне на енергийната стратегия на 
сградите, като остава все още в сянката 
на отоплението. 

С цел популяризиране енергийно 
ефективни решения за пасивно и 
активно охлаждане на сгради, екип 
от експерти от седем европейски 
страни (Германия, Австрия, Холандия, 
Франция, България, Полша и Словения) 
инициира проект Coolregion, който е 
подкрепен от Европейската комисия 
и програма Интелигентна енергия 
за Европа. В рамките на проекта се 
предвиждат дейности като проучване 
на състоянието и пазара на охладителни 
системи, създаване на наръчници с 
техники и технологии за активно и 
пасивно охлаждане, работни срещи и 
обмяна на опит между експерти от 
страните-участнички, представяне на 
примери от практиката за енергийно 
ефективно охлаждане и други. 

Според проекта, устойчивият летен 
комфорт в сградите е този, който 
може да се постигне без използване 
или с минимално използване на енергия 
и чрез използване на материали, които 
не застрашават околната среда. В хода 
на проекта, проучвания и интервюта 
с експерти показаха, че в България 
охлаждането още не се счита за един от 
основните проблеми. Очакванията обаче, 
са важността на този въпрос да нарасне 
с икономическото развитие на страната. 

Наръчниците изготвени по време 
на проекта са насочени към крайния 
потребител на енергията за охлаждане 
и имат за цел да предоставят набор от 
методи, от които да може да се избере 

Енергийна ефективност

Детската градина на ул. “Латинка” в София, която ще бъде реконструирана © Ясен Димитров

най-подходящия за конкретния случай. Те 
са полезни във фазата на проектиране 
на сградите или при планиране на 
ремонтните дейности.

Един от основните изводи от проекта 
за България е, че пасивното охлаждане 
заема важно място като възможност 
за намаляване консумацията на енергия. 
То включва техники като засенчване 
и озеленяване на фасадите, подходяща 
ориентация на сградата, естествена 
вентилация и др. Тези начини са 
подходящи за охлаждане за нови сгради, 
а също и за съществуващи сгради в 
основен ремонт.

Един от основните 
изводи от проекта 
за България е, че 
пасивното охлаж-
дане заема важно 
място като въз-
можност за нама-
ляване консумация-
та на енергия.
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В процеса на разработка на проекта 
към типовото задание, одобрено от 
Столичната община, се добавят и 
конкретни изисквания относно пасивните 
начини на отопление и охлаждане, 
съответстващи на характера и 
спецификата на съществуващата детска 
градина. Консултациите по отношение 
на архитектурния дизайн, ситуирането 
на бъдещето разширение и стратегията 
за енергийна ефективност довеждат до 
следните препоръки: 
• Бъдещото ново двуетажно крило 
на детската градина да се направи 
с ориентация на главната фасада на 
юг; Да се запазят съществуващите 
широколистни и иглолистни дървета 
и да се засадят нови широколистни 
дървета пред южната фасада на новото 
крило;
• Пред входа на новата част да се 
изгради елемент от стоманобетонова 
конструкция /балкон/;
• Прилагане на термична маса във 
вътрешността на сградата – поставяне 
на теракотни плочи на пода;
• Прилагане на топлоизолация по фасади 
и покрив и поставяне на петкамерна PVC 
дограма с двуслоен стъклопакет с ниско 
емисионно стъкло, както и зидане на 
стени от газобетон, с цел достигане на 
следните параметри:

Коефициент на топлопреминаване (U 
W/m2oK):

- За стени < 0,5 ;
- За покрив < 0,3; 
- За прозорци и балконски врати < 1,5 

• Качествено изпълнение на детайлите 
прозорци-стена, врати-стена, горно 
осветление-покрив, с цел минимизране на 
инфилтрацията;
• Прилагане на естествено горно 
осветление над коридора, свързващ 
новото крило със старото. 

Общият ефект от прилагането 
на изброените мерки за енергийна 
ефективност е намаляване на 
енергийната консумация на сградата с 48 
кВтч/м2. Реконструкцията на детската 
градина вероятно ще стартира това 
лято. 

