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В настоящия брой сме обърнали внимание на важен сегмент от пазара на ФМ 
услуги – фасилити мениджмънта в болнични заведения. Отговорността на фа-
силити мениджмънта в тези съоръжения е голяма, тъй като тук той е тясно 
свързан с човешкото здраве. На повишаването на комфорта в болниците може 
да се гледа като на средство за по-добър имидж и по-голяма конкурентноспособ-
ност, но най-напред към него трябва да се подходи като начин за подобряване 
на условията за възстановяване на хоспитализираните. Болниците са едни от 
най-енергийно интензивните обществени сгради, поради което качественият 
енергиен мениджмънт може да доведе до големи спестявания. Според експерти, 
занимаващи се с управлениеото на болнични заведения, в България липсват фир-
ми с достатъчно специфичен опит, за да могат да поемат всички дейности по 
фасилити мениджмънта на една болница.

В този брой сме засегнали и темата за софтуерните инструменти за извърш-
ването на фасилити мениджмънт и как те се вписват в основните функции в 
предприятието. Акцентирали сме и на интернет базирания ФМ софтуер, който 
въпреки че добавя много нови възможности, притежава някои слаби места, за 
които фасилити мениджърът трябва да има предвид.

Една от темите на броя този месец е конферентната зала и компонентите, 
които я изграждат. Конферентните зали са съоръжения, където смешно дребни 
детайли могат да имат голям принос за впечатленията на гостите. Далеч не 
всяко голямо помещение е подходящо за важно събитие. Удобната и добре проек-
тирана конферентна зала може да стане предпочитано място за важни събития, 
което би донесло добри приходи на собствениците на сградата, където тя се 
намира. На страниците на броя можете да прочетете и интервю с Христо Дру-
мев , генералния директор на най-големия конгресен център в България - Национал-
ният дворец на културата. �

От редакторите

Драги читатели,

Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари 
на редакционната ни поща info@facilities.bg
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Болница „Св. Екатерина” 
със система за дистанционна 
диагностика 
Системата е уникална иновация 
за България, както и за Източна 
Европа. По информация от здравното 
министерство, болница „Св. Екатерина 
е сред водещите университетски 
центрове по кардиология и кардиохирургия 
в Европа. Автоматизираната система 
за дистанционна диагностика включва 
специални мобилни устройства 
DYNA-VISION, поставени в 10 линейки 
на Спешна медицинска помощ, 
специализиран софтуер за визуализация 
на постъпващите данни, както и 
мобилна работна станция, базирана в 
УНСБАЛ „Св. Екатерина”. Въвеждането 
на системата е осигурено от 
Министерството на здравеопазването, 
като за целта са отпуснати 133 778 
лв. Целта е до дежурните кардиолози в 
УНСБАЛ “Св. Екатерина” да се достави 
в реално време информация за ЕКГ, пулс 
и сатурация на пациенти, намиращи 
се в линейките на спешна медицинска 
помощ. Своевременното доставяне 
на предварителна информация от 

местонахождението на пациента или по 
време на превозването му към болничното 
заведение подготвя персонала, подобрява 
значително координацията на екипите и се 
увеличава ефективността при взимането 
на спешни решения. 

Развитие и перспективи 
на почистващата индустрия
В София се състоя първият открит 
форум – среща с представител 
на Международната асоциация на 
почистващата индустрия – ISSA. 
Домакин на събитието бе Асоциацията 
на фирмите за професионално почистване 
и техника в България. Бяха поканени 
представители на фирми от почистващия 
бранш и медиите. Гост на форума бе 
Марк Армитаж, директор направление 
„Изложения за Европа”. На срещата бяха 
засегнати теми за развитието на бранша, 
бизнеса по време на криза и перспективи 
за в бъдеще. От началото на май АФППТБ 
е член на Международната асоциация на 
почистващата индустрия.

