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Енергийната ефективност в сградите е един от основните фактори, които 
определят разходите за поддържане на дейността им. В същото време тя е 
може би най-важният критерий за въздействието на сградата върху околната 
среда - затова и инвестирането в нея е добра идея не само от финансова, но и 
от морална гледна точка. Светът става все по-наясно с това и през последните 
години сме свидетели на бум от инициативи в тази насока, а в много държави 
мерките за енергийна ефективност вече придобиват задължителен характер. 
За да може обаче да се измерва напредъкът в тази област, е важно и уеднаквява-
не на стандартите от различни страни, за да бъдат те лесно съпоставими. Това 
е една от важните стъпки по пътя към нискоемисионни сгради. Път, по който ни 
остава да вървим още много десетилетия и който не е лек - особено в условията 
на икономическа криза. 

Изминаването на този път обаче е неизбежно, а и е от голямо стратегическо 
значение за конкурентноспособността в бъдеще на всички начинания, които се 
опират върху някакъв сграден фонд. В този брой сме обърнали специално внима-
ние на някои мащабни инициативи в Европа – регионът, в който попадаме и чия-
то законодателна рамка влияе най-силно на нашата собствена.

В настоящият брой сме разгледали и някои важни теми, свързани с ОВК в сгра-
дите, които имат основно значение за енергийния им разход и комфорта. Важно 
е да се отбележи, че ефективността на ОВК не зависи само от качеството на 
самите инсталации, а и от начина, по който е проектирана самата сграда като 
конструкция, ориентацията спрямо слънцето и засенчването. Сигурно всеки е 
забелязал през лятото, колко може да бъде прохладно в една многоетажна стара 
тухлена сграда, която не разполага с никакви климатични системи, но е засенчена 
от дървета.

Друг важен аспект за фасилити мениджмънта, който сме засегнали в този 
брой, е обзавеждането на работното място, което може да помогне за намалява-
не на разходите чрез пестенето на площи, а и да повиши комфорта и работоспо-
собността  на служителите чрез ергономични форми.
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България

Летище София 
взе платинена награда
„Летище София” ЕАД получи от „Бритиш 
Еъруейс” платинена награда Shorthaul Star в 
категория „близки дестинации” за отлич-
но качество на обслужване на пътниците на 
авиокомпанията през летния сезон на 2008 г., 
съобщиха от летището. Наградата е резул-
тат от оценяването на неизменното ниво 
на обслужването, което се състои от: регис-
трация на пътниците и техните багажи за 
заминаващ полет, проверка на пътните до-
кументи и недопускане на пътници без визи 
или с нередовни документи за самоличност, 
обслужване на пътници, регистрирани за по-
лета чрез Интернет, обработка на багажа, 
събиране на такса за свръх тегло на багажа и 
др. Сред многото отличени летища, тези на 
София и Балтимор получиха платинените на-
гради и бяха определени като „звезди в мре-
жата за постоянни постижения” през послед-
ните три летни сезона. От 2001 г. до сега 
летище софия е получило от „Бритиш Еъру-
ейс” осем златни, една сребърна и три брон-
зови награди за дейността си.

„Софийска вода” отчита 
водомерите дистанционно
От дружеството вече предлагат услуга за 
измерване на потреблението на вода от раз-
стояние. Системите за дистанционно заси-
чане ще отменят посещението на инкаса-
тори на всеки три месеца. Освен това те 
ще позволят да се съхранява историята на 

потреблението и на практика ще елимини-
рат възможността за измами. „Софийска во-
да” предлага две системи за засичане на по-
треблението. Първата са с водомери с моду-
ли, които се засичат от разстояние с помо-
щта на радиоприемник. Вторият вариант 
включва концентратор за цялата сграда и ус-
тройства на всеки етаж. Данните за консу-
мацията се предават чрез GSM връзка. Засе-
га интерес към дистанционното отчитане 
на консумираната вода е проявен от строи-
телни инвеститори, а към момента в София 
дистанционно се отчита потреблението 
на пет блока. За да е ефективна системата 
при домашни абонати, е необходимо съгласие 
сред собствениците на апартаменти. 

Дискутира се обновяване 
сградата и образователните 
процеси във ВИАС/УАСГ
В началото на годината стартира онлайн 
дискусия за освежаване на сградата на ВИАС, 
както и за усъвършенстване на образовател-
ната система в университета. Вече е изгот-
вен и документ с препоръки базиращи се на 
опита на Европейски и световни висши учи-
лища за обучение в областта на строител-
ството и архитектурата. Те включват осве-
жаване общите пространства в университе-
та, които да насърчат извънучебната твор-
ческа дейност, екипната работа или друг вид 
неформално общуване. Също така препоръки-
те засягат подобряване на работата на обу-
чаващия персонал, системата за прием на 

От 2001 г. до сега “Летище София” е получило от „Бритиш Еъруейс” осем златни, една сребърна и три бронзови награди за дейността си
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България

студенти, промени в системите за основ-
ни и избираеми премети и системата за ди-
пломиране.

В София ще се поощрява 
връщането на стара техника 
за вторични суровини
Две специални депа за предаване на едри бок-
луци, в които старата техника ще се преда-
ва като вторични суровини, ще бъдат напра-
вени в София. Всеки, който занесе старата 
си пералня на сметището например, ще по-
лучи около 10 лв. Това е новата инициатива 
за едрогабаритните отпадъци на общинско-
то дружество “Софинвест“. Цената, на коя-
то общинската фирма вероятно ще изкупу-
ва метала, е 15-16 ст/кг. „На гражданите ще 
плащаме ние, а фирмите, които произвеж-
дат едри отпадъци, ще плащат на нас за де-
пониране”, обяснява управителят на “Софин-
вест“, Николай Георгиев. 

Българският бизнес инвестира 
в качествени ИТ
Собствениците и главните изпълнителни ди-
ректори на компаниите в България все пове-
че взимат своите решения за ИТ инвести-
ции на база на стойността им за целия жиз-
нен цикъл и на качеството и производител-
ността на технологиите, при което първо-
началната цена остава на заден план. Това по-
казва допитване, проведено сред представи-
тели на водещи български системни интегра-
тори, организирано от Intel през март. Спо-

ред същото проучване, българските компании 
имат склонност да заменят своето ИТ обо-
рудване по-често, отколкото в предишни го-
дини – 63% от бизнесите заменят ИТ техни-
ката на всеки три години, докато 29% обно-
вяват своите технологии в срок между чети-
ри и шест години след придобиване. Проучва-
нето показва и засилен интерес към “зелени” 
и екологични технологии - 69% от български-
те компании биха инвестирали в тях, но 42% 
смятат, че не могат да си ги позволят.

Свалят наемите в „Мол Варна“
С предложение за финансови облекчения в на-
емните нива и договорка за индивидуално 
им определяне, собствениците на търгов-
ския комплекс успяха да прекратят проте-
стите на търговците от средата на месец 
май срещу високите наеми. Някои собствени-
ци на вериги магазини с търговски обекти из 
целия свят дори се оплакват, че плащат най-
високи наеми именно в „Мол Варна“. Освен с 
намаляването на наемите от „Милър диве-
лопмънтс“ - компанбията упрявляваща тър-
говския комплекс са се ангажирали и да нама-
лят неустойките, които плащат наемате-
лите, желаещи да напуснат мола. В случай че 
обещанията не бъдат изпълнени, магазини-
те отново ще затворят в знак на протест. 
Това не е проблем само в „Мол Варна“ и ос-
вен от недоволните търговци, към начина на 
управлението на някои молове в България не 
липсват и критики от страна на професио-
налисти от световно известни компании, за-
нимаващи се с управлението на площи. �

Цената на ИТ за целия жизнен цикъл става за бизнеса все по-важна от първоначалната цена
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Eвропа

Наесен започва 
превръщането на Париж 
в град на бъдещето  
Президентът на Франция Никола Саркози 
има сериозни намерения да измени 
френската столица. По негови думи 
Париж скоро ще състави конкуренция в 
областта на съвременната архитектура, 
градската екология и инфраструктурата 
на градове като Ню Йорк и Лондон. За 
целта в края на април десет архитекта са 
представили проекти за реконструкция 
на стари и строителство на нови 
квартали. За реализирането на някои от 
проектите правителството на Франция 
ще предостави 35. млрд. евро, като 
тези средства ще бъдат пренасочени 
към планираните реконструкции и 
строителство още есента тази година. 

Gefma раздаде 
награди под формата 
на субсидии за ФМ
В края на април немската фасилити 
мениджмънт асоциация (Gefma) раздаде 
шест награди под формата на субсидии 
на обща стойност 7500 евро, за 
подпомагане на ФМ дейността на 
спечелилите. Първа награда взе Урсула 
Бартос Кастело за модела си за фасилити 
мениджмънт в болница, в който са 

оптимизирани процесите и използването 
на ресурсите и добре са разделени 
основната дейност на болницата и 
съпътстващите ги процеси. Другите 
пет категории, в които се състезаваха 
участниците бяха: „ФМ в болница”, 
„Публично-частно партньорство”, 
„Пресмятане на процесните разходи и 
разходите през жизнения цикъл”, „Социална 
отговорност”, „Анализ на риска“ и 
„Корпоративен Real Estate мениджмънт”.

Амстердам с амбиции 
да бъде енергийно неутрален 
град до 2015 г.
Холандската столица, която е член на 
проекта Connected Urban Development – 
проект за подобряването на градския 
живот по света и част от Clinton Global 
Iniative, има амбицията да стане световно 
разпознаваем устойчив град. Това заяви 
пред EuroFM Insight, Джет Липейдж, 
оглавяваща фасилити мениджмънта 
дейностите за града. Инициативата 
включва и разрастването Фасилити 
мениджмънт отдела на Амстердам, 
който за сега обслужва сградата на 
градския съвет на Амстердам и сградата 
на операта Muzikthetaer, както и 
подпомага ФМ дейността на отделните 
общини. Планира се отделът да стане и 
център по знания и опит в областта на 

Франция ще предостави за обновяването на Париж 35 млрд. евро
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R A I N B O W  P L A Z A
Aastra, the shining star

които ползваме сега в домовете си 
са проектирани за друга епоха - тази 
преди климатичните промени. В днешно 
време трябва да използваме енергията 
разумно”, казва Ед Милибанд, секретар 
на британския отдел за енергетика и 
климатичните промени. Въвеждането на 
интелигентни измервателни устройства 
е предпоставка за умните енергийни 
мрежи, които не само снабдяват 
сградите с енергия, но им позволяват да 
подават произведената от тях излишна 
енергия обратно в мрежата.

В Лондон ще строят 
студентско общежитие, 
захранвано от слънцето
През 2011 г. в Лондон ще се появи 
уникално студентско общежитие – 20 
етажна кула, която активно ще използва 
слънчева енергия. Сградата, проектирана 
от компанията CZWG, ще бъде изградена 
в близост до небезизвестния стадион 
„Уембли”. В нея ще се помещават 435 
студентски стаи. Двете южни фасади 
на общежитието частично ще бъдат 
покрити със слънчеви панели, но още не се 
съобщава колко енергия ще може сградата 
да акумулира от слънцето. �

фасилити мениджмънта. Постигането 
на енергийния неутралитет на града 
ще бъде реализирано чрез, устойчив 
транспорт, интелигентни сгради и 
устойчив начин на живот. Специалисти 
смятат стремежът това да стане до 
2015 г. за прекалено оптимистичен, но в 
обозримо бъдеще Холандската столица 
има всички предпоставки да реализира 
амбицията.

Интелигентни измервателни 
устройства във всички 
британски домове до 2020 г.
Британското правителство обяви, че 
започва най-голямата кампания в света за 
въвеждането на интелигентно измерване 
на потреблението на енергия и природен 
газ. Според плановете, 26-те милиона 
домакинства и милиони организации 
в обединеното кралство ще бъдат 
задължени до 2020 г. да се обзаведат 
с високотехнологични устройства за 
измерване на енергопотреблението. 
Технологията ще позволява дистанционно 
разчитане на данните и ще дава на 
потребителите информация в реално 
време за тяхното потребление. 
„Измервателните устройства, 
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Светът

Cisco навлизат 
на smart grid сцената
От Cisco Systems са обявили, че планират 
да навлязат с бъдещите си продукти 
в областта на smart grid решенията. 
От компанията вече са започнали да 
споделят опита си в мрежите с ютилити 
компании по света и в момента работят 
върху иновативни мрежови решения 
за оптимизиране на доставянето на 
енергия, намаляване на потреблението 
на енергия и енергийните разходи. От 
Cisco ще предоставят продукти и услуги 
в подкрепата на своята инициатива още 
през следващите месеци, твърдят от 
компанията. Според експерти, опитът 
на Cisco в мрежовите решения ще ускори 
напредъка в посоката към умни енергийни 
мрежи.

Инвестиционни бариери пречат 
на енергийната ефективност
Според проучване на IFMA и Johnson 
Controls от април, енергийната 
ефективност никога не е била по-
важна, но още има много бариери към 
нея. Запитани са били повече от 1400 
специалисти заемащи ръководни позиции 
в областта на енергийния мениджмънт 
в САЩ. Като основни бариери за 
инвестициите в енергийна ефективност 
са посочени ограничените средства, 
несигурността за цената на енергията 
в бъдеще, липсата на достатъчно 
инициативи на правителството и 
пропуски в законодателството. 71% 
от запитаните са отговорили, че 
енергийната ефективност е по-важна 

за тях в сравнение с миналата година, 
а 58% са заявили че енергийният 
мениджмънт е изключително важен. 38% 
от анкетираните кандидатстват за LEED 
сертификати, а 45% планират да вземат 
мерки за енергийната ефективност, 
но без да сертифицират сградите си. 
Според 21% от запитаните периода за 
възвръщане на инвестициите в енергийна 
ефективност не изглежда привлекателен, 
а 50% очакват възвръщаемостта на 
инвестициите, които планират, да е по-
малка от три години.

От Google назначиха 
кози на работа
Неотдавна стана известно, че от Google 
планират да назначат 200 блеещи 
четириноги служители. Това е част от 
екологичната програма на компанията за 
намаляване на парниковите газове, които 
генерира дейността й. Работата на 
бозайниците ще е да поддържат окосени 
тревните площи пред централния офис 
на Google и да заменят шумните и вредни 
машини, които досега вършеха тази 
работа. Началник на екипа от кози ще 
бъде кучето Джен - шотландска овчарка, 
което е преминало през специален курс 
на обучение, преди да постъпи на служба 
в компанията. От Google обясниха 
постъпката си с това, че разходите за 
аренда на животните не надвишават тези 
за косачки и е голям плюс, че не вредят по 
никакъв начин на околната среда. Не се 
знае обаче дали от компанията са взели 
под внимание парниковите газове, които 
отделят самите животни.

Оитът на Cisco ще ускорява напредъка към умни енергийни мрежи
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Светът

На пазара се появяват 
първите диодни лампи 
с квантови точки
На изложбата Lightfair International в Ню 
Йорк компаниите Nexus Lighting и QD Vision 
представиха съвместния си проект за 
първите осветителни тела с квантови 
точки или т. нар. полупроводникови 
нанокристали, които ще са достъпни 
за широката публика. По същество 
технологията представлява диоди, 
работещи с микроскопично покритие 
от квантови точки, които подобряват 
качеството на излъчваната от диодите 
светлина. Тази технология ще отстрани 
един от главните недостатъци на 
белите диоди – това, че светлината 
им е прекалено студена. Чрез тънкия 
слой от квантови точки, ще може да 
се контролира излъчвания от диода 
светлинен спектър, без да се намалява 
ефективността. По този начин за първи 
път обикновеният купувач ще може да се 
радва на приятна за окото светлина от 
диоди. Разработената от двете компании 
лампа - PAR30, ще консумира 7.8 вата за 
час и животът й ще бъде 50 000 часа. 
Излъчваната светлина ще бъде със силата 
на 75 ватова крушка с жичка. От двете 
компании обещават тя да се появи на 
пазара до кая на годината, като цената й 
ще бъде 100 долара. 

Публично-частно партньорство 
за соларни панели по покривите
Властите в щата Ню Йорк планират до 
2015 г. по покривите на сградите в щата 

Ню Йорк да бъдат инсталирани 100 MW 
соларни панели на основата на публично 
частно партньорство с New York State 
Power Authority. Намеренията са планът 
да подпомогне постигането на целта 
до 2015 г., щатът Ню Йорк да получава 
45% от енергията си от възобновяеми 
енергийни източници. Срокът за подаване 
на заявления за участие в програмата е 7 
юли, като изпълнението на проектите за 
избраните кандидати се очаква да започне 
през 2010 г.

Marriott сертифицират 
с LEED 30 от хотелите си
Една от големите световни хотелиерски 
компании - Marriott International обяви, че 
ще подложи своята централа, както и 30 
от хотелите си на LEED сертифициране. 
Това е и първата хотелиерска 
компания в САЩ, която преди години 
сертифицира с LEED свой хотел. „LEED 
сетифицирането дава на хотелите 
печат, който клиентите разпознават и 
търсят”, казва Арн Соренсон, президент 
на Marriott. „Пестенето на енергия и 
намаляването отпадъците пести пари 
и помага на околната среда – това е 
добро за бизнеса и е ключова част от 
стратегията ни за растеж”, казва още 
Соренсон. Компанията цели до края на 
годината да получи LEED статус за 
съществуващи сгради за сградата, 
където е тяхната централа. Една от 
реализираните мерки за постигането на 
целта е намаляване с 64% на отпадъците 
генерирани от сградата, които отиват 
към сметищата. �

До 2015 г. на покривите в щата Ню Йорк ще има 100 MW соларни мощности
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Събития

Събитието събра 
над 80 участници 
имащи отношение 
към управлението 
на сгради

Втора конференция 
SMART FACILITIES
Събитието засегна актуални теми свързани с управлението на сградния фонд

НА 14 МАЙ 2009 ГОДИНА се проведе втора 
национална конференция SMART 
FACILITIES – Интелигентно управление 

на сгради и съоръжения, организирана от сп. 
Фасилитис, издавано от Юкономикс ЕООД. 

Конференцията бе посетена от над 80 
представители на фасилити мениджмънт 
компании, фасилити мениджъри, пропърти 
мениджъри, представители на строителни 
компании, болници и други обществени и 
държавни структури. 

Първият панел на конференцията бе 
Сгради и Съоръжения – интелигентно 
управление. Конференцията започна с 

презентация на г-жа Мариела Беновска, 
ръководител Фасилити Мениджмънт, “Алфа 
пропърти мениджмънт” която направи 
един много добър обзор на фасилити 
мениджмънта. Един от важните аспекти 
в презентацията на г-жа Беновска бе 
дефиницията на ФМ, приета от CEN 
(Европейски комитет по стандартизация). 
Според г-жа Беновска от изключително 
голямо значение е уеднаквяването на 
термина „фасилити мениджмънт”. 

Втората презентация бе направена 
от Кирил Илиев, пропърти мениджър в 
Атриум Консултинг. Той обхвана причините 

Четвърти модул на майсторския клас ще се проведе на 12 и 13 юни. Той ще акцентира върху правните норми, които касаят дейностите 
свързани с фасилити мениджмънта, както и върху взаимоотнопенията с клиенти.
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Събития

СВЕТЛОЗАРА ПАНАЙОТОВА, 
пропътри мениджър, 
Tengelmann Real Estate 
International Bulgaria:

Няколко думи за 
впечатленията Ви от 
конференцията?