Иванка ПАНДЕЛИЕВА, 
Енергиен център София

Енергийна ефективност

Пример за използване на пасивни 
техники за охлаждане в детска 
градина в София
Правила и техники за пасивно охлаждане, 
водещи до избягване необходимостта 
от активно охлаждане и от там - до 
намаляване енергийната консумация 
на сградите, са приложени в проект за 
реконструкция и разширение на детска 
градина Nо 165 Латинка, в кв. Изток, 
град София. Главен консултант по 
енергийна ефективност на проекта е арх. 
Росен Савов, зам.-кмет на Район Изгрев, 
София. 
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Пасивните къщи

Самодостатъчни 
сгради
Трудно ли се постига плюсово енергиен баланс?

АСИВНАТА КЪЩА е с изключително 
ниска консумация на енергия. За 
отопление са нужни само 15 kWh/

m2 годишно, а пълната енергийна 
консумация не трябва да е повече от 120 
kWh/m2 годишно. В сравнение с 
действащите норми това е 
изключително малко. Оказва се, че е 
обозримо и лесно тази стойност да бъде 
сведена напълно до нула, дори да обърнем 
нещата – сградата да произвежда 
повече, отколкото консумира. Ако 
източникът на енергия е възобновяем, 
то тази сграда може да се окаже и с 
нулев въглероден отпечатък. Ето как се 
случи това в един наш реален проект.

Още на първата среща клиентите 
пожелаха да проектираме пасивна къща, 

подробно калкулирана със задълбочен 
енергиен софтуер. Нямаше нужда да 
водим дълги разговори, да ги убеждаваме 
в предимствата на пасивната 
архитектура и да свеждаме довод след 
довод. Заданието беше за къща, която да 
има стабилна електрическа система и да 
бъде колкото се може по-малко зависима 
от енергийните компании. Средството 
за постигане на тази цел в случая е 
слънчевото електричество. Клиентът е 
немски инженер, живеещ в Швейцария, с 
опит във вятърната енергия, с усет към 
архитектурата и красотата.

Къщата е разположена в спретнато 
село, с огромни разстояния между 
къщите и множество дървета.
Теренът е слабо наклонен и завършва с 

С комбинацията от 
пасивна къща и до-
биване на енергия 
от ВЕИ можем да 
достигнем неутра-
литет на въглерод-
ните емисии

Energyplus Villa© Шмидт, с. Равнище. общ. Правец
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Пасивните къщи

строителството.
Малко са примерите в европейската 

архитектурна практика за такава голяма 
пасивна еднофамилна къща. Малкият брой 
хора, които обитават 430м2 намалява 
общата й енергийна консумация, измерена 
на квадратен метър, с изключение на 
нуждата от енергия за отопление.

Накрая на проектирането, направихме 
малка корекция, свързана с увеличаване 
на инсталираната мощност на 
фотоволтаичната система. Стигна се 
до общо 9kWp инсталирана PV мощност. 
Така годишният енергиен баланс наклони 
везните в посока към повече генерирана, 
отколкото консумирана енергия. Разбира 
се този баланс в бъдеще ще се влияе 
от поведението на обитателите на 
къщата, но въпреки това съществуват 
достатъчно точни методики, с които 
сме предвидили енергийния модел.

Наскоро наш изтъкнат корифей по 
въпросите на  енергийната ефективност 
заяви, че пасивните къщи са за „хора-
бройлери”, защото изолират личността 
на човека. Едва ли семейство Шмидт 
споделят същото мнение… 

арх. Георги НИКОЛОВ, 
„Студио АРХЕ” ЕООД

чиста река в долния си край. Трудно е един 
архитект да мечтае за по-благодатна 
околна среда за една съвременна сграда.