Летните жеги 
могат да са заплаха 
за електроснабдяването
Токови удари в началото на юни нарушиха 
комфорта на жителите на Русе. Това се 
дължи на претоварване на мрежата от 
повишената консумация на електроенергия 
за охлаждане и още е един страничен 
ефект от жегите освен високите 
сметки за ток. В деня, когато това 
се случило, температурите са били 
38.5о C. Заради сривовете сградите в 
кварталите “Здравец“, “Възраждане“ и в 
района на спирка “Чайка“ останали без 
кабелна телевизия и интернет, тъй като 
токовите удари блокирали апаратурата 
на доставчиците. За съжаление 
единствената бърза превантивна мярка 
срещу подобни случаи в много региони на 
България в момента е изключването на 
охладителните системи от обитателите 
на сгради. В дългосрочен план обаче, 
съществуват много такива. превантивни 
мерки. Някои от тях са проектирането на 
сгради със системи за пасивно охлаждане, 
инсталирането на енергийна техника 
с повишена енергийна ефективност и 
изграждането на умни мрежи. 

Висок мултифункционален 
комплекс ще изникне до НДК
По съседство със софийското НДК ще 
бъде построен хотел, търговски и бизнес 
център, и луксозни апартаменти. Името на 
проекта е “Милениум център” и в момента 
той е един от най-мащабните проекти 

Болница „Св. Екатерина е сред водещите университетски центрове 
по кардиология и кардиохирургия в Европа

Фасилитис  стр. 8
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в София. Строителните работи започна 
в края на миналата година. Инвеститор 
на обекта и главен изпълнител е фирма 
НИКМИ АД. Архитектурното решение 
на комплекса е с обща пететажна част, 
от която израстват три високи тела. 
Централно разположен е петзвезден 
хотел, който ще бъде на 32 етажа с 250 
стаи и ще е висок 112 м. Върху покрива 
е предвидена хеликоптерна площадка. 
В комплекса ще има и конгресен център 
с голяма зала за 800 души и пет по-
малки зали. Комплексът ще побере и три 
ресторанта, две кафета, два виенски 
салона и панорамни барове. Броят на 
магазините и търговските обекти в 
сградата е около 65. В хотелската част 
е проектиран модерен СПА център със 
закрит басейн. Комплексът ще бъде с 
високо ниво на сградна автоматизация, 
която ще обхване всички технологични и 
инженерни системи. 

Нови обекти в Бургас 
Плаза Мол през август
Детски кът, клон на Piraeus Bank и 
магазин на Glass House ще отворят 
врати в Бургас Плаза Мол, който 
беше отворен през месец април. За 
стопанисването на детския кът, който 
се намира срещу касите на хипермаркет 
„Карфур” върху площ от 220 кв. м е 
сключен договор с компанията Финанс 
Консулт - ЕР ООД. Освен площадката за 
деца, на територията на мола ще бъде 
изграден и модерен боулинг център, за 
който в момента се водят преговори с 
професионални оператори. Шопинг молът 
се радва на траен интерес от страна 
на клиентите, като среднодневно се 
посещава от 10-15 хиляди души, а през 
почивните дни техният брой достига 30 
000 души на ден. 

Некачественото управление 
дърпа пазара на офиси надолу
Мнението на професионалисти от 
бранша е, че пазарът на качествени 
офис площи в България не е изчерпал 
своя потенциал. Според проучване на 
„Форос” обаче предлагането на нови 
площи продължава да расте на фона на 
свиващо се търсене. В основата на спада 
в инвестиционната активност в сектора 
на офис площи в страната, според 
компанията, са икономическата криза и 
недостатъчно добрият мениджмънт. 
Незаетите офис площи са достигнали 
20-30% в редица градове. Търсенето на 
офис площи отбелязва рязък спад, който 
не може да се компенсира от занижението 
в цените - наемите у нас са се свили с 
12.27%, а продажните стойности - със 
7.26% от началото на годината. Според 

„Форос” стабилизиране на сектора на 
недвижими имоти може да се очаква 
след получаването на ясни сигнали за 
стабилност в икономиката.