- Абсолютно интересна, 
обхваща широк диапазон от 
дейности и сфери, които са 
свързани пряко с управлението 
на сгради и съоръжения и дава 
богат общ поглед на всички нас 
като участници в този процес. 
Мисля че като замисъл е много 
добре да се дават базисни насоки 
в различните части от ФМ. 

Какви други теми Ви 
интересуват и бихте искали да 
чуете на следващите събития?

- Според мен трябва да се 
позадълбочат малко повече 
самите теми, но като цяло за 
Втора национална конференция, 
мисля че подбора на теми и 
лектори е много добър

Как виждате развитието на 
ФМ през следващите една-две 
години?

- Според мен това е една 
сериозна пазарна ниша, която 
не е добре обхваната. ФМ 
действително има голям 
потенциал, а в момента, 
след като строителния бум 
е отминал, инвеститорите 
разполагат със сгради, които не 
могат да се продадат и трябва 
да се управляват.

ЕМИЛ АТАНАСОВ, фасилити 
мениджър, „Атриум 
Консултинг”:

Какви бяха впечатленията Ви 
от конференцията?

- Първото впечатление е, 
че качеството на публиката 
и лекторите действително 
се е подобрило, сравнявайки с 
предишни такива събития. Прави 
ми впечатление или, че хората 
са по-осведомени напоследък, 
защото не се задаваха много 

въпроси към лекторите 
предполагам и нещата се 
решаваха по-оперативно в 
кафе паузите. Друго, което ми 
прави приятно впечатление, 
е професионалното ниво, на 
което протича всичко. Преди 
си спомням, че и въпросите 
от участниците бяха повече 
лични – как да се реши конкретен 
проблем, докато сега се задават 
по-глобални въпроси и проблеми, 
които търсят решаване. 

Какви теми бихте искал да 
бъдат засегнати на следващи 
събития?

- Може би всички установихме, 
че темата за ВЕИ е наистина 
главна и много хора биха се 
интересували от нея. Тридесет 
минутните за блокове за някои 
от презентациите наистина 
се струват недостатъчни. 
Затова като пожелание от 
моя страна, мога да кажа, че в 
зависимост от важността и 
проблема времетраенето на 
презентациите трябва да е 
различно. Другa интересна тема 
е хигиената на климатичните 
инсталации – тя е доста нова в 
България и е изключително важна, 
и съм на мнение, че трябва да се 
акцентира върху нея при някое 
от следващите събития. Темата 
за кризата според мен също беше 
много интересна и трябва да се 
задълбае повече в нея. Мисля, че 
успяхме да загатнем някои от 
важните моменти, но според 
мен трябва да се задълбае още 
в начините за спасяване на 
инвеститорите и ползвателите 
на сградата 

Как Ви изглежда бъдещето 
на фасилити мениджмънта в 
България?

- Тенденцията, която 
забелязвам през последните 
години е, че с всеки изминал 
месец ми се налага все по-рядко да 
обяснявам какво работя и какво 
точно е фасилити мениджър. Това 
означава, че през следващите 
години професията ще става все 
по-популярна.

Мнения на участници 
в конференцията

за появилата се световна финансова 
криза и начина, по който тя влия на 
поведението на фасилити мениджърите. 
Лектора направи добра съпоставка 
на начина по който кризата влияе на 
наемателите, собствениците на сградата, 
управляващото дружество и доставчиците 
на услуги. 

Калин Иванов, управляващ директор на 
„Ню Систем” направи преглед на влиянието 
на системите за управление и контрол 
върху енергийната ефективност на 
сградите и начините за намаляване на 
разходите за електроенергия. �16
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Събития

Майсторски клас 
по Фасилити 
мениджмънт:
На 24 и 25 април и на 22 
и 23 май се проведоха 
съответно вторият и 
третият модул на май-
сторския клас по фасили-
ти мениджмънт, органи-
зиран от сп. „Фасилитис”.
Водещ лектор на втория 
модул отново бе Антон 
Гинчев, мениджър управле-
ние на активи в холанд-
ската компания „Тен Брин-
ке Асет Мениджмънт”.
Основните теми, които 
бяха застъпени в този 
модул бяха: организация 
на ФМ отдел; дизайн и 
мениджмънт на процеси-
те, обработка на данни 
и информация, процесна 
интеграция на данни, 
планиране на ресурсите и 
проектен мениджмънт.
На третия модул на 
Майсторския клас по 
фасилити мениджмънт, 
бяха засегнати темите: 
строителство и ин-
вестиционен контрол, 
ролята на фасилити 
мениджмъра в етапа на 
проектиране и изгражда-
не на сгради, BMS и CAFM 
системи, както и кон-
трол на достъпа, паркинг 
системи, пожарна безо-
пасност и гаранционен 
мениджмънт. Четвърти 
модул на майсторския 
клас ще се проведе на 12 
и 13 юни. Той ще акценти-
ра върху правните норми, 
които касаят дейности-
те свързани с фасилити 
мениджмънта, както и 
върху взаимоотнопения-
та с клиенти.

Втора 
конференция...
15�
Според данните, които той представи, 
над 40% от енергийното потребление в 
Европа се пада на сградния фонд. Затова е 
от изключително значение да се намерят 
начини за намаляване на тези разходи. Г-н 
Иванов направи представяне на тяхната 
„Система за Управление и Контрол на 
Сградите” (СУКС). Според данните, които 
той сподели, потенциала за икономии на 
разходи за електроенергия се движи между 
18% за болници и 39% за офис сгради. 

Втората сесия на конференцията 
продължи с презентация на Горан Миланов, 
търговски директор на „Немечек България”, 
който представи на участниците на 
конференцията софтуерната система  за 
управление на фасилити мениджмънт – FM 
Center. Възможностите на софтуера са 
многобройни и позволяват на фасилити 
мениджърите много по-лесно и адекватно 
да управляват сградите си. 

Станимир Механджийски от компанията 
„Телелинк”, представи на участниците 
възможностите на съвременните 
BMS системи (системи за сградна 
автоматизация). Това, което впечатли 
участниците на конференцията бе 
възможността на системата да се 
управлява дистанционно, което беше 
показано в реално време. 

Третата сесия на конференцията 
предизвика особен интерес у участниците 
на конференцията. Г-н Константин Цеков, 
заместник управител на „Тентус България”, 
представи една непопулярна за България 
страна на ОВК системите – тяхната 
поддръжка и хигиена. Според представителя 
на „Тентус”, липсата на хигиена и поддръжка 
на ОВК системите води до значително 
намаляване на тяхната ефективност 
от една страна, а от друга страна може 
да доведе до значително намаляване на 
комфорта на служителите, а дори и до 
заболявания. 

Емил Атанасов, фасилити мениджърът 
на „Европарк София”, сподели своя опит 
при използването на автоматични 
ОВК системи. Той подчерта, че 
едно от основните предимства на 
автоматизираните системи е, че по 

този начин се увеличава се комфорта на 
потребителите на сградата, пести много 
ресурс на ФМ отдела и се намалява разхода 
за обслужващ персонал.

За възможността за използване на 
алтернативни възобновяеми източници на 
енергия в сградния фонд бе презентацията 
на Владислава Георгиева, началник отдел 
„ЕЕ и ВЕИ” към АУРЕ. Тя сподели пред 
участниците, че най-добрият вариант 
при използването на ВЕИ е да се намери 
необходимият баланс между различните 
видове алтернативи, възможностите за 
използване на конвенционална енергия и 
използването на ко- и три- генерация. 

Арх. Георги Николов представи на 
участниците една сравнително нова 
тенденция в България, която отдавна се 
е наложила в ЕС – строителството на 
пасивни сгради. Пасивната сграда е тази, 
която потребява по-малко от 15 kWh/
m2 годишно. Арх. Николов представи 
на участниците някои от по-големите 
проекти за пасивни сгради в Европа, както и 
тези, направени от неговото архитектурно 
бюро в България. Според европейската 
директива за енергийните характеристики 
на сградите (EPBD), след 2019 година всички 
новопостроени сгради трябва да бъдат 
нулево енергийни – да произвеждат толкова 
енергия, колкото потребяват. 

Конференцията бе закрита с презентация 
на г-н Николай Минков, управител на 
Юкономикс. Той представи на участниците 
предизвикателствата, пред които е 
изправен сградният фонд в България, 
свързани с енергийната ефективност. 
Според него енергийният мениджмънт 
трябва да залегне в приоритетите на 
фасилити мениджърите, за да могат да 
бъдат подготвени за бъдещите европейски 
изисквания, свързани с енергийната 
ефективност и енергийното потребление 
на сградния фонд. 

Конференцията SMART FACILITIES се 
осъществи с подкрепата на: Alfa property 
Management, Nemetschek Bulgaria, New 
System, Telelink, Tentus Bulgaria, както и с 
медийната подкрепа на сп. „Фасилитис” и 
CityBuild.bg. �

Петър ТАШЕВ
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Международен студентски 
архитектурен конкурс
Състезаващите се проекти бяха на тема „Пасивна офис сграда”

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА БЪДЕЩИ 
АРХИТЕКТИ в тазгодишния конкурс на 
Изовер бе да проектират офис сграда, 

отговаряща на стандартите за пасивна къща. 
Най-добрите предложения бяха представени на 
международна церемония по награждаването в 
словенската столица Любляна в края на април.

Петият конкурс на Изовер отново 
предлага на студенти от различни страни 
възможността да покажат знанията си 
за енергийно ефективна архитектура. 
Предизвикателството тази година е 
фокусирано върху комплекс от офиси, построен 
по стандартите за пасивни къщи. Всички 
проекти трябва да включват предложения за 
изолация на сградната обвивка, гарантираща 
още отлична звукоизолация и защита от 
пожар. Сградите трябва да имат системи за 
добив на енергия от възобновяеми източници, 
например фотоволтаични клетки или соларни 
колектори и системи за повторно използване 
на дъждовната вода.

В предишните издания на конкурса 
участниците представиха много 
впечатляващи идеи. Проектите от 
конкурса през 2007 г. предложиха решения 
за еднофамилна пасивна къща, през 2008 г. 
– училищна сграда, съчетаваща оптимални 

Тази година за 
първи път едно от 
най-високите от-
личия в конкурса е 
присъдено българ-
ски студент

топло- и звукоизолационни характеристики. 
„Стандартите за пасивни къщи са бъдещето 
на архитектурата и участниците предлагат 
решения, които са само на крачка от реалните 
проекти”, каза за миналогодишните проекти 
Зденка Дабартоли – маркетинг мениджър и 
ръководител на проекти в централата на 
„Изовер”. 

Все повече страни вземат участие в 
спонсорираното от „Изовер” състезание, 
което набляга на архитектурата на бъдещето. 
Само за две години броя на страните 
участнички скочи от 9 на 16: Австрия, Босна 
и Херцеговина, България, Великобритания, 
Казахстан, Испания, Македония, Словакия, 
Словения, Сърбия, Съединени Американски 
Щати, Латвия, Румъния, Финландия, Хърватска 
и Чехия. 

Конкурсът е една добра платформа, на която 
участниците е да сравнят знанията и идеите 
си с колегите от чуждите архитектурни 
школи. В някой от университетите 
подготвянето на проект за конкурса дори е 
интегрирано в учебната програма. 

Всяка страна участник избра трите 
най-добри предложения на националния 
етап на конкурса, които да я представят 
на финала в Любляна. Тези проекти бяха 
оценени от международно жури в състав – 
проф. Лудвиг Ронген от Университета в 
Ерфурт Германия, Жан Баптист Риюниер от 
Центъра за проучвания и развойна дейност 
на „Сен-Гобен Изовер” и Зденка Дебартоли – 
маркетинг мениджър на „Сен-Гобен Изовер”. 
Функционалност, естетика и използването 
на принципите на „Изовер” за проектиране 
на мулти-комфортна сграда бяха основните 
критерии на журито.

Първа награда спечелиха Роберт Лоефлер и 
Владимир Хайн от Словакия. Роберт Лоефлер 
участва вече за трети път в конкурса. Второ 
място се присъжда на Веселин Веселинов 
от България, който е студент четвърти 
курс в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) и бе 
победител в конкурса на национално ниво в 
България тази година. За първи път български 
студент получава подобно високо отличие в 
конкурса, който се провежда за пета поредна 
година. �

„Фасилитис”

В конкурса участваха студенти от 16 държави
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„Интерарх 2009”
Световното триенале на архитектурата събра в София 
за пореден път звезди от световната архитектура

НА ВСЕКИ ТРИ ГОДИНИ събитието 
„Интерарх” – световното триенале 
на архитектурата, събира в 

София водещите световни архитекти и 
представя едни от най-забележителните 
постижения в световната архитектура. 
Събитието се води началото си от 1981 г., 
когато то се организира за първи път. През 
тези години участници на събитието са 
били икони от света на архитектурата, 
сред които Норман Фостър, Феликс 
Кандела, Сантяго Калатрава, Кишо 
Курокава, Марио Бота и много други.

Тази година в сградата на Университета 
по архитектура, строителство и геодезия, 
„Интерарх” се проведе за 12-ти пореден 
път и продължи четири дена – от 17 до 
20 май, като негови гости и участници 
бяха над 20 звезди на архитектурата. В 
събитието участва и Джозеф Рикуерт, 
председател на Световната организация 
на архитектурните критици (CICA). 
Конферентната програма включи 
обсъждане на тенденциите и развитието 

на архитектурата през 21 век, съпроводено 
с изложби, представяния, обмяна на идеи, 
впечатления, както и критичен поглед. 
Обобщено беше и какво е състоянието 
на архитектурата днес и как то 
изглежда на фона на архитектурата на 
предходното столетие. Също така голяма 
част от присъстващите големи имена 
на архитектурата направиха авторско 
представяне на дейността си и по-
именитите им съвременни проекти.

„Интерарх 2009” се провежда 
под патрондажа на ЮНЕСКО и се 
организира от Международната 
академия на архитектурата (МАА), 
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Съюза на 
архитектите в България (САБ) и УАСГ.

В края на триеналето бе проведена 
тържествена церемония, на която бяха 
връчени наградите на МАА и бяха обявени 
новите избрани академици и професори на 
академията. �

Ясен ДИМИТРОВ

Посетителите на “Интерарх 2009” имаха възможност да се запознаят с последните архитектурни течения © Ясен Димитров
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ДЖОСЕФ РИКУЕРТ, 
президент на CICA

Какви са най-новите насоки 
в архитектурата и имате 
ли някакви критики към тези 
нови насоки?

- Мисля че идва една 
промяна, която виждам и в 
работите на студентите. 
Изглежда, че архитектите на 
20 век започват да изчезват 
и идват нови на техните 
места – по-скромни и по-тихи 
от архитектите от края на 
20 век. 

Смятате ли, че екологичните 
характеристики на сградите ще е 
основополагаща при проектирането на 
сградите?

- Мисля, че това е ще стане много по-
важно, и ще продължи да бъде след време, 
защото знаете че кризата е върху нас, имаме 
климатични проблеми, водни проблеми. Всичко 
това трябва да бъде вкарано в сградите по 
един много активен начин

Много по-скъпо ли е да се направи една 
сграда екологична?

- Не, не е. Първата такава сграда – кулата 
на „Дойче Банк” в Берлин, беше много важна – 
защото тя или щеше да е добра, или не. Това бе 
първата голяма екологична сграда, построена 
в света. Според мен правенето на екологични 
сгради ще бъде вече нормална процедура.

ЯСМИН ШАРИФ, 
секретар на CICA и 
ръководител Дизайн и 
архитектура в EACT 
(Edutrust Academies 
Charitable Trust)

Каква е ролята на ФМ при 
проектирането на нови сгради?

- Ролята на ФМ е изключително 
важна - беше направено изследване 
на пет нови училища, при които 
много пари са били вложени в 
енергийно ефективни технологии 
– при осветлението, отоплението, 
климатизацията и др. И 

заключението на това изследване беше, че цената 
за управление на тези училища е много по-висока от 
едно типично училище, което бе шокиращо. С други 
думи, първоначалната оценка, до колко тези системи 
са нужни за дейността, извършваща се в сградата, 
и тяхното ефективно управление, е от ключова роля. 
Това не е много трудно, но то прави голяма разликата 
между представянето на сгардите. Енергията, 
използвана за осветление, е голяма и емисиите на CO

2
 

са много по-високи, ако не се използват енергийно-
ефективни крушки. Ако фасилити мениджмънтът 
не е добър, всички усилия, които са направени при 
проектирането, могат да бъдат напразни. Ако 
се сложи една много сложна система за сградна 
автоматизация, която фасилити мениджъра изучи 
и после той реши да напусне, ще бъде трудно да се 
предадат знанията за особеностите на системата на 
друг. Много често, за да е ефективно управлението на 
сградите, нещата трябва да не са прекалено сложни, 
за да могат да се правят спестявания на средства. 

Мнения на участници в „Интерарх 2009”

За МАА 
Международната академия 
по архитектура е 
неправителствена организация 
с нестопанска цел със 
специален статут към ООН, 
която е със седалище в София 
и е позната по света със 
съкращението IAA (International 
Academy of Architecture). 
МАА е създадена с цел да 
стимулира архитектурата 
и архитектурната теория 
и да обучава практически 
завършилите образованието 
си архитекти. Основната 
дейност на организацията е 
провеждането на архитектурни 
конференции, състезания и 
изложения. В нея членуват над 
150 водещи архитекти от цял 
свят.

За САБ
Съюзът на архитектите в България е наследник на 
Българското инженерно архитектурно дружество, 
основано през 1893 г. Основните цели на САБ 
са защита на професионалните интереси на 
членовете му, гарантиране на професионализма 
в тяхната дейност, инициатива и участие при 
изработване на закони и нормативни документи 
в България, пропагандиране на достиженията 
на българската архитектура в миналото и 
днес и осъществяване на връзки с архитекти 
в други страни. САБ организира конференции, 
изложби, дискусии по териториално-селищно 
устройство, архитектура и опазване на 
културното наследство. Съюзът на архитектите 
в България е съинициатор на Националния музей 
на архитектурата в гр. Велико Търново (1979 г.), 
на Международната академия по архитектура 
със седалище в гр. София (1981 г.), на Камарата 
на архитектите в България (1991 г.) и на 
Националната академия по архитектура със 
седалище в гр. Пловдив (1994 г.).
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Енергийна ефективност

Енергийна 
ефективност 
по европейски
Сравняване на класовете ЕЕ в Европа

ТАЗИ СТАТИЯ ОБОБЩАВА резултатите 
от предварително проучване сред 
държавите членки на ЕС за класовете 

енергийна ефективност, което е една от 
задачите на ASIEPI проекта за финансиране 
по програма “Интелигентна енергия за 
Европа” на EACI (Изпълнителната агенция 
за конкурентоспособност и иновации). За 
всички, които участват в дискусията, е 
от решаващо значение разбирането на 
предизвикателствата, свързани с тази 
задача. В тази статия се прави преглед 
на най-важните изводи от предварително 
проучване сред четири държави членки. 

Защо да сравняваме класовете 
енергийна ефективност? 
Според изискванията на EPBD (директива 
за сградните енергийни характеристики), 
всички държави членки на Европейския съюз 
са въвели изисквания към класовете ЕЕ 
на новите сгради или ще направят това 
в предвидения срок. Държавите членки 
вече са задължени да завишат мерките 
за енергийна ефективност на всеки 
няколко години на национално ниво. Това 
съображение прави нашето проучване 
между държавите членки, още по-спешно и 
важно. 