Оттук нататък задачата се оказа 
истинско предизвикателство. Повечето 
от дървета са в съседните парцели и в 
някакъв час на денонощието засенчват 
част от мястото на бъдещата сграда. 
Допълнителна трудност е и фактът, 
че парцелът е ротиран под ъгъл 30 
градуса от перфектното изложение 
север-юг. Не беше удачно решението да 
завъртим самата сграда спрямо парцела. 
След задълбочено слънчево изследване 
на годишното засенчване по месеци, 
дни и часове се стигна до извода, че 
възможност за напълно незасенчена в 
годината повърхност от сградата има 
в много малка част от имота и то на 
по-голяма височина. Основната причина 
да търсим 100% незасенчено място 
е факта, че ако дори върху част от 
фотоволтаичния покрив попадане сянка, 
то производителността на цялата 
система рязко спада до почти нула. Така 
се стигна и до решението да направим 
странната кула с покрив с ориентация 
север-юг.

Къщата има големи остъклени площи 
към югоизток за съответно огромни 
слънчеви печалби. Изолирана е перфектно 
с 30 см вата по външните стени и 40 
см по покрива. Прозорците са специални, 
с двукамерен (троен) стъклопакет, с 
голяма пропускливост на слънчевата 
енергия навътре в интериора, обратно 
много добра стойност на изолация (U). 
Контролираната вентилация в къщата 
с рекуператор ще спестява огромни 
енергийни загуби. В същото време това 
ще донесе несравним комфорт заради 
винаги чистия и наситен с кислород 
въздух вътре в къщата. А когато 
външната температура е приятна и 
комфортна витрините на къщата се 
отварят, създавайки усещането за 
живот на открито, противно на много 
неправилни схващания за обитаване 
на една пасивна сграда. Енергията 
за отопление се набавя от пелетен 
котел, който може да бъде напълно 
автоматизиран, с изключително 
прецизен контрол на горенето. 

Енергията от изгарянето на биомаса 
е напълно възобновяема. Използвайки 
такъв източник на топлина в 
пасивна къща, след задълбочен анализ, 
можем да претендираме за нулеви 
въглеродни емисии от сградата 
през жизнения й цикъл. Разбира се, 
в тази калкулация трябва да бъде 
включена и онази сива, невидима за 
нас енергия, която е била вложена в 
производството и транспорта до 
обекта на всички строителни материали 
и системи, използвани по време на 

За доказване на 
нулево енергийна 
къща са нужни пъл-
ни изчисления на 
енергийния модел 
плюс изследване на 
сенките през годи-
ната
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Нови проекто-
наредби към ЗЕЕ
Агенцията по енергийна ефективност публикува документите 
на уеб-страницата си в началото на март

ЕКИПЪТ НА АГЕНЦИЯТА по енергийна 
ефективност (АЕЕ) подготви 
проектите за наредби към приетия 

в края на 2008 г. нов Закон за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ). От 6 март 2009 г. 
текстовете са на страницата на АЕЕ и 
отзиви за тях могат да се изпращат на 
електронната поща на агенцията – office@
seea.government.bg или на адрес София 
1000, ул. „Екзарх Йосиф” 37 / ул. „Сердика” 
11.

На уеб-сайта на АЕЕ са публикувани 
осем проекто-наредби. Първата е по 
чл. 9, ал. 2 от ЗЕЕ за методиките за 
определяне на националните индикативни 
цели, реда за разпределяне на тези цели 
като индивидуални цели за енергийни 
спестявания между лицата по чл. 10, 
ал. 1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по 
енергийна ефективност, методиките за 
оценяване и начините за потвърждаване 
на енергийните спестявания. Глава I от 

наредбата определя общите положения, 
сред които са и кръгът на лицата, за 
които се определят индикативни цели 
– търговци на енергия, както и крайни 
потребители на енергия, които са 
собственици на сгради (според чл. 19 
от ЗЕЕ) и собственици на промишлени 
системи (по чл. 33, ал. 2 от ЗЕЕ). 
Подробно е разписан и обхватът на 
двете групи задължени лица по тази 
проекто-наредба. Във втората глава на 
документа са дефинирани и методиките 
за определяне на националната и 
междинните индикативни цели, обвързани 
с данните за крайното енергийно 
потребление (КЕП) в България. В тази 
глава също е посочено, че „Изпълнението 
на междинните индикативни цели 
за енергийни спестявания е основен 
показател при оценката на ефекта 
от изпълнението на Националните 
планове за действие по енергийна 
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ефективност.” В третата глава от 
проекто-наредбата са дефинирани 
редът и правилата за разпределяне 
на националните и междинните 
индикативни цели като индивидуални 
цели за енергийно спестяване. В глави IV 
и V съответно са описани допустимите 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, както и методиките за 
оценяване на енергийните спестявания. 
Последната глава от проекто-наредбата 
определя начините за потвърждаване 
на енергийните спестявания, както и 
формата, условията и реда за издаване на 
удостоверения за енергийни спестявания. 
Към тази наредба има и седем приложения.