Зелен университет 
ще бъде построен във Варна
Проект за зелен университет ще бъде 
реализиран във морската столица на 
България. В началото на юни между кмета 
на Варна Кирил Йорданов и арх. Жан 
Мари Белен от Европейската агенция 
по финансов инженеринг, бе подписано 
споразумение за изграждането му. 
Там ще се готвят кадри в областта 
на архитектурата и урбанистиката, 
които ще се квалифицират съобразно 
екологичните норми и тенденции. 
Висшето учебно заведение ще осигури 
около 200 нови работни места и ще 
бъде изградено изцяло със средства от 
Европейския съюз. От община Варна се 
иска единствено да предостави сграда 
с площ около 2500 кв. м или терен, на 
който да се изгради постройката, както 
и санкция от Общинския съвет. „Избрах 
Варна за моя институт, защото градът 
има потенциал в тази област”, коментира 
арх. Жан Мари Белен. �
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Властите в Москва 
купуват жилища, 
за да ги отдават под наем
Фирма на градската управа на Москва – 
„Московски градски център за жилища 
под наем” („Московский городской центр 
арендного жилья”) ще закупи около 24000 
кв. м жилищни площи. По информация от 
кметството на Москва, по този начин 
жилищата ще станат собственост на 
държавата и в последствие ще бъдат 
отдавани под наем на гражданите и на 
юридически лица. Също така властите 
в Москва разработват схема, при която 
компании принадлежащи на държавата 
ще могат да станат съинвеститори 
на недостроените жилищни площи. 
При завършване на строителството 
съинвеститорите ще получават 
определено количество апартаменти, 
които могат да продадат, за да 
компенсират разходите си. 

Холандия дава затвори под наем
Осем от изправителните съоръжения на 
Холандия ще бъдат затворени – това 
са обявили от министерството на 
правосъдието на страната. Причината 
за това е все по-ниската престъпност 
в страната. Това се очаква да доведе до 
съкращението на 1200 надзиратели. В 
момента Холандия разполага с капацитет 

за 14000 затворници, но зад решетките 
се намират едва 12000, като тази бройка 
може да намалее още, защото се очаква 
нивото на престъпността да продължи 
да спада. Като решение на проблема със 
неизползваните площи и трудовата 
заетост на надзирателите се планира 
отдаването на затворите под наем. 
Холандия е подписала договор с Белгия по 
силата, на който от началото на 2010 
г. затворът в Тилбург ще приюти 500 
белгийски затворници. Годишният наем на 
затвора ще бъде 30 млн. евро. 

Британската компания 
Faceo Facility Management 
разраства дейността си
Faceo Facility Management приключи 
процеса по придобиване на XM Services, 
компания която предлага богата гама 
от услуги - от дизайн до машинен и 
електрически инженеринг. Базираната 
в Дънди, Шотландия, XM Services, ще 
продължи да предлага инженерни решения 
за пазари, включващи енергодобив, 
петрол и газ, хранителна преработка, 
производство на текстил и други в 
цялата страна. Информацията за това 
придобиване следва други скорошни 
такива за компаниите Powertest и The 
Beaumonet Group. Изпълнителният 
директор на Faceo, Крис Кениали, споделя, 

Фирма на градската управа в Москва ще закупи около 24000 кв.м жилищни площи
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че компанията е направила отличен старт 
на 2009 г. Той добави, че придобиването 
на XM Services сериозно е увеличило 
възможностите на компанията. От 2000г. 
насам Faceo Facility Management се развива 
бързо и се превърна в водеща европейска 
група за аутсорсинг на фасилити 
мениджмънт услуси. С 393млн. евро 
годишен оборот за 2008г. и повече от 
1750 служители, Фасео управлява сгради 
и съоръжения на повече от 2000 клиенти 
в 11 европейски държави. Това включва: 
Alcatel-Lucent, General Electric, Orange 
Business Service, Schneider Electric, Thales, 
Thomson и много други.