За незапознатите, енергийната 
ефективност в известен смисъл е 
“черна кутия”. Почти невъзможно е да се 
добие представа за първостепенното 
й значение, когато на човек не се налага 
редовно да работи с националните 
методи за изчисление. Например, за 
жилищни сгради в Белгия класът е E100, 
а в Холандия е 0,8. Какво означават 
тези нива? И какво например означава 
преминаване от E100 на E90? Как можем 
да се сравним E100 с 0,8? 

Методите за изчисляване на оценките 
на класовете ЕЕ се различават в 
различните страни. Това отчасти 
се дължи на факта, че EPBD е добър 
пример за прилагането на принципа на 

През октомври 
2007, стартира 
новият европейски 
проект ASIEPI 

субсидиарност: рамката е определена в 
директивата и всички държави-членки 
имат контрол върху детайлите. Дори, 
ако в бъдеще методите бъдат напълно 
уеднаквени, ще има много различия на 
национално ниво, които влияят върху 
използването на енергията, като например 
здравните наредби за сграда вентилация. 
Други по-очевидни различия между 
отделните страни са климатичните 
условия, практиките в строителната 
дейност, използваемостта и разходите за 
технологии и труд. Различията с особена 
сила важат за законодателната среда. 

В светлината на предстоящото 
преразглеждане на EPBD, тези промени 
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Във Франция на-
пример се отчита 
използването на 
енергия за освет-
ление в жилищни 
сгради, докато Бел-
гия не го прави

касаят и други заинтересовани 
страни. Този проект дава възможност 
на държавите членки да съпоставят 
собствените си стандарти с техните 
съседи. Тази информация е полезна, както 
за индустрията, така и за браншовите 
организации. Тези изисквания могат 
да предначертаят използването и 
разработването на нови технологии в 
тези сфери.

Проектът ASIEPI 
През октомври 2007, стартира новият 
европейски проект ASIEPI. Една от целите 
на този проект е да се проучат начините 

за сравняване на класовете енергийна 
ефективност в държавите членки на ЕС. 
Задачата се фокусира върху три позиции: 
� Първо: трябва да бъдат разработени 
инструменти за сравнение.
� Втори: действително да се направят 
подобен тип сравнения. Страните 
членки са изправени пред различни 
предизвикателства, свързани с техните 
собствени изисквания и би било интересно 
да се сравнят и методите за решаване на 
еднотипни проблеми. 

Ето защо третата позиция в рамките 
на тази задача е да се погледнат 
възможните бариери и примери за добри 
практики. �22
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Предизвикателствата 
Вече са стартирали някои проучвания 
сред няколко съседни страни в 
Европа – фламандското, ирландското, 
шотландското и германското 
правителства например имат 
инициативи в тази област. 

Главно от фламандското проучване се 
наблюдават следните резултати: 

1) Един от възможните инструменти е 
да се избере единно европейско равнище, 
сравнимо с методите на определяне на 
минимално потребление на всяка страна, 
тъй като класифицирането на сграда с 
методи за изчисление на потреблението, 
валидни само за дадена страна, се оказва 
нелека задача. 
� Въпреки подробното описание, 
много входни параметри са изчезнали, 
просто защото не са били от 
значение първоначално. Например 
в Холандия схемите на жилищните 
сгради не съдържат информация за 
вентилационните шахти и канали, тъй 
като се използва сравнителен метод по 
подразбиране. Във Франция обаче подобна 
информация е задължителна.

Друг пример: фламандски проект не 
би съдържал информация за топлинните 
мостове, защото те не се взимат 
под внимание, но пък тази информация 
е необходима в Португалия. Това 
представлява допълнително затруднение, 
тъй като някои домакинства разполагат 
с топлинни мостове, други не.
� Различните описания на входните 
параметри между отделните страни 
води до недоразумения. Пример: енергия 
за осветление може да се отчита със 
или без мощност за баласт. Начинът, 
по който е дадена информацията и са 
взети под внимание параметрите, могат 
да се различават според страната. До 
момента често се случваше страните 
да не са запознати с тези различия, 
ето защо прилагат собствените си 
националните методи във всеки един 
случай. 

Задачата е сериозна. Представете си 

Енергийна
ефективност...

Енергийна ефективност
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колко време би отнело подобно сравнение 
на моделите на 27 или повече страни и 
колко противоречия и усложнения биха 
изникнали

2) Едно от най-големите 
предизвикателства пред проучването 
е, че изграждането на компонентите 
и системите се описват с различни 
характеристики в различните страни. 
Често липсва информация за чужди 
продукти: характеристиките са описани 
в съответствие с националните 
стандарти за съответните страни, в 
които продуктът се продава. Пример: 
характеристиките на котел за битови 
нужди за топла вода, произведен във 
Франция, не съответстват с тези в 
Холандия. До момента за топла вода за 
битови нужди няма единен стандарт. 
Холандският метод използва по 
подразбиране ефективна стойност 
от 30%, докато в действителност 
би могло да се използва котел с много 
високо потребление, който според други 
стандарти да отчете 60% или дори 70% 
ефективност.

3) Различията между отделните 
страни започват с оценката на отделни 
области. Стандартите са различни 
за страните като биват за открити, 
закрити и смесени измервания (всички  по 
EN ISO стандарт). Изключение правят 
подпорните стени, стълбищата и 
други. Не на последно място различните 
пространства също имат значение. 
Това ясно показва, че сравняване на 
енергийното потребление на квадратен 
метър може да бъде подвеждащо.

4) Изчисленото общото потребление 
на енергия (напр. в kWh/m2 или CO2/m2) 
не може да бъда сравнявано. Като начало, 
са за различни приложения. Във Франция 
например се отчита използването 
на енергия за осветление в жилищни 
сгради, докато Белгия не го прави. Този 
пример ясно показва, колко трудно би 
било въвеждането на коригиращ метод в 
подобни случаи. 

По същите причини сравнението на 
максималното разрешено потребление на 
енергия също е несъпоставимо. Решение 

е отчитането на общото максимално 
потребление като след това някои от 
включените елементи се изключват 
според националните методи. Трябва 
обаче да сме наясно, че този резултат 
може да бъде до голяма степен повлиян от 
всички проблеми, споменати по-горе. 

Поради различията в методите за 
отчитане, използвани в различните 
страни, сложността им, както и факта, 
че те не са статични, а се променят 
на всеки няколко години, методът на 
„черната кутия“ изглежда по-подходящ и 
въпреки това недостатъчно точен. 

Влиянието на климата 
Повечето проучвания се фокусират върху 
относително малък район на Европа. 
Една от причините е големите разлики 
в климата. Въпросът е колко полезно е 
да се сравнят сградите в Хелзинки със 
сгради в Атина. Доброто проектиране 
взима климата под внимание, в резултат 
на което сградата се отличава със 
специфични енергийни характеристики. 
Ниското потребление на енергия за 
охлаждане например може да се дължи 
на мек климат (напр. във Финландия), 
както и на добро проектиране, съобразно 
климатичните условия. Същото важи и 
за ниското потребление на енергия за 
отопление. 

Не само климатичните условия правят 
сравнението трудно, а също така и 
различните изисквания към затворените 
помещения за всяка страна, съобразно 
здравните изисквания. 

Следващи стъпки 
Ясно е, че сравнението на класовете 
енергийна ефективност между 
държавите членки е много интересна и 
предизвикателна задача. ASIEPI си поставя 
за цел да продължи проучванията си в 
тази област като резултатите ще бъдат 
изложени в сайта www.asiepi.eu. �

Статията е препечатана 
с любезното съдействие 

на REHVA journal
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Trimo Ecosolar PV
Интегрирана фотоволтаична система

В НАШИ ДНИ необходимостта от 
енергия е ключов въпрос – особено 
по отношение на експлоатирането 

на възобновяеми енергийни източници, 
чрез които да се произведе максимално 
„чиста” и „зелена” енергия. Иновационното 
мислене, непрекъснатото развитие и 
отговорността към околната среда са 
и част от водещите ценности в бизнес 
модела на Тrimo. 

Генериране на енергия чрез 
природосъобразни източници, означава 
използването на фотоволтаици (PV) – 
технология, която трансформира 
слънчевата светлина в електричество. 
Като част от екологичното семейство 
на Trimo се появява  Trimo Ecosolar PV. 
Фотоволтаичен покривен панел, който 
предлага природосъобразен начин 
за генериране на електричество от 
соларната енергия. Trimo Ecosolar PV 
комбинира тънък слой PV модул с SNV – 
3L покривен панел. Тънкият слой PV 

позволява директното му интегриране 
към външната повърхност на сградата. 
Липсата на допълнителна конструкция за 
модулите, запазва цялостта на покрива. 
За производството на PV се използват 
по-малко материали, така модулите 
са леки и не създават допълнителна 
тежест за конструкцията на покрива, 
важно условие при експлоатация. 
Директното захващане към покрива 
или фасадата позволява на PV модулите 
да не излизат извън линиите на 
сградата, като по този начин се запазва 
естетиката є.

Продуктът намира широко 
приложение за търговски, индустриални, 
рекреационни и много други видове 
сгради. Интегрираното решение се 
отличава с редица предимства:

Екологични: 
� редуцира вредните емисии въглероден 
диоксид;
� природосъобразен продукт. 

Фотосоларен покрив © Тримо
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 +359 2 917 54 15
факс: +359 2 917 54 14
office@trimo.bg, www.trimo.bg

Енергийна ефективност

Енергийни: 
� гарантира висока енергийна 
ефективност в слънчеви и облачни дни;
� висока ефективност при по-високи 
температури на времето.

Икономически: 
� фиксираните цени за изкупуване на 
енергията (гарантирани от държавата 
за период от 25 години) осигуряват 
краткосрочна възвръщаемост на 
инвестицията;
� продуктът е независим от 
съществуващите енергийни източници;
� увеличава пазарната цена на нови или 
съществуващи сгради;
� има дълга експлоатационна пригодност. 

Архитектурни: 
� Интегрирано решение, което не 
изисква допълнителни елементи, които 
да развалят естетиката на сградата и 
запазва цялостта на покрива
� липсата на допълнителна 
подконструкция и ниското тегло на 
модула не налагат отежняване на 
основната носеща конструкция.

Комбинирането на няколко модула Trimo 
Ecosolar PV изграждат цялостна слънчева 
електроцентрала на покрива. Разбира 
се системата има своята гаранция от 
Trimo. Произведената електрическа 

енергия се съхранява в батерии, за да се 
използва, когато соларната радиация е 
недостатъчна и през нощта. Слънчевата 
електроцентрала обикновено се включва 
към енергийната преносна мрежа и 
генерира електрическа енергия.

Trimo Ecosolar PV дава възможност 
на собствениците да продават 
допълнителното количество енергия на 
електрическите компании, при фиксирана 
от държавата продажна цена. За 
допълнителна информация и помощ Trimo 
предлага софтуер за фотоволтаични 
модули, който дава възможност да 
бъде изчислена месечното количество 
енергия, генерирана от слънчевата 
електроцентрала. �
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Потенциалът на 
енергийната ефективност 
тепърва ще бъде оценен
Инж. Христо Христов, управител на Ескона Консулт ООД, пред „Фасилитис”

За кои области и за кои видове 
инсталации следва да се направят 
подобрения на енергийната 

ефективност, ако например говорим за 
една обществена сграда?
- Първата стъпка при започване на проект 
по енергийна ефективност в сграда е 
извършването на детайлно обследване. 
То включва подробно заснемане на 
сградната конструкция и на сградните 
инсталации – електрическа, отоплителна, 
ВиК, анализ на енергопотреблението на 
сградата за изминал период от време, 
най-малко за последните три години, 
изготвянето на компютърен модел на 
сградата като система,   използвайки 
лицензиран софтуер. Следва определяне 
на „слабите места” и дефиниране на  
съответните енергоспестяващи мерки. 
Те могат да се  отнасят както към 
сградната конструкция – топлоизолация 
и подмяна на отделни елементи с цел 
намаляване на загубите през тях, така 
и към инсталациите и системите, 
имащи отношение към поддържането на 
параметрите на микроклимата в сградата. 
Затова прецизността на обследването 
за енергийна ефективност е от особена 
важност за успешното завършване на 
проект по ЕЕ в сграда. 

Как се осъществява това – например ако 
става въпрос за една ОВК инсталация 
с подмяна на цялата инсталация 
или оптимизиране на работата на 
наличните инсталации?
- Зависи от състоянието на инсталацията. 
Тъй като става дума за ефективност, 
ясно е че се преследва максимум ефект 
с минимум инвестиции. Там където 
има възможност да се запазят отделни 
основни елементи и/или  части и/или 
цели инсталации, това е добре дошло, 
защото намалява общата инвестиция. За 
съжаление са рядкост добре поддържани 
сгради и сградни инсталации когато 

Рядкост са добре поддър-
жаните сгради и сградни 
инсталации, когато става 
дума за сгради държавна 
и общинска собственост

Практиката доказа пре-
димствата на „комплекс-
ния подход” при изпълне-
ние на мерки по енергийна 
ефективност

става дума за сгради държавна и общинска 
собственост. Причината най често е липса 
на средства, недостиг на квалифициран 
персонал и др. Именно защото, всеки 
един проект по енергийна ефективност 
съдържа неотменно фазата „мониторинг на 
постигнатите резултати”, необходимо е 
да се гарантира безупречното „поведение” 
на сградата за целия мониторингов период.

Можете ли да разкажете повече за 
проекти по подобряване на енергийната 
ефективност в сгради в България (какви 
мерки включват, колко бързо се очаква да 
се възвърнат инвестициите)?
- За повече от пет години в България са 
реализирани множество проекти от този 
тип от български компании. Става дума за 
сгради общинска собственост – училища, 
детски градини, болнични заведения, 
социални домове и патронажи, културни 
средища и др. 

Практиката доказа предимствата на 
„комплексния подход” при изпълнение на 
мерки по енергийна ефективност – когато 
в един проект се решат проблемите 
по сградната конструкция и сградните 
инсталации. Така при предварително 
заложени в проекта гарантирани икономии 
от порядъка на 50-55% от нормализирания 
годишен разход на сградата на практика 
има достигнати 60% и дори повече. Това е 
доказателство за огромния потенциал на 
този тип проекти.

Предлагат ли се механизми или 
съдействие за финансиране на 
дейностите по подобряване на 
енергийната ефективност?
- Има сериозни финансови ресурси, които 
не се усвояват поради  отсъствие на 
професионално  разработени  проекти. 
Достатъчно е, изпълнителя да разработи 
добър  проект и да бъде последователен в 
намирането  на  финансираща институция.

Множество финансови институции у 
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нас са в състояние да обезпечат  целия 
инвестиционен процес, до момента на 
въвеждане на обекта в експлоатация, 
след изпълнение на мерките по енергийна 
ефективност. Изплащането на 
инвестицията от страна на възложителя 
следва да бъде обвързано с размера на 
икономиите. А за целия мониторингов 
период тези икономии да са гарантирани, 
и то със средства на изпълнителя 
на проекта или казано по друг начин - 
всяко надвишаване на гарантираното 
енергопотребление за една мониторингова 
година да се заплаща на възложителя, 
като отделно за изпълнителя да остава 
задължението пак със собствени средства 
да изпълни допълнителни мерки за 
достигане на гарантираните икономии.

Как според вас ще се отрази 
финансовата криза на реализацията на 
проекти по енергийна ефективност?
- Според мен въпросът с кризата и 
отражението и върху реализацията на 
проекти по ЕЕ, е въпрос на гледна точка. 
И тук личното ми мнение е, че би следвало 
да погледнем на нея през призмата на 
възможностите, които може да отвори. 
В този смисъл, по-интересен е въпросът 
как проектите по енергийна ефективност 
биха могли да повлияят за стабилизиране 
на икономиката в условията на финансова 
криза. На фона на постоянно свиващия се 
пазар на строителни услуги, оборудване и 
материали, съпътстващи производства 
както и очакваните фалити на строителни 
компании, енергийната ефективност 
и в частност ЕСКО-модела, се явяват 
спасителна алтернатива за значителна 
част от фирмите в строителния и 
съпътстващите го  браншове. А когато 
става дума за проекти в промишлени 
предприятия, кръгът на потенциалните 
участници сериозно се разширява. При 
това дори не се налага осигуряване на 
допълнителни средства, достатъчно е да 
бъде създадена необходимата нормативна 
среда. Изключително важно е да се разбере, 
че проектите по енергийна ефективност 
могат да привлекат финансови ресурси 
тук и сега, а изплащането ще стане за 
следващите до 10 години при едни, надявам 
се, по-добри икономически условия, когато 
световната икономика ще се е отърсила 
от последиците от финансовата криза. 
Сериозна предпоставка това да се случи 
е присъщата на този тип инвестиционен 
процес сигурност – инвестира се на база 
резултат от прецизни предпроектни 
проучвания, изплащането става при 
прозрачна мониторингова процедура, след 
доказване достигането на заложените в 
проекта показатели. Големия потенциал 
на този тип проекти тепърва ще бъде 
оценен. �

Интервюто взе Гергана ДЖАГАРОВА
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Визитка 

Инж. Христо Христов завършва ВМЕИ през 1989 г., същата година 

постъпва на работа в АЕЦ „Козлодуй”. За 14 години заема различни 

длъжности и активно участва в модернизацията на електрическата 

част на малките блокове. В началото на 2003 г. със свои съмишленици 

започва работа в областта на възобновяемите енергийни източници 

и енергийната ефективност. През 2005 г. създава „Консорциум 

за енергоефективни проекти”- дружество което се занимава с 

реализация на проекти за енергийна ефективност по схемата на 

договори с гарантиран резултат (ЕСКО – договори). Управител е на 

„Ескона Консулт” ООД - една от първите шест фирми, акредитирани 

към Агенцията по енергийна ефективност за обследване и 

сертифициране на сгради.

© Ескона Консулт
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Саниране 
за 500 млн. 
долара
Емпайър стейт билдинг преминава 
през фундаментално обновяване

ЕМБЛЕМАТИЧНАТА СГРАДА, построена през 
1931 г., която повече от 40 години 
е била най-високата сграда на света, 

постепенно ще премине през фундаментално 
обновяване, което ще повиши енергийната 
ефективност на небостъргача с близо 
40%. Според изчисленията това ще намали 
пиковите електрически натоварвания на 
сградата със скромните 3.5 MW.

Работата вече е започнала, като в 
момента тече проект за подобряване на 
енергийната ефективност на стойност 
20 млн. долара, което е съвкупно начинание 
Johnson Controls, Jones Lang LaSalle, Rocky 
Mountain Institute и Clinton Climate Initiative. 
Това е само миниатюрна част от целия 
проект по обновяване, който е на стойност 
половин милиард долара. Цялата работа 
по основните инсталации е планирана да 
приключи до 2010 г., а работата вътре в 
отдаваемите площи до края на 2013 г. По 
прогнози спестяванията от електроенергия 
ще намалят годишните сметки за ток на 
Емпайър стейт билдинг с 4.4 млн. долара. 
Това обаче ще е в резултат основно на 
текущия проект за 20 млн. долара, а не от 
всичките планирани инвестиции за 500 
млн. долара. Цялата сума се очаква да се 
възвърне от повишената привлекателност 
на сградата за по-големи наематели, можещи 
да си позволят по-високите бъдещи наеми.