Втората проекто-наредба е за 
показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите 
според чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. В първата 
глава е записано, че с документа се 
регламентират условията и редът за 
определяне на показателите за разход на 
енергия и енергийните характеристики 
на сгради; единната методология за 
формиране на показатели за разход на 
енергия и енергийни характеристики 
на сгради; техническите правила и 
методи за сравняване на енергийните 
характеристики на сгради. Втората 
глава на проекто-наредбата определя 
показателите и характеристиките на 
потреблението на енергия в сгради. 
По-нататък в проекто-наредбата са 
разписани класификация на сградите, 
показатели за разход на енергия в 
сградите , енергийни характеристики на 
сгради, както и редът за установяване 
на съответствие с изискванията 
за енергийна ефективност. В 

Приложение 5 от наредбата е показана 
нагледно и скалата на класовете 
на енергопотребление в сгради 
според европейските стандарти за 
енергоефективно етикетиране.

Следващата проекто наредба е по 
чл. 23, ал.11 от ЗЕЕ и в нея са описани 
обстоятелствата, подлежащи на вписване 
в регистъра на лицата, извършващи 
сертифициране на сгради и обследване 
за енергийна ефективност, реда за 
получаване на информация от регистъра, 
условията и реда за придобиване на 
квалификация, и необходимите технически 
средства за извършване на дейностите 
по обследване и сертифициране. Тази 
наредба е важна за всички компании, които 
извършват дейности по обследване и 
сертифициране на сгради и промишлени 
инсталации. В Приложение 1 и Приложение 
2 към чл. 8, ал. 3, т. 2 от тази наредба 
са дефинирани необходимите технически 
средства за измерване при обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране 
съответно на сгради и промишлени 
системи.

Четвъртата проекто-наредба (по чл. 
25 от ЗЕЕ) определя условията и реда за 
извършване на обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране на 
сгради, издаване на сертификати за 
енергийни характеристики и категориите 
сертификати. Освен подробното 
описание на нужните дейности в 
проекто-наредбата, документът съдържа 
и приложения: подробен формуляр за 
доклад от извършено обследване за 
енергийна ефективност на сграда, както и 
формуляр за „Сертификат за енергийните 
характеристики на сграда”. 62
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енергийната ефективност, свързани 
с проучване, обследване за енергийна 
ефективност, проектиране, конструиране, 
инсталиране, модернизация, поддръжка и/
или управление и наблюдение, при които 
резултатът от енергийни спестявания се 
гарантира от изпълнителя.

- изпълняват се от физически или 
юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон или по 
законодателството на държава-членка на 
Европейския съюз или на друга държава, 
която е страна по Споразумението 
за Европейското икономическо 
пространство, с предмет на дейност, 
включващ изпълнение на услуги по договори 
с гарантиран резултат (ЕСКО услуги).

- гарантират резултат за получени 
енергийни спестявания в числов показател, 
който е оценим, измерим и проверим по 
единната методология за определяне на 
енергийните характеристики за разход 
на енергия и енергийни характеристики 
на сградите, предвидена в наредбата по 
чл.15, ал.3 от ЗЕЕ.