Къща построена от отпадъци 
бе отличена с награда

Италианският консорциум „Савно” получи 
международната награда „Енергиен Глобус”, 
която се връчва ежегодно за отличителни 
дейности в сферата на устойчивото 

развитие. Компанията получи наградата за 
сграда направена изцяло от боклук, събран 
чрез разделно събиране на отпадъци. Това 
първата по рода си такава сграда в Италия. 
Тя ще послужи да централа на компанията 
в северната част на страната. „Савно” 
е консорциум, който от 7 години 
предлага решения основно в областта 
на управлението на отпадъците на 35 
общини в провинция Тревизо (По-точно в 
Конелиано) Церемонията по връчването 
на наградата се проведе на 13 Април в 
Прага. Сред гостите на гала вечерята 
бяха високопоставени представители на 
чешкото правителство и Европейския 
съюз, включително и сегашният президент 
на европейския съвет и министър 
председател на Чехия, г-н Мирек Тополанек. 
Новата централа на „Савно” е на два етажа 
с разгъната площ 600 м2. Направена е 
от рециклирани отпадъци съчетаващи 
енергоспестяващи и решения. Носещата 
конструкция на сградата е направена от 
стомана, стените са от пластмасови 
бутилки, а изолацията и е от фибри, 
направени от рециклирани вестници и 
други материали. На покрива на сградата 
има висяща градина изградена с тор от 
събрани отпадъци. Според плановете 
постройката ще издържи 300 години. �
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Google участва в проекти 
за интелигентно измерване
Осем ютилити компании в САЩ, Канада 
и Индия работят съвместно с Google в 
проекти за интелигентно измерване на 
потреблението на енергия. Това ще позволи 
на клиентите да наблюдават онлайн 
консумацията си на енергия, което ще им 
даде възможност по-добре да управляват 
потреблението си. В южна Калифорния, San 
Diego Gas & Electric е компанията, която 
първа ще стартира своята програма 
– инвестиция от 572 млн. долара, ще 
внедри уреди за интелигентно измерване 
и ще осигури достъп към приложението 
на Google, PoweMeter за 1.4 милиона 
клиенти от жилищния и бизнес сектора 
до 2011 г. Google, които възнамеряват 
да организират информацията, свързана 
с потреблението на енергия по света, и 
да я направят достъпна онлайн, са силен 
поддръжник на интелигентната мрежа в 
САЩ.

Обновяването на обществени 
и търговски сгради 
набира скорост
Според скорошно проучване, 
обновяването на обществени сгради 
с цел подобряване на енергийната 
ефективност в световен мащаб, ще се 
увеличи съществено през следващите 

години. Това се казва в проучване на 
американската консултантска компания 
за чистата енергия в глобален мащаб - 
Pike Research, която изучава пазарните 
възможности, двигатели и бариери, и най-
добри практики в обществените сгради. 
Според проучването обновяването на 
обществените сгради само за САЩ 
представлява пазар с размер 400 млрд. 
долара за следващите няколко години. 
Спестяванията след едно обновяване са 
голямо преимущество, но проучването 
показва, че това не е основен фактор 
за повечето проекти. Други основни 
двигатели за тези инициативи са 
целите за намаляване на емисиите, 
повишаването на продуктивността 
и повишаването на стойността на 
недвижимата собственост. От това 
може да се заключи, че все повече 
собственици и управители на сгради 
се вглеждат във важните индиректни 
ползи.

Повишиха ефективността 
на електрическите 
крушки с жичка
В американския университет „Рочестър” 
намериха начин да удвоят енергийната 
ефективност на крушките с нажежаема 
жичка. Това става с помощта на лазерен 
лъч, който кара метала на жичката да 
образува от нано- и микро-структури върху 
повърхността си, което прави крушката 
много по-ефективна в излъчването 
на светлина. Ако технологията бъде 
приложена в голям мащаб, това 
вероятно ще направи цената й ниска, а 
ефективността на крушките с жичка ще 
състави конкуренция на флуоресцентните 
лампи. Освен по ниската цена на добрите 
стари осветителни тела, допълнителен 
плюс ще е отпадането на проблемите 
с живака във флуоресцентните лампи. 
Новото поколение крушки с жичка не би 
могло да конкурира светодиодите по 
отношение на ефективността и дългия 
живот, но цената им ще е в пъти по-ниска 
още дълго време.

Съоръжения на Dell 
работят на 100% 
с възобновяема енергия
От компютърния гигант съобщиха, 
че 26% от световните им нужди за 
електроенергия се покриват от ВЕИ, а 
девет техни съоръжения се захранват от 
такава енергия на 100%. Те се намират 
в САЩ, Великобритания, Германия, 
Норвегия и Швеция. По информация на 
Dell, Американската агенция за опазване 
на околната среда (EPA) e класирала 
компанията в топ 5 на най-големите 
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купувачи на ВЕИ. Dell са повишили 
използването на енергия от ВЕИ от 20% до 
26% само за първата половина на 2009 г., 
което определено заслужава аплодисменти. 