Мерките за подобряването на 
енергийната ефективност в началния 
проект ще включват:
� Подмяна на 6500-те прозорци с трислойни 
стъклопакети с ниска пропускливост на 
слънчевата енергия.
� Изолация зад радиаторите вътре в 
помещенията за по-ефективно отопление
� Обновяване на осветлението с по-
ефективен дизайн и разумен избор на 
местата на осветителните тела, както и 
системи за управление на осветлението със 
сензори за присъствие
� Заместване на старите вентилационни 

За едно от най-го-
лемите постиже-
ния на проекта се 
смята процесът на 
моделиране на по-
треблението енер-
гия небостъргача

мощности с VFD (Variable Frequency Drive) 
вентилатори – за по-висока оперативна 
ефективност и по-голям комфорт.
� Подмяна на чилърите
� Подмяна на системата за сградна 
автоматизация, която ще оптимизира 
работата на ОВК инсталацията и ще 
предостави подробно измерване на 
потреблението на енергия на всички нива
� Инсталиране на системи за енергиен 
мениджмънт за отделните наематели

За едно от най-големите постижения 
на проекта се смята процесът използван 
от партньорите в него – процес, който 
може да се прилага при обновяването и на 
други сгради. При него са били използвани 
специални, съществуващи и нови, 
инструменти за измерване, моделиране 
и проектиране, за да се анализира 
небостъргачът и за постигане на пълно 
разбиране за потреблението на енергия 
в сградата, както и функционалните є 
преимущества и недостатъци.

Подобни емблематични проекти вероятно 
ще дадат по-силен тласък на обновяването 
на съществуващите сгради – най-важната 
задача за постигане на ефективност в 
сградния сектор �

„Фасилитис”

Обновяването на Емпайър стейт билдинг ще приключи до края на 2013 г.
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ЧЕЗ насърчават 
енергийната 
ефективност
Дружеството е инвестирало 282 млн. лв. в подобряване 
на електропреносната мрежа за последните четири години

На страницата на 
ЧЕЗ - www.cez-rp. bg, 
потребителите 
ще открият още и 
калкулатор, изчис-
ляващ количество-
то електроенергия, 
изразходващо се 
от домакинство им

В СРЕДАТА НА МАЙ стартира 
образователна кампания на ЧЕЗ 
за повишаване на енергийната 

ефективност, която ще се проведе 
под надслов „По-малко енергия, повече 
светлина”. Основна цел на кампанията 
е да информира потребителите за 
важността от прилагане на принципите на 
енергийната ефективност в ежедневието 
и по този начин да провокира клиентите да 
използват по-пълноценно електроенергията 
в дома си. Партньори на ЧЕЗ при 
реализирането на кампанията са Агенцията 
по енергийна ефективност и фондация 
ЕкоОбщност.

„ЧЕЗ счита за свое задължение да 
работи за намаляване на вредното 
влияние на електроенергийния сектор 
върху природата, както и за създаване на 
отговорно и устойчиво потребителско 
поведение в страната”, казва Атанас 
Дандаров директор дирекция „Управление 
на дружеството” в ЧЕЗ Разпределение, 
по време на пресконференцията, която 
дружеството организира за официалното 
обявяване на началото на кампанията.

В рамките на кампанията „По-
малко енергия, повече светлина” ще 
бъдат организирани серия от събития 
в пет града в Западна България – 
Благоевград, Кюстендил, Враца, Плевен 
и Ловеч. Програмата на събитията е с 
информационен характер и е насочена, 
както към възрастни, така и към деца. 
Посетителите ще имат възможност да се 
обърнат  към специалисти от Агенцията по 
енергийна ефективност с въпроси свързани 
с мерките за повишаване на енергийната 
ефективност и тяхното финансиране. 
За децата са предвидени образователни 
викторини и игри. 

Паралелно със събитията ЧЕЗ 
стартира и информационна страница 
в Интернет, изцяло посветена на 
енергийната ефективност. На страницата 

потребителите ще открият още и 
калкулатор, изчисляващ количеството 
електроенергия, което изразходва едно 
домакинство чрез уредите, които 
притежава. 

Инвестициите, които ЧЕЗ прави в 
електроразпределителната мрежа, 
допринасят за повишаване на енергийната 
ефективност, тъй като намаляват 
технологичните загуби на електроенергия. 
„През последните четири години 
компанията води целенасочена политика 
за намаляване на загубите и повишаване 
на енергийната ефективност. За този 
период дружеството е инвестирало 
общо 282 млн. лв. за поддръжка и ремонт 
на енергийната инфраструктура”, 
заяви по време на пресконференцията 
Росен Йорданов, директор дирекция 
„Експлоатация и поддръжка”. Докато през 
2005 г. технологичните разходи на ЧЕЗ 
са били 17.06% от общия обем енергия, 
то през 2008 г. те са паднали до 15.08%. 
Компанията, също така е подменила 2 000 
трансформатора средно напрежение. 
„Направените по този начин икономии на 
енергия се равняват на изключване на пет 
хиляди електроуреда от мрежата”, допълни 
още Росен Йорданов.

През последните години сме свидетели 
на множество мероприятия и кампании за 
подобряване на енергийната ефективност в 
България при производството и доставяне 
на енергия и при нейното консумиране. 
В тези начинания обаче все още сме на 
съществена дистанция от много развити 
европейски държави, като Обединеното 
Кралство например, както по отношение 
на събранието и обработването на данни, 
така и по отношение на по-сериозните 
мерки. Хубавото в случая е, че имаме 
примери от световната практика, от 
които да се учим и които да ни показват, 
кои мерки работят ефективно. �

„Фасилитис”

© Кирил Хавезов
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The  Refurb
…или как до 2050 г. емисиите парникови газове от домакинствата 
и бизнеса в Обединеното Кралство могат да се намалят до нула

ОЧЕВИДНО, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 
е твърдо „за” борбата с 
климатичните промени и 

полагането на лични усилия от страна на 
гражданите за това. Министерството на 
енергетиката и климатичните промени 
прие инициатива, която цели до 2020 г. 
всички домове на Острова да имат 
инсталирани интелигентни измервателни 
устройства за електроенергия и природен 
газ. Сега на ход е нова кампания – подета 
от английския дизайнер и писател Кевин 
Макклауд, и именувана с гръмкото име 
„Великото британско обновяване” (The 
Great British Refurb). Целта на кампанията е 
да се убеди правителството да помогне за 
драстичното повишаване на енергийната 
ефективност на английските домове. 
По този повод, Министерството на 
енергетиката и климатичните промени 
публикува проучване, което показва 
силната подкрепа на британците за тази 
идея. 

Проучването, проведено от 
консултантите на Ipsos MORI, показва, 
че домакинствата имат желание 
да свършат своята част в борбата 
срещу климатичните промени. 
Семейства от Англия, Уелс и Северна 
Ирландия са анкетирани и помолени да 
дадат своето мнение и препоръки за 
предизвикателствата, които предстоят. 
Събраната по този начин информация 
ще формира част от дългосрочната 
стратегия на правителството за 
енергийно спестяване и възобновяема 
енергия. В момента, домакинствата 
изпускат около 27% от всички емисии на 
Острова, използвайки електроенергия и 
отопление. Всяко домакинство плаща по 
300 паунда на година за пропиляна енергия.

Представители на девет общности 
в Англия, Уелс и Северна Ирландия се 
събират през пролетта в рамките на 
серия съвещателни дискусии, организирани 
от Ipsos MORI. Проектът е възложен 
и поддържан от Министерството на 
енергетиката и климатичните промени, 
Министерството на бизнеса, търговията 
и инвестициите на Северна Ирландия и 
Правителството на Уелс. Участниците 
са дали своето мнение за типовете 
технологии (термопомпи, интелигентни 
измервателни устройства, изолации и 

т.н.), какво би ги мотивирало да направят 
промени в техните домове, и каква 
помощ трябва да предложат държавните 
институции. Поискано е и тяхното мнение 
за големи проекти като вятърни паркове 
или централизирано отопление.

Първоначалните резултати от 
проучването показват, че:
� Домакинствата са загрижени за 
климатичните промени и за сигурността 
и достъпността на енергията – и са 
съгласни, че човечеството не може да 
разчита, че нещата ще се оправят от 
само себе си
� Домакинствата са ентусиазирани от 
тази концепция – повишена енергийна 
ефективност в домовете, цялостно еко-
обзавеждане на домовете, разчитане на 
местни възобновяеми енергоизточници
� Хората искат стабилна водеща роля 
на правителството, с поставяне на 
конкретни и постижими цели, и ясно 
обяснение какви са ролите на отделните 
хора, общностите и бизнеса
� Гражданите се нуждаят от финансова 
помощ за покриване на първоначалните 
разходи – например чрез заеми или 
грантове 
� Опозицията към големи енергийни 
проекти, като например вятърни паркове, 
силно намалява щом предизвикателствата 
свързани с климатичните промени биват 
разяснени на хората
Вследствие на кампанията и на 
проучването, ето как е оформена целта на 
правителството:
� Да могат да се обновяват по 400 000 
домакинства годишно до 2015 г.
� До 2020 г. да са предложени цялостни 
решения за дома, на около 7 милиона 
домакинства в Обединеното Кралство
� Нивата на въглеродните емисии през 
2020 г. да са намалени с 33% спрямо 
нивата от 2006 г.
� До 2030 г. да са обновени всички домове 
в страната
� До 2050 г. емисиите парникови газове 
от домакинствата и бизнеса да са близки 
до нулата, за да може да се достигне до 
80% съкращение на емисиите спрямо 
нивата от 1990 г. (което е цялостна цел 
за Обединеното Кралство).

Министерството прегръща идеята 
и стартира програма със същото име 

Целта на кампани-
ята е да се убеди 
правителство-
то да помогне за 
драстичното пови-
шаване на енергий-
ната ефективност 
на английските 
домове
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Енергийна ефективност

като кампанията. Министърът на 
енергетиката и климатичните промени 
Ед Милибанд казва: „Разбрахме, че сред 
обществеността има силно желание за 
действие от страна на правителството. 
Хората са ентусиазирани и убедени 
в нуждата от по-добра енергийна 
ефективност за техните домове. 
Правителството иска да направи тези 
промени максимално прости и поносими 
за домакинствата, и хората трябва да 
имат думата в този процес. Затова ние 
провеждахме консултации с гражданите 
и дискутирахме предизвикателствата, 
разглеждахме примери за успешно 
изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност или използване на 
локални ВЕИ в домове на техни близки 
и съседи. Всеки дава своето мнение и 
идея за това, какво е нужно да направи 
правителството, за да окуражи всеки да 
свърши своята работа в борбата”. 

В допълнение, Инициативата за 
възобновяема електроенергия ще окуражи 
местните общности да инвестират в 
малки енергийни мрежи, които да бъдат 
включени към преносната мрежа като 
разпределено производство. Бедните 
общности пък могат да се възползват 
от Общностната програма за енергийни 

спестявания – тя предлага помощ за 
цялостното обновяване на 90 000 бедни 
домакинства, използвайки фонд от 350 
млн. паунда.

Натан Аргент от Greenpeace UK казва: 
„Програмата за обновление на домовете 
ще струва около 5 млрд. паунда годишно 
до 2050 г. Енергийната ефективност 
е най-евтиният и най-бързия начин за 
намаляване на емисиите парникови газове, 
повишаване на енергийната сигурност, 
съживяване на икономиката и създаване 
на десетки хиляди нови работни места. 
Очевидно, тя също така и ще намали 
сметките за ток и отопление. Планът 
обаче се нуждае от значително повече 
инвестиции в момента.”

Разбира се, има и критици на проекта. 
Такива са Комисията за природосъобразни 
индустрии (EIC) и Тръстът за 
енергоспестяване (EST). Те твърдят, 
че Милибанд пуска димна завеса върху 
проблема и не адресира климатичните 
промени достатъчно дръзко, бързо и 
ефективно. 

Горното твърдение е спорно. Това, което 
е сигурно, е, че са стартирани стъпки в 
правилната посока. �

Йордан КЪНЧЕВ

Проучване на Ми-
нистерството 
на енергетиката 
и климатичните 
промени показва 
силната подкрепа 
на британците за 
тази идея
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Намалете шума
Основни аспекти на акустиката при ОВК инсталациите

ЧЕСТО ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ 
не се обръща много внимание на 
акустическата среда в тях. От 

една страна това обикновено е въпрос 
на разходи и акустичното проектиране 
може малко да повиши първоначалните 
разходи. В много случаи обаче става 
въпрос за липса на разбиране за ролята 
на акустичното инженерство у 
тези, които строят сградата и ще я 
управляват в бъдеще. Като резултат, 
на много фасилити мениджмънт 
специалисти им се налага да 
отстраняват акустични проблеми, след 
като сградата вече е била построена, 
което излиза и по-скъпо.

Един от най-големите източници на 
шум в една сграда може да бъде ОВК 
инсталацията, която, разклонявайки 
се по цялата сграда, създава и пренася 
вибрации и други шумове. Познанията 
по основните акустични свойства на 
климатичните инсталации могат да 
помогнат на фасилити мениджърите 
по-лесно да установят, къде е причината 
за неприятни шумове, произлизащи от 
съществуващите инсталации. Също така 
при строителството на нови сгради 
тези познания могат да хвърлят светлина 
върху това дали фирмата, която изгражда 
и проектира ОВК системата е спазила 
основните изисквания за намаляването на 
нивото на шума.

Климатичните инсталации и 

въздуховодите са способни да генерират 
шумове с всякаква честота и сила, а 
също така могат, пренасяйки звука, да 
позволят на хора да чуят един разговор 
извън помещението, където се води 
той. Затова при проектирането на ОВК 
инсталацията трябва да бъдат взети 
под внимание всички фактори, които 
могат да подобрят акустиката. Един 
от тях е нивото на шума на самото 
оборудване, като повечето производители 
предоставят информацията за него. 
Другите фактори зависят от начина, по 
който е проектирана ОВК системата, 
както и от формите и съдържанието на 
помещенията. 

Към източниците на шума, заедно с 
работещите уреди на климатичната 
инсталация, могат да се добавят и 
самите въздуховоди, които могат да 
възпроизвеждат звук от вибрациите 
по тях. Освен това, те могат да ги 
разпространяват и увеличават. За 
разпространението на трептенията 
са определящи формата и дължината 
на въздуховодите, като овалните, 
кръглите и правоъгълните се държат 
по различен начин. Например кръглата 
форма има по-малка способност да 
намалява вибрациите, но странично 
излъчва звуците от вътрешността на 
въздуховода в значително по-малка степен. 
Също така колкото повече дълги прави 
отсечки има по въздуховодите, толкова 

Един от най-голе-
мите източници 
на шум в сградата 
може да бъде ОВК 
инсталацията
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по-добре те ще пренасят вибрациите и 
другите шумове. 

Това, което определя количеството шум, 
който чуваме, са пътищата, по които 
шума достига до нас, и разположението 
на неговите източници. Пътищата, по 
които шумът достига до помещенията, 
зависят основно от формата им и начина, 
по който са проектирани и инсталирани 
въздуховодите и окачения таван. 
Основните от тях са:
� Директно от дифузерите (краищата 
на снабдителните въздуховоди) в 
помещенията
� Странично от локалните и главните 
снабдителни въздуховоди
� Странично от централните и локалните 
възвратни въздуховоди, както и от 
техните краища в помещенията
� През стените

Старателно проектираната, както 
и добре пригодената към формата на 
помещенията система от въздуховоди, 
не означава, че ОВК инсталацията ще 
е напълно безшумна, но значително ще 
подобри акустиката. За допълнително 
намаляване на шумовете, освен 
поставянето на звукоизолация във 
възадуховодите, се използват и 
заглушители. Едно от най-подходящите 
места за инсталирането им е началото 

на въздуховодите, излизащи от 
машинното отделение. Така се намалява 
началният шум, който се предава по 
цялата въздуховодна инсталация, но по 
възможност те трябва да се поставят 
от вътрешната стена на машинното 
отделение (тя е звукоизолирана), защото 
самите те излъчват шум в околното 
пространство. 

Ефект върху нискочестотните 
звуци оказва и това как въздуховодите 
завършват в помещенията. Когато 
един въздуховод претърпи рязка 
промяна в напречното сечение, 
каквото се получава в техния край, 
част от нискочестотния шум се 
отразява обратно в тръбите, което 
го отслабва. При свободно висящите 
краища на въздуховодите (спускащи се 
от въздуховода кум окачения таван) 
отслабването е по-силно отколкото 
при тези, които свършват на стената 
на помещението. Тук трябва да се 
отбележи, окаченият таван може 
да се счита за прозрачен спрямо 
нискочестотните звуци, тъй като 
не оказва почти никакъв ефект върху 
тяхното преминаване.

Източник на осезаем шум могат да 
бъдат и външните тела, разположени на 
покрива или до сградата. �34

Освен да разпрос-
траняват въздухо-
водите могат и да 
увеличат вибрации-
те и шумовете
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Често покривните конструкции се 
проектират без да се обърне достатъчно 
внимание на спирането и абсорбирането 
на шума. В зависимост от покрива 
силно влияние върху нивата на шума на 
последните етажи например, може да 
окаже това, как е прикрепен чилърът 
към него. Има случаи, в които чилърите 
просто се разполагат върху тънка 
гумена подложка, която не може да спре 
преминаването на вибрациите към 
покрива. Правилното решение в случая 
е поставянето на чилъра върху по-
дебела звукоизолираща повърхност или 
поставянето му на крачка, в по-добрия 
вариант могат да бъдат дори пружини, 
които ще намалят вибрациите подобно на 
ресорите при колите.

Също така важно при разположението на 
външните компоненти на климатичната 
инсталация е да не излъчват шум наоколо, 
защото това може да доведе до проблеми 
със обитателите на съседните сгради. 
С прилагане на компютърни акустични 
модели, може да се види визуално накъде 
се отразява шума и къде той е в най-
големи концентрации, като после там се 

поставят звукови бариери. Това са стени 
от звукоизолиращ материал разположени 
около оборудването. Добрите звукови 
бариери ограждат оборудването от 
всички страни. Ако звукоизолиращата 
обвивка не огражда оборудването изцяло, 
на местата където има отвори (например 
едната от стените на бариерата липсва), 
е добре таванът на звуковата бариера 
да продължава хоризонтално отвъд края 
на оборудването. Дължината на това 
продължение трябва да е около три 
пъти по-голяма от разстоянието от 
оборудването до тавана на ограждащата 
го звукова бариера. Силата на шума, който 
достига до съседните сгради, може да 
се намали и с подходящи озеленителни 
техники, като например стена от храсти 
и др.

Контролът на шума не е точна наука, 
въпреки че съвременните технологии 
позволяват използването на сложни 
компютърни модели. Ако обаче за 
намаляването на нивата на шума бъде 
обърнато внимание на всички фактори и 
бъдат взети познатите мерки, шумът 
от един източник може да бъде сведен до 
нивата на комфорта. �

Ясен ДИМИТРОВ

Намалете шума...

ОВК

Това как е прикрепен чилърът към покрива може да повиши шума на последните етажи
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Услуги за комплексна 
поддръжка на ОВК 
системи
„Далкия“ предлага договори за комплексно обслужване с препоръки за подобрения

АЛКИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕТО за 
енергетика на Veolia Environment, 
произвежда и снабдява с енеpгия 

домове, обществени сгради, промишлени 
предприятия и офиси. Фирмата е лидер в 
управлението на топлофикационни мрежи 
и e признат експерт в когенерацията. 
Работейки в тясно сътрудничество с 
местните власти, тя участва активно в 
обновяването на градовете. Това особено 
важи за Централна Европа, където 
енергийните услуги на компанията срещат 
все по-нарастващ успех.

Като оптимизира енергийния микс, 
проектира и експлоатира инсталации 
с висока енергийна ефективност 
използвайки все по-активно възобновяеми 
енергийни източници, „Далкия“ въвежда 
най-модерните енергийни решения. Така 
компанията увеличава възможностите 
на съоръженията в сградите, намалява 
разходите и подобрява екологичните 
показатели. Този подход гарантира 
ниски цени и същевременно намалява 
последиците от потреблението на 
енергия върху околната среда.