Според текста на проекто-наредбата, 
всяка община може да планира средства 
за изпълнение на договор/договори с 
гарантиран резултат в сгради – общинска 
собственост. Когато сградата – общинска 
собственост обслужва местни дейности, 
общината планира и осигурява средства 
за изпълнението на договор с гарантиран 
резултат в тази сграда по реда на 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и Закона за 
общинските бюджети. Когато сградата 
обслужва делегирани от държавата 
дейности, общината планира средства 
за изпълнението на договор с гарантиран 
резултат в тази сграда, които се 
предоставят от централния бюджет. 
Отбелязано е също, че договорите 
с гарантиран резултат, подлежащи 
на финансиране, трябва да включват 
следните етапи

- предварително проучване
- същински етап
- етап на обслужване на договора
В наредбата също е записано, че 

инвестициите и възнагражденията за 
ЕСКО услуги по договори с гарантиран 
резултат, извършени от изпълнителите 
на ЕСКО услуги, се възстановяват, 
съответно изплащат, за сметка на 
реализираните икономии на енергия.

След обсъждане на предложения за 
изменения и допълнения на описаните 
по-горе наредби предстои финалното 
им приемане. Това е необходима стъпка 
за реалното изпълнение на Закона за 
енергийната ефективност, на който 
България разчита много за изпълнение 
на националните цели за подобряване на 
енергийната ефективност. 

Атанас ГЕОРГИЕВ
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Според следващата проекто-наредба (по 
чл. 32 от ЗЕЕ), на периодична проверка 
за енергийна ефективност подлежат 
всички водогрейни котли в експлоатация, 
в зависимост от вида на използваното 
гориво и номиналната им мощност, както 
следва:
• на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност от 20 до 100 kW;
• на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност над 100 kW;
• на природен газ с номинална мощност 
над 100 kW.

В наредбата е записано още, че на 
проверка за енергийна ефективност 
подлежат климатичните инсталации с 
номинална електрическа мощност над 12 
kW.

В документа са разписани подробно 
дейностите по проверката, както и 
редът за поддържането на база от 
данни в АЕЕ с всички водогрейни котли 
и климатични инсталации, подлежащи 
на контрол. Към проекто-наредбата 
има и приложения с образци на доклади 
за проверка за енергийна ефективност 
на водогрейни котли и климатични 
инсталации.

Шестата наредба, която е по чл. 33, ал. 
4 от ЗЕЕ, е за показателите за разход на 
енергия, енергийните характеристики на 
промишлени системи, условията и реда 
за извършване на обследване за енергийна 
ефективност на промишлени системи. 
В началото на проекто-документа са 
определени критериите за промишлените 
системи, подлежащи на обследване за 
енергийна ефективност, както и етапите 
и обхватът на обследването за енергийна 
ефективност.

Предпоследната наредба от списъка (по 
чл. 42 от ЗЕЕ) определя съдържанието, 
структурата, условията и реда за 
набиране и предоставяне на информация 
от АЕЕ. В нея се дефинират и сроковете за 
набиране и предоставяне на информацията 
по чл. 40 ал. 2 и 3 от ЗЕЕ.

Последната от проекто-наредбите 
(по чл. 49, ал. 7 от ЗЕЕ) е за условията и 
реда за определяне размера и изплащане 
на планираните средства по договори 
с гарантиран резултат, водещи до 
енергийни спестявания в сгради – държавна 
и/или общинска собственост, т.нар. ЕСКО 
услуги. В проекто-документа е отбелязано, 
че по реда на тази наредба се определят и 
изплащат само средствата за изпълнение 
на дейности и мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, предвидени 
в договори с гарантиран резултат. В 
наредбата е разписано подробно и какви 
са характеристиките на договорите с 
гарантиран резултат:

- имат за предмет изпълнението на 
дейности и мерки за повишаване на 

На уеб-сайта на 
АЕЕ са публикувани 
осем проекто-на-
редби към приетия 
в края на 2008 г. 
нов Закон за енер-
гийната ефектив-
ност (ЗЕЕ)

Втората проекто-
наредба е за пока-
зателите за разход 
на енергия и енер-
гийните характе-
ристики на сгра-
дите според чл. 15, 
ал. 3 от ЗЕЕ
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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
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 European FM Award Ceremony
 Social Programme and Side Events
 Welcome Reception
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 Miha Pogacnik (Opening Plenary)
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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.
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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
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