Една от сферите на дейност на „Далкия“ 
е да предлага най-добрите решения за  
системите за отопление, вентилация 
и климатизация, които тя поддържа 
дългосрочно, съблюдавайки всички 
екологични изисквания. По този начин, 
клиентите могат да разчитат за всичко 
на един единствен партньор – експерт в 
енергийната ефективност.

Предложението на „Далкия“
Подходът на компанията показа, че за 
клиента е особено важно да разчита 
на надежден партньор в лицето на 
специализирана фирма, занимаваща се 
компетентно с енергийните системи. 
Този подход е следният:

� Диагностика на съществуващите 
инсталации / Проучване на решения за 
подобряване 
� Експлоатация на инсталации
� Поддръжка съгласно методите, 
разработени от „Далкия“ 
� Наблюдение и отчитане на 
техническите и финансови показатели
� Непрекъснат процес на 
усъвършенстване

Изискванията пред ОВК системите 
са сериозни и „Далкия“, благодарение на 
опита си, придобит в цял свят, е развила 
точните решения за поддръжката им в 
нови и съществуващи сгради:

Осигуряване на комфорт вътре в 
сградите 
� Гарантирана непрекъснатост на 
работата на оборудването 
� Намаляване на общите разходи за 
експлоатиране на сградата 
� Намаляване потреблението на енергия
� Техническо адаптиране на инсталациите 
според променените нужди
� Редица решения, предлагащи значима 
добавена стойност

Клиентите могат да се съсредоточат 
върху основния си бизнес като поверяват 
управлението на цялата гама технически 
услуги на един единствен партньор. 

Въз основа на дългосрочен договор, 
„Далкия“ експлоатира и поддържа ОВК 
инсталациите, предоставя експертни 
съвети относно мултитехническото 
управление на сградата и съблюдава 
спазването и прилагането на 
регулаторните изисквания и екологични 
стандарти и програми.

Нашите клиенти 
и техните изисквания 
Всеки тип сгради и промишлени обекти 
с енергийни съоръжения могат да се 

Енергиййна 
ефективност

Оптимизирани 
разходи за 
топлоенергия 
и цялостните 
режийни разходи

Разполагаемост 
на техническите, 
отоплителните и 
електроинсталации 

Точно определено 
време за реакция

Редовни инспекции 
на средствата 
за безопасност и 
проследяване на 
регламентираните
по закон обследвания

Оценка на 
инсталациите 
съобразно 
екологичните норми  

Предоставяне на 
експертни съвети 
относно актуалните 
нормативни 
документи

Фирмата гарантира 
за своите клиенти:
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възползват от предимствата на услугите 
на „Далкия“. Фирмата се ангажира с 
договор за резултат като предлага 
пълна прозрачност на изпълнението, 
благодарение на периодичните доклади. 

„Далкия“ в световен мащаб управлява 
над 111 600 енергийни съоръжения в 
над 41 страни по света, сред които 
забележителни обекти като хотел 
и резиденция „Софител” в Дубай, 
Университетската болница Huddinge в 
Швеция и много други.

В България „Далкия“ управлява 
топлофикационното дружество във 
Варна (Далкия Варна ЕАД), извършва 
мултитехнически услуги в :  Мол Варна, 
Мол София, ,Жилищен комплекс Силвър 
Сити в София, Мол Пловдив. Навсякъде 
основните изисквания на клиентите 
са оптимален комфорт, опазване на 
здравето на ползващите и оптимизиране 
на енергийните и оперативните разходи. 
При всеки отделен случай „Далкия“ определя 
заедно с клиента неговите приоритети и 
подхожда с индивидуална оферта. 

Обхвата на дейностите на „Далкия“ не 
се ограничава с управлението на ОВК. Тя 
е лидер в енергийните услуги в Европа и 
като такъв има капацитет да предлага 
пълна гама от услуги. „Далкия“ може да 
се заеме едновременно с управление на 
енергиите и с фасилити менджмънт в 
една сграда.

След сключване на договор за резултат 
(гарантирана непрекъснатост на 
работата и температурни нива), тя 
закупува първичната енергия (газ, нафта, 
биомаса), прави поддръжка и оптимизация 
на енергийните системи, доставя енергия 
за крайно потребление (топлоенергия, 
климатизация). „Далкия“ поема 
отговорността за разпределението на 
тази енергия, за издаването на фактурите 

Далкия поема от-
говорността за 
разпределението 
на консумираната 
енергия, за издава-
нето на фактури-
те и за събирането 
на плащанията

и за събирането на плащанията. Чрез 
опитния си екип на обекта, тя може 
поеме и допълнителни дейности по 
комплексното управление на сградата, 
като мерки за безопасност, аварийни 
системи, асансьори, почистване, поща 
и др. Практиката на „Далкия“ е да 
избере най-сериозната фирма за свой 
подизпълнител за тези дейности. След 
една година експлоатация, „Далкия“ може 
да предложи на клиента план за енергийна 
ефективност (напр. с възобновяеми 
енергийни източници), който да доведе 
до икономии на енергия, а това означава и 
намаляване на разходите. Освен това, въз 
основа на Сертификата от АЕЕ, „Далкия“ 
може да извършва енергийни одити за 
своите клиенти. Тези одити (енергиен 
паспорт и сертификат) са не само тяхно 
задължение, но и са основа за препоръки 
за икономии на енергия и постигане 
на енергийна ефективност. „Далкия“ 
е извършила вече над 100 енергийни 
обследвания в България, като тя е една 
от малкото фирми, които правят това 
съгласно европейските стандарти.

За да извършва дейността си, „Далкия“ 
разчита на висококвалифицираните си 
екипи. Благодарение на техния богат 
опит, служителите на компанията са 
най-ценният й актив, чрез който тя 
предоставя най-добрата очаквана услуга. 
„Далкия“ се ангажира с мотивацията и 
обучението им, както и с въвеждането 
на всеки един от тях в корпоративната 
общност и ценности. �

Контакти:
1324 София 
бул.”Царица Йоана” 29
тел.+ 359 (0) 2/ 489 67 95
факс. + 359 (0) 2/ 927 72 95
имейл: mail@dalkia.bg
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Правилният подбор 
на ОВК оборудването води 
до бърза възвръщаемост
Инж. Николай Беловеждов, управител на „България Терм”, пред „Фасилитис”

Какви са най-новите тенденции в 
отоплителната, охладителната и 
вентилационната техника?

- Няколко са насоките, в които през 
последните години се развива браншът. 
На първо място бих поставил все по-
широкото използване на възобновяеми 
източници на енергия, преди всичко 
слънчевата и геотермалната. На пазара 
се появиха така наречените слънчеви 
концентратори. Представляват 
параболична конструкция със 130 
огледала, фокусиращи слънчевата енергия 
в оптичния фокус на системата, където 
е разположен „котел” с мощност 11 kW. 
Слънчевият концентратор е оборудван с 
устройство за следене на слънцето по две 
оси – от изгрева до залеза, циркулационна 
помпа, табло за управление, както и със 
средства за защита при град и силен 
вятър. Досегашните резултати показват, 
че ефективността на концентратора 
е с над 40% по-висока от равностойни 
по площ (12 m2) обикновени слънчеви 
колектори.

Силно разпространение получават и 
интегрираните системи. За битови 
нужди вече се прeдлага модул, съдържащ 
кондензационен газов котел, 150 литров 
слънчев бойлер с две серпентини и пълна 
автоматика за управление. Остава 
само към него да се свържат слънчевите 
панели. По този начин се получава уред 
с компактни размери и много висок 
коефициент на сезонна ефективност.

Един по-усложнен вариант на битова 
интегрирана система е тази с котел 
на биомаса, стратификационен буферен 
съд, газов котел и слънчеви панели. По 
този начин котелът на биомаса работи 
на максимална мощност, при което КПД 
е най-висок, произвежда се БГВ по най-
ефективен начин и може да се осигури 
нискотемпературно подово отопление 
за дълъг период от време(в зависимост 

Инж. Николай Беловеждов

Инж. Николай Беловеждов е завършил 

ВМЕИ – София (сега Технически 

университет), специалност 

„Механично уредостроене”. До 1989 г. 

работи в Институт по оптика (научен 

сътрудник I степен). Консултант на 

италиански фирми през 1990-1995. г. 

Основава България Терм ООД със 

своя италиански партньор Лучано 

Карминати през 1994 г. През 1997 г., 

също с него, инвестира на „зелено” 

в предприятие за производство на 

манометри и термометри МТБ ООД 

в Пловдив (сега WATTS INDUSTRIES 

BULGARIA) и ръководи предприятието 

до 2002 г. От 2004 г. е и председател 

на асоциация „Приятели в работата 

България”.

в

от обема на буфера), без да се включва 
котелът на биомаса.

Много голям ефект имат 
интегрираните системи в индустриалния 
и обществен сектор. Италианската 
фирма Systema SPA, наш дългогодишен 
партньор, от скоро предлага на пазара 
така наречения „Модул възстановяема 
енергия”, даващ възможност разходите за 
отопление, климатизаця и производство 
на БГВ да бъдат редуцирани до 
минимум. Модулите се адаптират за 
всеки конкретен случай. Основният 
елемент е абсорбционен чилър, който 
използва слънчева и отпадна енергия 
от димни газове, технологични процеси 
и др, за да произвежда топлина, студ 
и БГВ. Възможно е и включването на 
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когенерационен модул за производство 
на ел. енергия. За повече подробности 
посетет сайта ни: 
www.bulgariatherm.com

Нараства предлагането на 
микрокогенератори за битови нужди. 
Микрокогенераторите на нашия партньор 
BAXI Group се произвеждат в завода 
Senertec в Германия. Представляват 
двигател с вътрешно горене на газ, 
който произвежда електрически ток, а 
за отопление сe използва остатъчната 
топлина. Електрическата им мощност е 
5,5 kW, а топлинната - 12,5 kW. На пазара 
в Обединеното кралство се появи още 
един модел микрокогенератор на BAXI, 
наречен ECOGEN. Той е с размерите на 
стенен газов котел и освен топлинна 
енергия и БГВ(24 kW), произвежда и 1 
kW еленергия с помощта на двигател 
на Стирлинг. Проведените изпитвания 
показват, че с него се намаляват 
емисиите на въглероден диоксид с около 1 
тон в годишен аспект.

Усилено се инвестира в посока 
разработването на когенерационни 
системи, изградени на базата на 
микрогоривни клетки, отделящи водорода, 
съдържащ се в природния газ, както и 
на двигатели с външно горене, базирани 
на цикъла на Ренкин. Разработката 
на горивни клетки е на етап бета-
прототипи, които се тестват в реални 
условия. Достигнатата електрическа 
мощност в момента е 1,5 kW, а 
топлинната - 3 kW.

Все по широко приложение намират и 
системите за лъчисто водно отопление 
и охлаждане. Те са в състояние да осигури 
висок комфорт благодарение на една 
по-естествена система на обмен, която 
отстранява неприятните въздушни 
течения, шума и запрашaването, 
така характерни за традиционните 
климатични инсталации. �40© Кирил Хавезов
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В сектора Вентилация се обръща 
особено внимание на създаването на 
здравословна атмосфера в помещенията 
чрез непрекъснат въздухообмен, съчетан с 
високоефективна рекуперация на топлината.

Кои са най-предпочитаните от клиентите 
ви системи и уреди за отопление и 
вентилация?
- Нашите клиенти са основно инсталатори 
и инженерингови компании. Те работят 
по предварително одобрен проект и 
конкретна спецификация или се съобразяват 
с изискванията на инвеститора. В този 
аспект мисля, че би било по точно да 
говорим какви системи и уреди залагат ОВК 
проектантите.

За съжаление трябва да констатирам, 
че стремежът към залагане на нови и 
високооефективни системи за отопление, 
вентилация и климатизация липсва. Според 
мен причините са няколко:
� Непознаване на новостите;
� Страх от новото поради липса на опит 
как ще работи и дали ще отговори на 
проекта;
� Натиск от инвеститора да се заложи 
най-евтиното, а после потребителят да му 
мисли.

Парадоксално е, но все още има 
проектанти, залагащи изчислителни 
температури 90/70оС!

Дразнят ме и красиви фасади на 
новопостроени жилищни сгради със 
стърчащи комини на газови котли. Такава 
фасада след година ще бъде повредена 
от силно корозионните димни газове, 
а съседите ще бъдат принудени да 
си затварят прозореца в близост до 
комина. А може да бъде съвсем различно, 
ако строителят-проектант е заложил 
вътрешни колективни коминни тела.

Скъпа ли е енергийната ефективност 
като първоначална инвестиция за дадена 
ОВК инсталация?
- Разбира се, че цената на енергийно 
ефективните продукти и системи е 
по-висока, а от тук и първоначалната 
инвестиция. Важното в случая е за колко 
време се връща тя. 

В тази връзка мисля, че държавата 
все още е длъжник на обществото по 

отношение стимулиране използването 
на енергоспестяващи продукти за ОВК. 
Погледнете Гърция – няма сграда без 
слънчеви колектори, но това се стимулира 
силно от държавата. В редица европейски 
страни държавата предоставя данъчни 
облекчения при закупуване на кондензационен 
газов котел.

Кои ОВК инсталации се изплащат най-
бързо и кои са най-съществените фактори 
за това?
- Когато инсталацията е подбрана правилно, 
съобразно конкретния обект, когато се 
използва възнообновяема енергия, тогава 
възвращаемостта е бърза.

Например отоплението на 
производствени, търговски и складови 
помещения с голяма височина и площ 
чрез нискотемпературни инфрачервени 
излъчватели се изплаща за около три-четири 
години и намалява разходите за отопление с 
над 60% спрямо конвенционалните системи.

Цитираният по-горе Модул Възобновяема 
енергия се изплаща за 2-2,5 години.

Инвестицията в охлаждане на промишлени 
и търговски обекти с изпарителни 
охладители се възвръща за около три години 
при рязко намаляване на разходите за 
енергия и поддръжка.

Как се развива пазарът на ОВК уреди и 
инсталации и как ви се отразява кризата?
- Бидейки в Европейския съюз, няма начин 
да не се съобразяваме с Директивите за 
енергийна ефективност, за използване на 
възобновяема енергия и други в тази област. 
Така че пазарът, макар и със закъснение, 
предизвикано основно от субективни 
фактори, ще се развива в тази посока.

А що се касае до кризата, няма нужда 
да си заравяме главата в пясъка и да не 
виждаме реалността. А тя е, че криза има, 
дъното още не е достигнато и лошото 
предстои. Според мен в края на годината 
и началото на следващата. Както и 
всички от строителния бранш, така и 
ние сме в криза. Все пак съм оптимист, 
че ще преживеем поредната, базирайки се 
петнадесетгодишното ни присъствие на 
пазара, на натрупания опит, на факта, че 
успяхме да си създадем име на коректен 
партньор. �

Интервюто взе Нонка РЯДКОВА

Държавата все още е 
длъжник на обществото 
по отношение стимулира-
не използването на енер-
госпестяващи продукти 
за ОВК

Липсва стремежът към 
залагане на нови и висо-
кооефективни системи за 
отопление, вентилация и 
климатизация 

Правилният 
подбор...
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Проект Coolregion
Техники за пасивно охлаждане в сгради, приложими за България
(продължение от брой 3 2009 г.)

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ COOLREGION, 
Програма Интелигентна енергия за 
Европа, бяха разработени Наръчници 

за енергийно ефективно охлаждане, 
специфични за всяка страна, вкл. за 
България. Наръчникът за България е на 
тема “Техники за пасивно охлаждане” с 
автор арх. Росен Савов, преподавател в 
УАСГ и НБУ. Целта на Наръчника е да даде 
на проектанти, инженери и собственици 
на сгради базови познания за пасивни 
техники за охлаждане, с цел избягване 
необходимостта от активно охлаждане 
на сградите и от там - намаляване 
консумацията на енергия. По-долу са 
представени някои извадки от споменатия 
Наръчник за пасивни техники, приложими 
за България при проектиране на нови и 
реконструкция на стари сгради.

През вековете човек е развивал 
широка палитра от техники за пасивно 
охлаждане в различните части на 
света: скални жилища (земно охлаждане), 
ветроуловители (конвективно охлаждане), 
пръскаща вода чрез фонтаните (охлаждане 
чрез изпарение) и боядисване на фасадите 
в бяло (защита от слънчевата радиация). 
Всички тези охладителни техники се 
базират на решения, при които се:
� отразява или ограничава до минимум на 

проникването на слънчевата радиация в 
обитаемите помещения;
� улеснява топлинният трансфер в посока 
от вътре навън, без използването на 
каквато и да е допълнителна механична 
енергия.

Това са напълно пасивни техники, които 
могат да се групират в следните раздели:

Архитектурно-строителни техники;
Форма, ориентация: изследвайки 

формата, обема, ориентацията на 
сградата, броя и размера на отворите, 
може да се констатира, че: 
� при един и същ обем, форма с максимална 
околна повърхност има максимално 
охлаждане; 
� в зависимост от ориентацията си 
по посоките на света ограждащите 
повърхности имат различен процент на 
охлаждане, като най-голям е процентът за 
повърхности, ориентирани на север;
� процентно най-големи са топлинните 
загуби от остъклените отвори;
� при нарастване броя и размерите 
на остъклените отвори нараства и 
охлаждането;

Влияние на ориентацията на сградата 
върху количеството получена слънчева 
радиация при постоянен обем, при промяна 
на ъгъла на двускатния покрив �42

Фиг.1: Принципи на действие на ветроуловителната кула
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41�
Сградна обвивка, остъкляване: при 
прилагането на съответните 
технически средства е необходимо 
архитектурно-строителното решение 
да е съобразено и с:
� топографията на терена; ориентация 
и местоположение;
� формите на сградата, отношението 
околна повърхност към застроена 
площ;зониране и планировъчно решение;
� коефициента на топлопроводност на 
ограждащите елементи (прозрачни и 
плътни);
� вида и характера на 
растителността;посоката, честотата 
и скоростта на вятъра. 
� инфилтрация и естествена 
вентилация; конвективен топлообмен.

Засенчване: традиционните системи 
за отразяване на слънчевата радиация 
са вътрешните и външни засенчващи 
устройства: завеси, щори, подвижни 
и неподвижни сенниците и др. Те 
редуцират блясъка на попадналата 
светлина, ограничават възможността 
за проникване на слънчевата радиация 
в обитаваното пространство и 
подобряват топлинния му и визуален 
комфорт.

Ветроуловители: ветроуловителят 
е традиционнен строителен елемент 
за пасивно климатизиране на сградите, 
който улавя вятъра от различните 
посоки. Хладният въздух, навлизайки 
през отворите, пада надолу и охлажда 
прилежащите помещения. Когато няма 

вятър, въздухът във ветроуловителната 
кула се затопля и издига нагоре. По този 
начин хладният въздух се засмуква от 
градината и охлажда къщата.

Естествена вентилация: 
естествената вентилация използва 
естествената сила на вятъра да 
доставя свеж въздух в сградата, който 
опреснява аромата, снабдява с кислород 
и увеличава термалния комфорт. 
Естествената вентилационна система 
разчита на способността на въздуха 
да се движи в сградата, за да изравни 
налягането. Вентилацията в сградите 
има две основни предназначения - да 
контролира качеството на въздуха 
и да поддържа топлинния комфорт 
през различните сезони. Известните 
от древносттта съоръжения като 
ветрови кули, слънчеви комини, 
фонтани, водни басейни и др., както и 
тези от българската ни възрожденска 
архитектура (понижаване нивото на 
пода около огнището, повдигане с няколко 
стъпала нивото на местата за сядане в 
чардака и кьошка, разполагане на всички 
помощни помещения към наветрената 
страна и т.н.) са именно традиционните 
архитектурно строителни приоми за 
постигане на тези цели. 

Днес интересът към вентилацията 
нараства от гледна точка на 
енергийно-ефективната стратегия 
при постигане на желаното качество 
на въздуха в сградите и повишаване на 
топлинния комфорт в тях. Това наложи 
да се преосмислят възможностите за 

Проект...

Влияние на ориентацията на сградата върху количеството получена слънчева 
радиация при постоянен обем, при промяна на ъгъла на двускатния покрив
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максимално използване на принципите 
на естествената вентилация при 
решаване на тези проблеми съвместно 
с механичната вентилация. В 
техническата литература се говори 
за „хибридна вентилация“. Съгласно 
Анекс 35 на Международната енергийна 
агенция, приет на Международния 
форум от 14 май 2001г „Хибридна 
вентилация е двукомпонентна система, 
която контролира минимизирането 
на консумацията на енергия при 
подържането на приемливо качество на 
въздуха и топлинен комфорт в сградите. 
Едната компонента използва за 
вентилация природните сили, а другата - 
механичните.“:

Енергийно ефективни техники за 
охлаждане

Консумацията на енергия за охлаждане 
може да бъде сведена до минимум, ако 
се комбинират горе описаните методи 
за пасивно охлаждане с ефективните 
методи за активно охлаждане. В 
съвременната практика са познати 
най-различни методи за охлаждане, 
които са по-ефективни от охлаждането 
с климатични системи от тип 
въздух-въздух. В списание „Фасилитис” 
вече са разглеждани някои методи, 
като охлаждането с геотермална 
енергия посредством термопомпени 
инсталации, както и водното охлаждане. 
Ето и някои други ефективни методи:

Охлаждане чрез изпарение: 
охлаждането чрез изпарение използва 
наличието на влажна основа, подложка 

или водни пръски във въздуха. Това е 
процес, който може да бъде директен, 
ако навлизащия въздух облива влажни 
предмети и средства. Изпарението води 
до осезателно охлаждане вследствие 
на нарастването на латентната 
температура на въздуха. Охлаждане 
чрез изпарение може да бъде индиректен 
процес, когато външния въздух 
осъществява охлаждането главно през 
топлообменник въздух-въздух. В този 
случай охлаждането е налице винаги 
когато се поддържа константно ниво на 
латентния капацитет на въздуха.

Радиационно охлаждане (охлаждане чрез 
излъчване): Радиационното охлаждане 
се базира на топлинните загуби от 
дълговълновото излъчване на едно тяло 
към друго с по-ниска температура. 
Известни са два типа: 
� Пасивно радиационно охлаждане.
� Хибридно радиационно охлаждане. 

Структурата и на двата типа е 
триделна:
� излъчвател (радиатор), който излъчва 
топлинната енергия;
� флуид, които акумулира топлинната 
енергия на сградата и я отдава на 
радиатора-излъчвател (пренася 
топлинната енергия от  определени 
части на сградата до радиатора), 
� сграда (обект).

Повече информация за представените 
пасивни техники може да бъде намерена 
на: www.coolregion.info. �

Иванка ПАНДЕЛИЕВА, 
Енергиен център София

Влияние на геометрията на сградата  върху количеството 
получена слънчева  радиация при постоянен обем
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Енергийна 
ефективност 
и BMS
Влияние на системите за сградна автоматизация 
върху потреблението на енергия

ОБХВАТ НА СИСТЕМИТЕ за сградна 
автоматизация (BMS)
Исторически системите за сградна 

автоматизация са фокусирани основно 
върху управлението на инсталации ОВКИ и 
близките до тях. Тази даденост е запазена и 
до днес - средно 70% от функционалността 
на една типична BMS реализация е 
съсредоточена именно в частите 
Отопление, Вентилация и Климатизация. 

С развитието на технологиите и 
повишените критерии на наематели 
и собственици, към обхвата на BMS 
системите започна добавянето на 
допълнителни инсталации. Така днес една 
завършена BMS реализация обичайно покрива 
следните системи:
� Отоплените
� Вентилация
� Климатизация
� Асансьорни уредби
� Ел. инсталация  (ГРТ, етажни табла, токови 
кръгове, качество на захранването, Дизел 
агрегати, UPS и др.)
� Осветление (вътрешно, външно/фасадно, 
рекламно)
� Отчитане на различните консумирани 
енергии – топло/студо/електро.

Обичайно всяка от инсталациите 
може да работи в автоматичен режим 
(по логика, заложена в BMS-системата) 
или в ръчен режим (при извършване 
на ремонтни дейности и желание от 
страна на операторите да променят 
поведението на системата в зависимост 
от специфични моментни изисквания). 
Целта на автоматичния режим е да 
предостави максимално ниво на комфорт на 
обитателите с оптимално използване на 
енергийните ресурси.

Енергийна консумация 
на сградите в световен мащаб
Анализ на консумацията на енергийните 
ресурси в световен мащаб към 2000 г. 

Търговски площи

Осветление 
37%

Други 
17%

Отопление 
30%

Охлаждане 
10%

Подгряване 
на вода 
6%

Болнични заведения

Отопление 
23%

Осветление 
16%

Специали-
зирана 
техника 
6%

Подгряване 
на вода 
28%

Други 
27%

Потребление на 
енергия в Европа 
през 2000 г.
Транспорт 
31%

Сграден 
фонд 
41%

Индустрия 
28%

показва, че сградният фонд употребява 
41% от общо изразходената енергия. 
Предвид видимите тенденции за растеж 
на строителния сектор и появата на все 
повече нови сгради се очаква, че този 
процент се е увеличил осезаемо през 
последните години. 

Независимо от типовете сгради, 
обаче, се открояват някои основни 
системи, генериращи повече от 50% 
от общата консумация на сградата. 
Базирайки се на тези факти става 
ясно, че най-добри резултати при 
оптимизация на енергийната 
ефективност следва да се търсят 
именно в частите ОВКИ и електро,  
и по-специално осветлението. Тук е 
мястото да се отбележи, че това 
са и инсталациите, третирани с 
особено внимание от страна на BMS-
системите. 

Влияние на BMS върху 
енергийната ефективност 
Със залагането на модерна BMS 
система в дадена сграда се прави 
важна стъпка напред от гледна точка 
на експлоатационните параметри 
и процеси. Наличието на система за 
сградна автоматизация гарантира 
възможността за изработване на 
произволни режими на сградата, 
основна част от които насочени към 
повишаване комфорта на обитатели, а 
друга – към енергийната ефективност 
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на сградата. И колкото повече системи 
са обхванати от BMS, толкова 
постигнатите резултати са по-
добри.  Най-тривиални са примерите с 
гъвкавите работни графици на сградата 
с отбелязани всички неработни дни, 
енергоспестяващите режими при 
преходни сезони и реализацията и 
спирането на осветлението при липса 
на обитатели.

Поради тази ключова роля на сградната 
автоматизация са разработени 
редица стандарти,  касаещи именно 
влиянието на BMS върху енергийната 
ефективност. Такъв е например 
EN 15323 (Energy performance of 
buildings – Impact of Automation, Controls 
and Building Management) и неговия 
български аналог, БДС EN15232, приет 
от БИС в началото на 2008 г. Целта 
на стандарта е да разработи методи 
за оценка на влиянието на системите 
за автоматизация върху енергийната 
ефективност на сградите, които в 
последствие да бъдат използвани 
при енергийното им обследване и 
последващо сертифициране. Съгласно 
стандарта, BMS системите отново се 
класифицират в познатите ни класове – 
A,B, C и D в зависимост от тяхната 
функционалност, като:
� Клас D –системи за автоматизация, 
не касаещи енергийната ефективност. 
Стандартът препоръчва сгради, 
оборудвани по този начин, да бъдат 
подложени на т.н. ретрофит, а относно 

новите – такива системи да бъдат 
отхвърляни
� Клас C – стандартни системи за 
автоматизация
� Клас B – системи за автоматизация с 
повишена функционалност
� Клас A – високоефективни системи за 
автоматизация, със силен акцент върху 
енергийната ефективност

Класификацията се осъществява по 
практичен и много удобен начин – в 
зависимост от това кои от системите, 
влияещи върху консумацията на енергия 
в една сграда, се управляват от BMS. 
Извадка от стандарта е предоставена 
по-долу:

Видимо е, че голяма част от така 
изготвените препоръки НЕ се изпълняват 
в огромна част от днешните проекти. 
Например:
� Честотно управление на всички помпи
� Позоново регулиране на вътрешния 
климат в сградата (Individual Rooom 
Control – IRC)
� Управление на осветлението на 
присъствен принцип
� Димиране на осветлението с цел 
оптимална консумация на енергия
� Управление на външни щори в 
зависимост от слънчевата светлина и 
заданията за вътрешния климат

BMS системите допринасят 
за повишаване на енергийна 
ефективност
В заключение следва да се отбележи, 
че постигането на високо ниво на 
енергийна ефективност на сградите е 
тема, касаеща не само вида на фасадата 
или дебелината на термоизолацията. 
Съвременните методи за управление на 
най-ресурсоемките инсталации (ОВКИ,  
осветление) позволяват да се постигнат 
значителни спестявания, редуцирайки 
количеството ненужно употребена 
енергия, без това да влияе на комфорта 
на обитателите. 

Единствената важна стъпка, която 
следва да се направи, е предвиждането 
и изпълнението на BMS система за 
сградата, включваща оптимален набор 
от управлявани инсталации. �

Станимир МЕХАНДЖИЙСКИ

Колкото повече 
системи в 
една сграда са 
обхванати от 
BMS, толкова 
постигнатите 
резултати 
са по-добри
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Обзавеждане

Многофункционални мебели за многофункционални помещения

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 50 ГОДИНИ 
обзавеждането в домовете и 
офисите постоянно се е въртяло 

около техниката – дали телефонът, 
телевизорът или компютърът, мебелите 
са били ориентирани спрямо тях. С 
технологичния напредък техниката се 
е комбинирала, свивала в размера си, 
ставала е все по-компактна, удобна и 
безжична. Това доведе до появата на ново 
поколение многофункционални мебели, 
които правят възможно да се съберат 
повече неща в по-малко пространство.

Мебели трансформери са били правени 
много преди LCD телевизорите и 
нормалните лаптопи да станат достъпни 
за широката публика, но повечето от 
тези мебели така и не са навлезли в 
широка употреба. Причина за това е, че 
техниката все още е била обемиста и 
тези мебели са имали нужда от по-малка и 
лека електроника. В днешно време обаче, 
проектантите на мебели транформери 
определено има с какво да хранят своите 
надежди.

Предназначението на сгъваемите и 

Бюро в кутийка 
на колела 
Често на служителите 
на една компания с повече 
от един офис, може да им 
се наложи да се местят 
за кратко време от един 
офис в друг. Понякога обаче 
те може да не намерят 
работно място, което 
да ползват. Решение на 
този проблем предлагат 
от австрийската фирма 
Creative Industrial Objects. 
В сгъната форма това 
представлява малка дървена 
кутия на колелца разгъваща 
се на малка работна 
станция с чекмеджета, 
предназначена за служители 
с лаптопи, която може да 
се сгъне и да се изтъркаля в 
ъгъла, когато не се ползва. Тя 
е особено подходяща и при 
работа от вкъщи за малки 
апартаменти, в които не е 
предвидено работно място.
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Мебел матрьошка 
Може да не си проличи 
от пръв поглед, но 
тази малка кутия 
съдържа маса, шкафче с 
чекмеджета, гардероб, 
две табуретки, 
етажерка и легло 
с матрак – една 
истинска мебел 
матрьошка. Дизайнът 
на това интериорно 
решение, дело на 
немската фирма за 
обзавеждане Casulo, 
позволява да се побере 
обзавеждане за цяла 
стая в кутия с размери 
80х120 см. Тя лесно 
може да се пренася 
от двама души и 
мебелите се сглобяват 
за десетина минути, 
което не изисква 
никакви инструменти и 
се използва всяка част 
от кутията. 

разглобяемите мебели е пестенето на 
пространство, като същевременно те 
позволяват създаването на динамичен 
и функционален интериор. Те могат да 
намерят много широко приложение при 
хора, които живеят в малко жилище или 
ползват малък офис. На пазара се появиха 
най-разнообразни решения за сгъваеми 
мебели, които предлагат много повече 
от добре познатите сгъваеми легла-
дивани. Някои съвременните мебели 
трансформери могат да предложат 
функциите на 4-5 мебела в едно, например 

един шкаф може да събере в себе си бюро, 
шкаф легло и столове.

Много от мебелите трансформери 
не притежават комфорта на 
традиционните, но могат да намерят 
широко приложение. Както ще видите 
в някои от разгледаните по-нататък 
решения, мебелите трансформери могат 
да се сгънат до много компактни размери, 
което позволява едно запълнено с мебели 
помещение да бъде превърнато, например, 
в зала за заседания или място за коктейл. �

Ясен ДИМИТРОВ

Едно бюро по-малко 
Едно интересно опростено решение за 
работно място с високотехнологичен 
вид за оптимално използване на 
пространството в офиса, предлагат 
от американската фирма Hecklerdesign. 
Нетрадиционната мебел носи името 
OneLessDesk, което подчертава идеята 
на продукта. Това бюро се състои 
от две части, едната от която е 
неподвижна и е за разполагане на 
монитора и други неща, които са нужни 
на бюрото, а върху другата част, която 
може да се пъха под неподвижната може 
да се сложи клавиатурата с мишката 
или лаптопа. В задната част на бюрото 
има рафт, който е перфориран за по 
лесното прокарване на кабели.
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Налагаме продукцията 
си чрез добро съотношение 
цена/качество
Иван Юруков, мениджър продажби в Technowood, пред „Фасилитис”

А ОТКРИВАНЕТО НА ЗАВОДА НА TECHNWOOD 
споменахте че част от 
продукцията ще се изнася. Каква 

част, според вашите прогнози, от 
продукцията произведена в завода ще е 
насочена към българския пазар и как се 
развива пазарът на дървени строителни 
материали в България? 
- На този етап изнасяме около 10-15% 
от продукцията си, като целта ни е 
в краткосрочен план този процент 
да достигне 25-30%. В строителната 
сфера за момента се наблюдава 
застой, в следствие на световната 
икономическата обстановка. В Техноууд 
имаме предимството да сме част от 
големия строителен холдинг Балканстрой 
ЕАД, който повече от 15 години е лидер в 
изпълнението на всички видове проекти за 
промишлено и гражданско строителство. 
Сами разбирате, че за толкова години 
„на върха” холдингът  няма как да не е 
отчел настоящата тенденция и да не е 
съобразил цялостната си стратегията 
с нея. Ще наложим продукцията си чрез 
доброто съотношение цена – качество. 
Продукцията ни е с изключително високо 
качество, отговарящо на европейското 
и е на конкурентни цени. Това е нашето 
предимство, тъй като настъпващите 
тежки времена за строителните 

фирми ще ги накара да оптимизират 
разходите си и да предпочетат родни, 
висококачествени изделия пред по-скъпите 
западни аналози.

Какви мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на 
производството са взети в новия завод?
- Заводът на Technwood работи по изцяло 
безотпадна технология, която позволява 
всички отходни продукти по линията 
на производство да се преработват 
и превръщат в биопелети и топлинна 
енергия за нашите производствени бази. 

Кои продукти от гамата ви са най-
търсени в момента и с какво може да се 
обясни това?
- Най-търсените продукти от 
портфолиото на Technwood в момента 
са биопелетите, интериорните врати 
и трислойната дървена дограма. Един 
от най-интересните ни продукти 
са био-пелетите за отопление. Те се 
произвеждат от отпадъците, които 
се получават при преработката на 
дървесината, тъй като, както вече 
споменах, нашият завод работи по 
напълно безотпадна технология. Още 
при първоначалното проектиране бе 
предвидена линията за пелети. �50

Иван Юруков 

е завършил Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” като инженер-магистър 

по специалност Комуникационна техника и технологии, също така е завършил 

магистратура по специалност Стопанско управление във Висш химикотехнологичен 

институт. Бил търговски представител на „Кока Кола България”, след което четири 

години заема позицията търговски директор в „Паркети Спейс”, по настоящем е 

мениджър продажби в „Техноууд България”

Заводът на Technwood 
работи по изцяло безот-
падна технология, която 
превръща отходните 
продукти в биопелети и 
топлинна енергия за наши-
те производствени бази

За Technowood: 
Technowood е 
производител и 
доставчик на широка 
гама продукти 
от иглолистна и 
широколистна дървесина 
за обзавеждане и 
строителство, както 
и пелети за отопление. 
В началото на май 
2009 фирмата отвпри 
Technowood отвори най-
големия завод в бранша 
на Балканите, който 
се намира в Разлог и е 
разположен на 10 000 
м2 площ. Technowood 
е член на холдинга 
„Балканстрой” ЕАД.
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�48 
От една страна говорим за тонове 
отпадъчен продукт на час, който трябва 
да се депонира някъде, а от друга, хората 
режат горите, за да се отопляват. 
Особено важна характеристика на био-
пелетите е, че те са екологично чист 
продукт, тъй като отделят много малко 
пепел при горенето си и почти никакъв 
дим. Това го прави много силно търсени за 
отопление на хотели и административни 
сгради, а има и големи индустриални 
котли, които също могат да работят на 
пелети.

Кои са крайните ви клиенти? 
- Продукцията ни е изцяло насочена към 
строителния бранш и се стремим да 
разработим дистрибуторска мрежа. Няма 
да работим директно с крайни клиенти, а 
изцяло с дистрибутори.

Произвеждате дървени дограми с 
нискоемисийно стъкло. Разкажете 
повече за тях?
- Дървесината е материалът с най-ниска 
топлопроводимост от всички, които 
се използват за направата на дограми. 
За да е устойчива на атмосферни и 
други влияния, дървесината първо се 
изсушава внимателно в нашите сушилни, 
които са последна дума на техниката, 
с компютърно управление. Така цялата 
дървесина е еднакво суха във всичките 
си части. Преди да започне изработката 
на профила, влажността се поверява 
още един път в началото на линията, 
тъй като най-голямата опасност за 
профила е мократа дървесина. След като 
се уверим, че материалът е достатъчно 
сух, се слепват три слоя. Тези три слоя 
дървесина са избичени под различен ъгъл 
и при тях дървесните влакна са насочени 
в различни посоки във всеки един от 
елементите, съответно там измятането 
е невъзможно или много по-трудно. 
Предлагаме изключително широка гама 
стъкла в различни цветове и украски. 
Нискоемисийните пакети са стандартни, 
но могат да се предлагат и с аргон. 

По-добри ли са дървените дограми от 
алуминиевите?
- Много е трудно еднозначно да се каже 
кой от двата продукта е по-добър. В 
момента дървото изживява ренесанс, тъй 
като алуминиевите и ПВЦ профилите 
са мъртва материя. За разлика от тях 
дървото е жива, дишаща материя. В Западна 

Европа, например в Италия, около 90% от 
продажбите са на дървена дограма. ПВЦ-
профили вече почти няма, а алуминиевите се 
използват основно при административните 
сгради. У нас е обратното. Почти цялото 
количество дограма, която се произвежда 
и монтира, е ПВЦ и алуминий. Дървената 
дограма навлиза сравнително плахо. Тук е 
мястото да кажа, че възнамеряваме до края 
на 2010 г. да въведем иновативни продукти 
като дървена дограма с алуминиев профил 
от външната страна. Тя ще съчетава 
качеството на дървото от интериорна 
гледна точка и здравината на алуминия. 
Очаквам това да се превърне в продукт 
– звезда, защото значително намалява 
нуждата от поддръжка на дървената 
дограма. Недостатъкът на дървената 
дограма е, че веднъж на няколко години 
трябва да бъде лакирана от външната 
страна, където пече слънцето. 

Пазарът, на който навлизате е силно 
конкурентен. Каква пазарна позиция ще 
се стремите да заемете и как смятате 
да преодолеете конкуренцията?
- Техноууд навлиза едновременно на няколко 
пазара, затова този въпрос има няколко 
отговора. Наличието на разнообразни 
участници на пазара на кофражни платна и 
греди, между които и големи международни 
фирми, превръща навлизането на нов 
участник в една нелека задача. На пазара 
има и търговци, които продават както 
западна продукция, така и китайски кофраж. 
Затова в този област Technowood се 
ориентира към политика, която предполага 
висококачествена, българска продукция и се 
стреми да заеме среден ценови сегмент с 
по-атрактивни цени от западните аналози. 
При вратите и прозорците пазарът е силно 
конкурентен, поделен между утвърдени 
вече вносители и производители. Това, 
което отличава нашата продукция, е 
използването на естествени материали, 
дизайнерски решения, високо технологично 
и екологично производство. Ако трябва 
да обобщя, продукцията на Technwood 
по използвани технологии и постигнато 
качество отговаря на европейките си 
аналози и в някои модели ги надминава, но 
по производствена себестойност постига 
по-ниски ценови равнища. От това разбира 
се печели крайният потребител, което 
е и наша цел. Решени сме да развенчаем 
мита, че българската индустрия не може да 
произведе продукция, която да е със същото 
качество като немското например. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Налагаме продукцията...

Решени сме да развенчаем 
мита, че българската ин-
дустрия не може да произ-
веде продукция, която да 
е със световно качесво

Покривна конструкция от 
слепени греди © Technowood
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Обзавеждане на 
работното място
Когато си говорим за продуктивност и работна атмосфера, 
офис мебелите също могат да бъдат от значение

В ДНЕШНО ВРЕМЕ работното място в 
един типичен офис, най-малкото, 
включва стол, маса или бюро, 

компютър и източник на светлина. 
Въпреки че това е един кратък списък, 
задачата да се подбере удобно и 
ергономично обзавеждане за конкретния 
тип работа на добра цена може да не е 
лека.

Защо е важна ергономичността? Всеки 
знае, че неудобните мебели могат да 
доведат до физически дискомфорт и дори 
и до здравословни проблеми, но като 
че ли никой не придава на това особено 
голямо значение. Никой, освен може би 
по-възрастните служители, които седят 
зад компютъра вече не едно десетилетие. 
Факт е, че с годините седенето в 
неудобна поза може да доведе до трайни 
проблеми в гърба, врата и други части на 
тялото, както и в кръвообращението.

Височината на бюрото или масата 
е един от най-централните въпроси 
при избора на обзавеждането. Според 
специалисти препоръчителната височина 
за седящи работни места се върти около 
70 см – това е подходящата височина 
за писане, четене и работа с компютър 
от седящо положение. Добра идея е да се 
подбере бюро, чиято височина може да 
се регулира, защото при служителите с 
различен ръст подходящата височина се 
различава.

Друг аспект на удобството на 
работното място е възможността за 

движение. Дългото седене само в една 
поза може да доведе до дискомфорт, дори 
и да имаме удобна мебел. Като решение 
на този проблем могат да се ползват 
столовете, които позволяват седящото 
положение да се сменя с полуизправено, 
което може да повиши комфорта. Според 
проучване, проведено от американската 
компания за офис мебели – WorkRite 
Ergonomics, 57 % от запитаните 
отговорили, че предпочитат да стоят 
прави пред това да седят. 92 % определят 
като важна възможността да регулират 
височината на работното място, а 62 
% са заявили, че стават от работното 
си място поне пет пъти на ден, за да се 
разтегнат и раздвижат. Проучването 
също така разкрило, че 82 % от 
служителите предпочитат повърхността 
на клавиатурата да е под лек ъгъл.

Неудобната мебел може да понижи 
продуктивността, а също така и да 
създаде усещане у служителите за липса 
на внимание от страна на ръководството 
към средата, в която работят, и 
оттам това да повлияе негативно и 
на отношението им към работата. 
Внимателно подбраното обзавеждане, 
от друга страна може да бъде по-изгодно 
като цена и да направи работната 
обстановка по-комфортна, което би 
подобрило работната атмосфера, а 
оттам и резултатите на една компания. �

„Фасилитис“

С годините седене-
то в неудобна поза 
може да доведе до 
трайни проблеми в 
гърба, врата, както 
и в други части на 
тялото или кръво-
обращението
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Нужен е по-дългосрочен 
поглед върху активите
Андрю Пиърсън, мениджър на King Sturge за България, пред „Фасилитис”

е разкажете ли повече за 
проекта „Варна тауърс”? 
- „Варна тауърс” е един от 

консултираните от нас проекти, наред 
с други проекти за офис и индустриални 
площи, в които участваме. Това е 
забележителен търговско-развлекателен 
комплекс с над 30 000 кв. м отдаваема 
търговска площ и 17 000 кв. м 
отдаваема офис площ в двете кули. 
Въпреки забавянето на пазара на 
търговски площи, отдаването на им 
във „Варна тауърс” върви добре и редица 
търговци са подали заявки за наемането 
на търговски площи, наред със 
супермаркета, който ще се помещава в 
комплекса.

Как е интегриран фасилити 
мениджмънтът в жизнения цикъл на 
проекта и в други проекти, в които 
участвате
- В днешния климат, фасилити 
мениджмънтът е по важен от всякога. 
В този проект, както и в другите 
разработки, които консултираме, са 
предприети стъпки, за да е сигурно, че 
обектите ще се управляват ефективно 
от първия ден на пускането им в 
експлоатация. 

Търговските центрове, без съмнение 
изискват повече усилия и по-фокусиран 
подход към фасилити мениджмънта. 
Вече сме свидетели на проблеми в 
редица търговски комплекси в България. 
В момента много наематели на 
търговски площи усещат ударите на 
забавянето на икономиката не само тук, 
но и по света. Фасилити мениджмънтът 
може да помогне на наемателите и да 
намали проблемите, пред които те 
са изправени, но също толкова лесно 
може и да ги влоши, ако не се извършва 
качествено. 

Колко в важна според вас ролята 
на фасилити мениджмънта за 
добавянето на стойност към 
проектите, ако съдите по вашия 
досегашен опит в King Sturge?

За King Sturge:
King Sturge LLP е една от най-големите 
консултантски компании в сферата на 
недвижимата собственост в Европа 
(51 офиса в 15 страни), с обширна 
мрежа от 165 собствени и асоциирани 
офиси по света: главните градове в 
Европа, Далечния Изток, Северна и 
Южна Америка. По света в компанията 
са заети над 3800 души, чийто 
компетенции покриват секторите 
на индустриални имоти, офиси и 
търговско-развлекателни комплекси. 
Специалистите в наброяващия повече 
от 3,800 души персонал покриват 
всички сектори в управлението на 
недвижимата собственост, офиси и 
търговско-развлекателни комплекси. 
България е последното попълнение в 
мрежата от офиси на компанията в 
Европа и засилва позициите на другите 
офиси на компанията из Югоизточна 
Европа, които се намират в Турция, 
Румъния, Сърбия и Хърватска. 

- Ролята на фасилити мениджмънта 
тук е огромна. Не само търговските 
комплекси изискват стратегически 
фасилити мениджмънт услуги, но и 
всички недвижими активи – жилищни, 
офисни и индустриални. В днешно време, 
когато недвижимата собственост 
вече не сменя собствениците толкова 
често, трябва да се осигури един по 
дългосрочен поглед върху активите. 
Вече не живеем във времена, в които 
човек може бързо да продаде или отдаде 
недвижимата собственост на печалба и 
ако един собственик иска да спечели от 
даден имот, той трябва да го управлява 
през този труден период, така че да 
излезе от него с качествен и продаваем 
имот.

Ние участваме в многобройни 
инвестиционни сделки в Европа, 
включително и в най-голямата сделка 
на недвижима собственост във 

Участвахме в най-голя-
мата сделка с недвижима 
собственост във Велико-
британия

Една сграда може да бъде 
много голяма и красива, 
но ако вътре цари хаос с 
оплакващи се наематели, 
привлекателността й 
скоро ще изчезне
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Интервю

Андрю Пиърсън

Работи в Централна и Източна Европа от почти четири години и 

от три години и половина оглявява подразделението на King Sturge в 

Прага и Братислава. Преди това е ръководител на подразделението 

на King Sturge в английския град Нюкасъл на Тайн. Андрю Пиърсън е и 

квалифициран лицензиран оценител в RICS (Royal Institute of Chartered 

Surveyors) – във Великобритания, Кралската агенция на лицензираните 

оценители на недвижими имоти. Бил е председател на младежката 

организация на RICS за северна Англия и по това време е бил най-

младият лицензиран оценител във Великобритания. Андрю Пиърсън е 

бил член на борда на RICS за Чехия и председателства оценителните 

панели за нови кандидат членове в организацията. Сега оглавява 

подразделението на King Sturge в България. Дошъл е в София след 

осем години консултантска дейност с редица ключови клиенти, като 

ING Real Estate, Quinlan Private Golub, SacshenFonds, Scottish Widows, 

Norwich Union, LukOil и Allianz.

Обединеното кралство, на стойност 
1.3 млрд. паунда – придобиването през 
2005 г. на портфеила на Abbey, част 
от Banco Santander, от ING Real Estate 
Investment. Всички сделки като тази 
могат да бъдат реализирани само, ако 
това, което купувачът купува, е добре 
управляван актив. Една сграда може 
да бъде голяма и красива, но ако вътре 
цари хаос с оплакващи се наематели, 
привлекателността й скоро ще изчезне. 

До колко разчитате на аутсорсинг 
при реализирането на фасилити 
мениджмънта?
- Тъй като сме нови на българския 
пазар, ние все още се ориентираме 
в управленската част на бизнеса. В 
други страни, където сме се утвърдили 
повече, рядко прибягваме до аутсорсинг 
и се стараем всичко да е възложено на 
вътрешен персонал. Ако не възникнат 
специални обстоятелства, това ще 
бъде нашият подход и тук. 

Какви са бъдещите ви планове за 
България и региона?
- Това е един много труден период 
за пазара на недвижимост и може 
би е необичайно време за компания 
като нашата да отваря нови звена, 
но за България ние виждаме големи 
възможности. Пазарът тук все още е 
незрял и много клиенти ще се обърнат 
за съвет към международна компания, 
каквато е King Sturge. Ние сме признато 
име, а в този пазар признатите имена 
изминават дълъг път преди да станат 
такива. Ние няма да разрастваме 
дейността си бурно, колкото повече 
проекти получим, толкова повече хора 
ще наемем, но сме решени да останем 
тук. 

Как оценявате потенциала на пазара 
на офис площи в България и региона?
- Внушителен потенциал. Според мен 
пазарът в София все още изпитва 
недостиг в предлагането на качествени 
офис площи. Редица впечатляващи 
проекти са в процес на реализация и 
те ще отдават площи просто чрез 
насищането на пазара. Все още има 
много международни компании, които 
ще отворят дейност тук и в страната 
все още има недостатък на споделени 
телефонни контактни центрове. Това е 
било двигател на растежа в страните 
от Централна и Източна Европа през 
последните години и ако България успее 
да обедини своите усилия, така че да 
привлече международни компании, които 
да отворят контактни центрове, 
възможностите ще са безгранични. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

© Кирил Хавезов
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FM Center
Иновативно решение за по-добра 
ефективност при управлението 
на площи

В ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО БРОЯ накратко 
представихме софтуерната система 
за управление на недвижимостта и 

активите – FM Center, продукт на „Немечек 
България” и разгледахме част от нейните 
модули. В този брой ще разгледаме модул 
„Разходни центрове”, модул „Системи” и 
модул „Оборудване”. 

Модул „Разходни центрове”  най-общо 
казано е мястото, където се описват 
всички генерирани  разходи. В системата FM 
Center могат да бъдат въвеждани и следени 
всички видове разходи, без ограничения 
за техния брой, вид или измервателна 
единица. Разходите се въвеждат в така 
наречения “списък на разходите”, като 
неговото съдържание и обем зависят 
единствено от желанието на клиента и 
настройката на системата. Всеки обект, 
свързан с управление на недвижимата 
собственост, който генерира определен 
вид разходи, трябва да бъде наблюдаван, 
отчитан и внимателно анализиран. Тези 
обекти се наричат разходни центрове. В 
системата FM Center, разходните центрове 
биват два вида - разходни центрове към 
клиенти (договори) и разходни центрове към 
елементи на собствеността.

В момента, в който в някоя от 
управляваните сгради се нанесе собственик 
или наемател, към него, респективно 
неговия договор, трябва да бъде създаден 
разходен център, защото в използваните 
от него помещения започват да се 
генерират както разходи за електроенергия, 
климатизация, вода, така и допълнителни 
разходи за обслужване и почистване, 
Интернет, телевизия и др., предлагащи се 
като допълнителни услуги. Към създадения 
разходен център се прикачват видовете 
разходи, които желаете да следите. 
Отваряйки разходния център на даден 
клиент, можем да проследим стойностите 
по месеци за всеки един от разходите.

Другият вид разходни центрове са 
разходните центрове по елементи на 
собствеността. Най-общо казано тези 
разходни центрове служат, за да следите 
разходите, които вие правите, за да 
поддържате вашите сгради. 

FM Center поддържа работа с три 
вида разходи: директни - такива, които 
въвеждаме на ръка, известни ни например от 
фактурата, дадена ни от подизпълнителя; 

В системата FM 
Center могат да 
бъдат въвеждани 
и следени всички 
видове разходи, 
без ограничения за 
техния брой, вид 
или измервателна 
единица 

Модул „Системи” 
служи за описание 
и за контрол 
на всички налични 
системи 
в сградите

автоматично отчетени - това са 
разходите, които се отчитат с помощта 
на специализирани устройства като 
електромери, водомери и др.; разпределими 
разходи – разходи по собствеността, които  
не могат да бъдат еднозначно отнесени 
към  конкретен ползвател (например 
разходи за асансьор, разходи за озеленяване 
и т.н.), а трябва да бъдат разпределени по 
съответен показател. Системата FM Center 
извършва автоматично това разпределение 
на  разходите - по разходни центрове или по 
договори, в зависимост от стойностите на 
въведените показатели за разпределение. 

Модул „Системи” служи за описание и 
контрол на всички налични системи в 
сградите. Това могат да бъдат системите 
за Електроснабдяване, Водоснабдяване, 
Отопление и Климатизация, Интернет, Пей 
Ти Ви и други. FM Center е проектиран така, 
че на практика няма ограничения за вида на 
въвежданите системи и измервателните 
уреди. 

Последователността е следната – 
дефинират се системи за измерване на 
конкретни показатели, дефинират се 
устройствата, които ги измерват и се 
описват самите системи като структура 
от съставляващите ги устройства и 
взаимовръзките между устройствата и 
техните под-устройства.

FM Center съхранява подробна информация 
за всяко устройство в системата: 
наименование, сериен номер, баркод 
номер, място на монтаж,място на 
отчитане, описание на разпределението на 
отчетените показания върху свързаните 
под-устройства, информация за под-

В FM Center могат да бъдат въвеждани и следени всички  © Nemetschek

видове разходи, без ограничения за техния брой, вид или измервателна единица 

Фасилитис  стр. 54



55МАЙ 2009  ФАСИЛИТИС

CAFM

устройствата към дадено устройство 
и информация за месечните отчети на 
самото устройство.

Въвеждането на информацията за дадена 
система и  връзките между съставляващите 
я устройства в FM Center е достатъчно, за 
да започне процесът по автоматизирано 
разпределение на отчети и показания на 
устройства, разпределение на загуби, 
начисления на разходи за поддръжка, 
генериране на бележки към клиенти и всички 
останали процеси, свързани с контрола и 
разпределението на разходите и отчетите 

по системите в сградите.
За да се извърши автоматично изчисление 

на отчетите и разпределението им по 
разходни центрове, е достатъчно в края 
на месеца в системата да бъдат въведени 
новите показания на измервателните 
уреди и да бъде натиснат бутонът за 
автоматично изчисление и разпределение.“ 

FM Center позволява въвеждането на 
показания да се извършва по три различни 
начина: Ръчно, Полу-автоматизирано - с 
помощта на PDA устройства с инсталиран 
модул FM Center Mоbile и Напълно 
автоматизирано, при използване на 
електронни измервателни устройства.

След автоматичното разпределение и 
разпределение на отчетените разходи, 
мениджърът, работещ с FM Center, 
може лесно да разпечата бележките към 
клиентите от съответното меню и да им 
ги предостави. Така те получават пълна и 
точна информация относно направените 
от тях разходи и дължимите суми. 
Прозрачността на данните, генерирани от 
FM Center, дава в ръцете на мениджърите 
една истинска реализация на т.нар.”open book 
policy”.

С помощта на модул “Оборудване” FM 
Center дава възможност за следене и 
инвентаризация на активите. Първоначално 
цялото налично оборудване се въвежда в 
FM Center като набор от характеристики 
и документи: наименование, инвентарен 
номер, тип на инвентара, модел, отговорник, 
производител, налични количества, 
разпределени количества, бракуван инвентар, 
баркод номер, размери и тегло, информация 
за закупуването, гаранционни срокове.

След като във FM Center се въведе 
оборудването и се опише разпределението 
му по помещенията, на по късен етап можем 
да разлистваме различни елементи от 
дървото на собствеността и да получаваме 
информация за инвентара, намиращ се в тях.

Модул „Оборудване” предлага и мощни 
възможности за търсене и локализиране 
на инвентар. Търсенето може да става 
по което и да е от полетата, ползвани 
за въвеждане на характеристики, както 
и по комбинация от полета. Можем лесно 
да потърсим даден инвентар, например 
по име, и на следващата стъпка да 
получим информация от системата, в кои 
точно помещения имаме наличности от 
конкретния инвентар.

Важна част от модул Оборудване са 
функциите за задаване и следене на събития, 
свързани с оборудването. Благодарение на 
това можем да зададем определени събития 
или планове за поддръжка. �

Силвия ТАНОВА
Последните два модула които ще разгледаме 
са модул „FM Center Mobile” и модул „Справки”. 
За тях можете да прочетете в следващия 
брой на списание „Фасилитис”

FM Center съхранява подробна информация  © Nemetschek

за всяко устройство в системата

Модул „Оборудване” предлага мощни възможности  © Nemetschek

за търсене и локализиране на инвентар

Немечек OOД
ул. „Индустриална“ 11
1202 София, България
Тел.: +359 2 4210900
Факс: +359 2 9178 696
E-mail:office@nemetschek.bg
url: www.nemetschek.bg
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Природен газ

С 30% по-евтино 
синьо гориво
264 милиона лева от разходите си за енергия от началото 
на миналата година са спестили клиентите на „Овергаз”

С ОКОЛО 30% ЩЕ ПАДНАТ ЦЕНИТЕ на 
природния газ от първи юли 2009 г. 
По данни на „Овергаз” крайните 

потребители на дружеството ще плащат 
по-малко с около 196 лв. за всеки хиляда 
кубически метра природен газ. Цената е 
формирана по съобщението на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДЕКВР), което предвижда намаление с 30% 
за цените на синьото гориво от началото 
на второто полугодие.

Новата цена за битовия сектор ще е 
8,1 ст. (в момента – 10 стотинки) за 
киловатчас електроенергия, произведена 
с природен газ. За сравнение, по 
информация на „Овергаз”, цените на 
широко разпространените конкурентни 
енергоносители са 15,3 ст. за 
киловатчас на електроенергията и 18,3 
стотинки за киловатчас на нафтата, 
като в промишления и обществено 
административния сектор цената също ще 
пада.

Преминаването на предприятията от 
мазут (6,3 стотинки на киловатчас) на 
природен газ (6,0 стотинки на киловатчас 
за минимална тарифа) ще пести по 0,3 
стотинки на всеки киловатчас енергия, 
информират от „Овергаз”. Също така, 
икономията при замяната на нафтата 
(18,3 стотинки на киловатчас), която 
се използва предимно в обществено 

административните обекти със синьо 
гориво (7,6 стотинки на киловатчас за 
максимална тарифа), е с цели 10,7 ст. на 
всеки киловатчас енергия.

През 2008 г. и първите три месеца на 
2009 г. битовите и стопанските клиенти 
на „Овергаз” са спестили общо 264 млн. лв. 
от електроенергия благодарение на синьото 
гориво. Изчисленията са направени според 
цената на видовете енергоизточници, 
които са използвали потребителите на 
синьо гориво преди да се газифицират. Най-
големи са икономиите в промишления бранш 
– 144 млн. лв., където предпочитаното от 
предприятията гориво, преди да започнат 
да ползват предимствата на природния газ, 
е бил мазутът.

Около 68% от сградите в обществено-
административния сектор са използвали 
нафта и след преминаването им на синьо 
гориво разходите за отопление са намалели 
с близо 100 млн. лв. за последните 15 
месеца.

Газификацията на жилищните сгради също 
е довела до спестявания – те са над 20 
млн. лв. за същия период. Най-използваният 
енергоизточник, преди появата на 
възможността да се ползва природен 
газ, е било електричеството. В момента 
„Овергаз” доставя синьо гориво на близо 40 
хиляди клиенти. �

"Фасилитис"

Газификация 
Финансовата компания 
на „Овергаз” намали с 
повече от 2% лихвата 
си по целеви кредити 
за газификация. По този 
начин новите битови 
абонати на най-голямата 
българска частна компания 
в разпределението на 
синьо гориво ще ползват 
преференциални условия 
по потребителските 
си кредити от „Овергаз 
Капитал”. В момента 
вътрешната инсталация 
за битова 

газификация, 
плюс уредите, струват 
от 2500 лв. до над 
5000 лв. , в зависимост 
от големината 
на дома и класа на 
бойлерите, печките, 
котлите. 

синьо гориво ще ползват
преференциални условия
по потребителските
си кредити от „Овергаз
Капитал”. В момента
вътрешната инсталация 
за битова
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Струва ли си да бъдат интегрирани?

ЕРОЯТНО МНОЗИНА намират за 
интересна възможността за 
инсталиране на вятърни мощности 

върху сгради. Сигурно малка част от тях 
обаче са си задавали въпроса дали вятърните 
турбини на сградите наистина вършат 
работа и дали в някои случаи те не се 
инсталират просто за създаване на имидж.

Този въпрос не е нов, но с нарастването 
на популярността на ВЕИ и енергийната 
ефективност, все повече хора му обръщат 
внимание. Отговорът на въпроса за 
съжаление е, че със сегашните технологии 
в повечето случаи инсталирането 
на вятърни турбини върху сгради не 
е добра идея. Нещата стоят така 
защото за ефективната си работа 
ветрогенераторите имат нужда 
от определени условия, а също така 
инсталирането им на сгради е свързано с 
рискове и неприятни странични ефекти за 
обитателите.

Един от главните недостатъци на 
монтирането на ветрогенератори 
върху покривите е, че сградите създават 
турбулентност, която понижава 
ефективността на генераторите. 
Турбините работят най-добре с постоянен 
вятър, така нареченият ламинарен вятър, 
а на покривите на сградите, въпреки че е 
ветровито, вятърът там в повечето случаи 
е силно непостоянен. Според проучвания, 
в повечето случаи произведената от 
вятърните системи върху сгради е доста 
по-малко от прогнозираното. Британско 
проучване изследвало сграда с 26 
вятърни перки на покрива, установило, че 
произведената енергия била 15 пъти по-
малко от прогнозираното.

Дори в случай, че се постигне 
производство на енергия близко до 
прогнозите, остава проблемът с шума 
и вибрациите – от една страна за 
обитателите на последните етажи и 
от друга страна за самата покривна 
конструкция. В британския проект Warwick 
Wind Trials, изследващ резултатите от 
инсталирането на ветрогенератори върху 
сгради, има случай, в който турбините 
произвеждали електричество близо до 
прогнозираното. Те обаче стояли изключени 
през по-голямата част от времето на 
тестовия период поради оплаквания на 
обитателите на сградата.

Не по-маловажен е въпросът с 
безопасността. Има случаи, в които витла 
от турбината се отчупват и падат, което 
не е голям проблем за вятърните паркове 
извън града. Но представете си какво би 
станало, ако става въпрос за перка като 
тези на търговския център в Бахрейн, които 
имат витла дълги над 15 м.

При достатъчно старание може да се 
постигне ефективна работа на турбините, 
но това може да изиска специална форма 
на сградата, специални модели турбини 
и специални мерки за елиминиране на 
страничните ефекти, ако иде реч за 
жилищна или офис сграда. Това старание 
обаче може да е финансово неефективно. 
Например на летище „Логан” в Бостън 
били инсталирани 20 турбини с по 1 kW 
мощност, проектирани за работа на сгради 
и те работели ефективно. Анализ обаче 
показал, че финансово по-ефективният 
вариант в случая е щял да бъде интегриране 
на фотоволтаични панели. �

„Фасилитис“

Вятърна енергия

Един от главните 
недостатъци на 
монтирането на 
ветрогенератори 
върху покривите е, 
че сградите съз-
дават турбулент-
ност 

Ветрогенератори Ветрогенератори 
върху сградивърху сгради
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Пасивните къщи

13-та Международна 
конференция 
на пасивните сгради
Франкфурт на Майн 17-19 април, 2009 г.

ПРЕЗ ЯНУАРИ 2006 Г. известният 
немски седмичник „Die Zeit” 
публикува статия за пасивна къща, 

в която пише: „Германия е замръзнала, но 
семейство Финдорф се чувства уютно 
на топло. Топлината от телата им пази 
тяхната пасивна къща топла. И ако ги 
посетите вероятно ще се зачудите защо 
не всички къщи се строят по този начин?” 
[Die Zeit 2006]

Мястото на провеждане на 
традиционната конференция не е 
случайно. От една страна това е 
близо до гр. Дармщад, където се 
намира седалището на Passivhaus 
Institut, от друга страна Франкфурт е 
лидер в строителството на пасивни 
сгради в Германия. Там пасивният 
стандарт е задължителен на 
територията на общината, както за 
новото строителство, така и при 
реконструкцията на съществуващите 
сгради. Доскоро Франкфурт беше 
първенец в Европа в изграждането 
на такива, но наскоро Австрия и 
по-специално областта Форалберг 
стана лидер в мащаба на пасивното 
строителство.

Презентации на конференцията се 
провеждаха успоредно в четири зали, 
с над 1000 регистрирани участника, 
предимно от страните на Европейския 
съюз. Организаторите на конференцията 
тази година отделиха специално внимание 
на разнообразните случаи на приложение 
на стандарта. До скоро сред успешните 
реализации доминираха жилищните, в 
много по-малка степен офис сградите. 
Тази година акцентът бе поставен върху 
обществените и спортните сгради: 
училища и детски градини, фитнес 
центрове и гимнастически зали. Голям 
пробив е и реализираният плувен басейн. 
Това един от случаите на възможно най-
енергоемка по същността си сграда. До 

скоро се считаше, че не е възможно плувен 
комплекс да покрие пасивния стандарт, но 
очевидно за стандарта няма ограничения.

Архитектите от ателие POS 
представиха уникална реализация 
на пасивна офис сграда във Виена - 
ENERGYbase. При нея са приложени 
огромно многообразие от мерки за 
комфорт и енергийна ефективност. 
Авторите на проекта са разчупили  
стандартната матрица на проектиране 
на пасивна сграда и са довели до 
съвършенство възможностите свързани 
с чисто архитектурните мерки в 
изграждането на формата и структурата 
на външната обвивка. В допълнение 
сградата използва термопомпа с 
топлообменници земя-вода. По този начин 
през лятото сградата се охлажда без 
нуждата от използване на климатична 
машина. Допълнително разполага със 
слънчеви колектори с инсталирана площ 
280 м2, както и 400 м2 фотоволтаични 
панели. Уникални са иновативните 
решения за схемата на въздухообмен, 
включваща зелени градини в интериора. 
Те са активен фактор в поддържането на 
влажността на въздуха.

Успоредно с презентациите, в 
Конгресния център бе организирано 
изложение на производителите на 
специализирани сертифицирани 
системи и компоненти за нуждите 
на пасивното строителство. В 
изложението участваха многобройни 
производители на вентилационна техника, 
на специални прозорци и окачени фасади, 
на изолационни материали и фасадни 
системи. С развитието на пасивното 
строителство, конкуренцията става все 
по-ожесточена. Новост в изложението 
тази година бяха сертифицираните 
плъзгащи дървени прозоречни системи, 
както и тройни стъклопакети с все по-
високи стойности на топлопреминаване 

Презентации на 
конференцията се 
провеждаха успо-
редно в четири 
зали, с над 1000 ре-
гистрирани участ-
ника, предимно от 
страните на Евро-
пейския съюз
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Пасивните къщи

U, успоредно със соларен фактор G над 
60%. Интересни бяха производителите на 
конопена вата и целулозна топлоизолация 
с качества, конкурентни на досегашните 
лидери при изолациите. Развитие има 
и при производството на вакуумно 
изолационните панели (VIP).

До преди няколко години 
производителите на специализирана 
вентилационна техника за пасивни сгради 
в Европа бяха по-малко от пет, сега те са 
над двадесет. Утвърдените доскорошни 
лидери във всяка област на строителния 
бранш започват да осъзнават мащаба 
на разпространение на пасивното 
строителство и да пренастройват 
мисленето и разработките на новите 
си продукти в тази посока. Но въпреки 
бавното навлизане на производителите 
гиганти в този сегмент, лидерите в 
производството на специализираните 
системи и компоненти остават по-
малки семейни компании, с млади и 
напредничави лидери и гъвкава фирмена 
структура. 

Със свои щандове се представиха 
общините на Франкфурт и Форалберг, 
Австрия. За тях развитието на пасивното 
строителство е не само въпрос на 
престиж, но преди всичко на реални ползи, 

най-вече финансови, а също така социални и 
екологични. Община Франкфурт представи 
реално построени общински пасивни сгради 
- училища и детски градини. Демонстрирана 
бе икономическата им обосновка и 
проучвания на сравнения с нискоенергийни 
сгради или такива спазващи минималните 
изисквания на настоящите норми в Германия 
за енергийна ефективност по стандарта 
EnEv 2007. Резултатите от тези сравнения 
недвусмислено сочат, че целенасоченото и 
оптимизирано проектиране може да сведе 
до нула оскъпяването на строителството 
на пасивната сграда в сравнение с 
конвенционалната. Беше показана 
интересна съпоставка между реконструкция 
на две напълно идентични стари жилищни 
сгради, едната реновирана по нискоенергиен, 
а другата по пасивния стандарт. 
Изненадващо за всички, разходите по 
реконструкцията на нискоенергийната са 
се оказали по-големи. За сметка на това, 
комфортът, който предлага пасивната, 
е несравнимо по-висок. Измерените в 
последствие стойности на енергийното 
потребление, на относителната 
влажност на въздуха, на концентрацията 
на CO

2
 показват категорично винаги 

по-благоприятни стойности в полза на 
пасивната сграда. �60 

Софиенхоф - най-големия пасивен жилищен комплекс в Германия
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Изводът категорично е, че в сравнение 
с пасивните, строителството на 
нискоенергийни сгради почти винаги е 
неизгодно и неоправдано. Да строиш 
нискоенергийни, а не пасивни сгради е 
единствено признак на несигурност в 
собствените умения и професионализъм 
според общото мнение на участниците в 
конференцията.

Очакванията за развитие на нормите 
за енергийна ефективност (EnEv 2012) са 
за параметри, все по-близки до пасивния 
стандарт и изравняване с него до 2020 г. 
За всички инвеститори това е достатъчен 
стимул да демонстрират своята 
далновидност и да направят по-смел скок в 
развитието си, също така и да отговорят 
на изискванията на пазара, който е все 
по-взискателен и моментално оценява 
по-високата енергийната ефективност, 
успоредно с по-високия комфорт. Интересен 
факт е, че в момента община Франкфурт 
изисква от инвеститорите да обосноват 
причината, в случаите когато бъдещата 
сграда не може да бъде пасивна.

Факт е обаче, че дори в Австрия и 
Германия тази иновативна концепция среща 

много неразбиране, консервативност 
и инерция в мисленето от миналото. 
Пионерите в пасивното строителство в 
тези страни признават, че биха могли вече 
да бъдат много по-напред в развитието си.

Тук възниква въпросът как един българин 
посетил изложението оценява развитието в 
собствената си страна? Като член на ЕС би 
трябвало да предприемаме осезаеми мерки 
за развитие на енергийната си ефективност 
и прилагането на най-взискателните 
стандарти в тази посока. И въпреки че 
сме на първите места по прахосване на 
енергия и ресурси, у нас се дискутират 
единствено проблемите на енергийните 
доставки и цените на енергийните носители, 
включително и строителството на втора 
атомна електроцентрала. Предвид огромния 
потенциал за развитие на енергийна ни 
ефективност, сме все още глухи за добрите 
идеи. Все още се питаме дали си струва, време 
ли е, можем ли, дори дали пасивните сгради не 
вредят на хората. Може би, както и с всичко 
останало у нас, тази тема ще стане актуална, 
в момента, в който реално започнем да 
плащаме прескъпо за въглеродните си емисии 
(от 50 до 100 EUR/t CO

2
). �
арх. Георги НИКОЛОВ
„Студио АРХЕ” ЕООД

Утвърдените до-
скорошни лидери 
във всяка област 
на строителния 
бранш започват да 
осъзнават мащаба 
на разпростране-
ние на пасивното 
строителство

13-та Международна...

Изложение на производителите на сертифицирани компоненти

Пасивните къщи
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Интересни сгради

Здрави, гъвкави и много икономични

АНТЕ БИНИ е италиански 
архитект и инженер, който 
експериментира с различни 

строителни технологии и различни 
мащаби, включително с градове 
разположени в кули и дори в космоса. 
През 60-те години на 20 век той 
нашумя с неговите идеи за повдигане 
и оформяне на мокър подсилен бетон, 
налят на наземно ниво с помощта на 
въздух с ниско налягане, за да създаде 
бетонни сгради, които са с обли, 
полусферични форми. Те са познати 
като „черупките на Бини”. В Австралия 
идеите му са били възприети и там 
могат да се срещнат дори училища и 
търговски центрове използващи този 
метод. 

Технологията на Бини обаче е 
позабравена, след като хората 
спрели да се притесняват за 
ефективността, поради ниските 
цени на материалите и енергията 
по онова време. В момента обаче 
технологията се завръща, тъй 
като „черупките на Бини” са много 
ефективни – използват само 18% 
от ресурсите и 25% от енергията 
нужна за традиционните сгради. 
„Арматурата се полага на нивото на 
земята и бетона се налива върху нея, 
като след това целия железобетонен 
слой се повдига и оформя от въздух 
с ниско налягане”, обяснява Данте 
Бини принципа, който е залегнал в 
неговите тези сгради.

„Черупките на Бини” могат да се 
използват за различни функции – 
жилищни сгради, училища, обществени 
сгради и др. Според данните на 
американската фирма Binishells, 
те се строят с около 70% по-
бързо, намаляват използването на 
материали с около 80% и могат 
да генерират с около 70% по-малко 
парникови емисии. Освен това те 
са много здрави и са устойчиви на 
земетресения и урагани и могат да се 
изпълняват в най-различни състави от 
полусферични форми. �

„Фасилитис”

„Черупките 
на Бини”

Основните етапи при строителството на “Черупките на Бини”

1 2
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Интересни сгради

DA 1, ИЛИ ОЩЕ AN DER ALSTER 1, е 
неголяма сграда, намираща се в 
Хамбург, която лесно хваща окото с 

интересния си дизайн и оригинално 
оформения ландшафт около нея. Тя е 
построена между октомври 2005 г. и 
август 2007 г. и интересното при нея е, 
че въпреки замисъла това да е модерна 
сграда, тя не разполага с ОВК система или 
поне такава в познатия ни вид.

ADA 1 е проектирана от небезизвестния 
архитект Юрген Майер (Jürgen Mayer H.) 
известен повече като J. Mayer H., чиито 
проекти се отличават със своята 
иновативност и нетрадиционен дизайн. 
Сградата е предназначена за офиси и 
конферентни зали, като площите са 
гъвкави и могат да бъдат оформяни по 
различен начин. 3.5 м високите помещения 
позволяват 3 м светла височина. От 
вътре сградата плува в светлина, защото 
освен че прозорците са големи, почти 
всички интериорни части са бели.

Конструкцията на ADA 1 е изцяло от 
бетон, а стъклената фасада, освен че 
осигурява много естествена светлина, 
служи като част от климатичната 
система на сградата. Тя е двойна и 
прозорците на вътрешната фасада могат 
да бъдат използвани за естествена 
вентилация на сградата, като по 
този начин пестят енергия. На места 
във фасадата има разширени кухи 
пространства, които наподобяват на 

очи и представляват тесни балкони. 
Когато прозорците на тези балкони бъдат 
затворени, те стават просто част от 
двойната фасада.

Отоплението и охлаждането на цялата 
сградата се извършва от система, 
състояща се от тръби с вода, вградени 
в пода и тавана на помещенията. Този 
метод, наречен concrete core activation, 
контролира климата в сградата чрез 
затопляне или охлаждане на самата 
конструкция. Според създателите 
на ADA 1, контролирането на 
температурата в сградата с една цяла 
тръбна система, има потенциала да 
намали съществено разхода на енергия. 
Мотото на компания производител 
на такива системи е „Водата е за 
охлаждане и затопляне, въздухът – само за 
вентилация”. 

В комбинация с така наречената 
„климатична фасада”, водната климатична 
система покрива изцяло нуждите 
на сградата за ОВК инсталация от 
конвенционалния тип. Това спестява 
инвестициите в сложни вентилационни и 
климатични системи, и дава възможност 
за по-просто устроени системи за 
сградна автоматизация, контролиращи 
климатизацията. С използването 
термопомпи подобни инсталации могат 
да окажат климатичните системи на 
бъдещето. �

Ясен ДИМИТРОВ

ADA 1
Висока ефективност с опростен дизайн

Комбинацията на 
така наречената 
„климатична фа-
сада” със систе-
мата Central core 
activation покрива 
изцяло нуждите на 
сградата от ОВК

Почти всички 
интериорни части 
на АДА 1 са бели
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