„Хюлет Пакард” обвързва 
еко-инициативите 
си с числото 40
От компанията са си поставили нова цел 
за понижаване на парниковите емисии. 
От 2005 г. насам „Хюлет Пакард“ са 
увеличили енергийната ефективност 
на мониторите си с 40% и искат да 
постигнат допълнителни 40% до 2011 г. 
Като количество спестена енергия 
това прави общо 1 милиард kWh или 
достатъчно енергия да захрани един 
град с 90 хиляди жители в продължение 
на една година. Това не е голям напредък, 
но „Хюлет Пакард” планира да повиши 
усилията си в четири ключови области, 
за да намали енергията консумирана от 
персоналните им компютри. Това включва: 
енергийно ефективен хардуер, подобряване 
на ефективността в центровете за 
данни, поведението на потребителите 
по отношение на навиците свързани с 
пестенето на енергия и подпомагане 
на бизнес клиентите си да подобрят 

ефективността на закупените от 
компанията продукти. Също така „Хюлет 
Пакард” полага усилия и в рециклирането – 
до 2011 г. от компанията планират да 
използват около 50000 тона рециклирана 
пластмаса в принтерната техника. Освен 
това компанията планира до 2010 г. 16% 
от енергията за собствените и отдадени 
сгради съоръжения да е от ВЕИ.

Японска машина превръща 
използваната хартия 
в офиса в тоалетна хартия
Токийската компания Nakabayashi е 
изобретила машина, която произвежда 
тоалетна хартия от хартиените отпадъци 
в офиса. Капацитетът на машината, която 
тежи близо 600 кг., е две рула тоалетна 
хартия на час, за които са нужни 1800 
листа А4 (около 7 кг.). Въпросът колко е 
ефективна машината и колко рула хартия 
трябва да произведе, за да изплати цената 
си от 95000 долара, може да не оправдае 
покупката й, но идеята за децентрализирано 
рециклиране на хартия е доста интересна. 
За сега централизираното рециклиране на 
хартия, където се работи с големи обеми, в 
почти всички случаи, е по-добрият и евтин 
начин. �
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EFMC 2009

За два дни Амстердам се превърна в световна ФМ столица

АМБИЦИЯТА НА ФАСИЛИТИ мениджмънт 
индустрията до 2015 г. година е да 
се определи веригата на доставките. 

„Новият ред ще бъде социален – 
виртуален – физически”, обобщиха Уим 
Пулен от Центъра за сгради и хора, 
Холандия, и Дейвид Мартинез от 3G-Office, 
Испания, на завършилата Европейска 
фасилити мениджмънт конференция 
2009 в Амстердам, Холандия (EFMC). 
Почти 500 участника от 40 страни 
дискутираха сегашните и бъдещите 
предизвикателства като устойчивостта, 
енергийният мениджмънт, демографските 
проблеми, бизнес парадигмите и 
икономическите цикли, както и 
пространството и неговото рационално 
използване. 

Повечето от делегатите бяха от 
Холандия, Скандинавските страни, 
Великобритания и немско говорящите 
страни, но имаше представители от 
Африка, Азия, Северна и Южна Америка и 
Източна Европа. Домакини на EFMC бяха 
Международната фасилити мениджмънт 
асоциация (IFMA) и Европейската мрежа 
за фасилити мениджмънт (EuroFM). 
Конференцията съдържаше бизнес 
конференция и изследователски симпозиум, 
интегрирани в едно събитие. Едни от 
най-интересните моменти по време на 
конференцията бяха „ФМ дебатът на 
Годината” за стратегиите за аутсорсинг, 
официалното откриване на словенския 
културен посланик Миха Погачник и 
холандският анализатор Роб Криймърс, 
както и церемонията по връчване на 
Европейските фасилити мениджмънт 
награди и студентския конкурс за плакати, 
свързани с фасилити мениджмънт. 

Уим Пулен, който е председател на 
научния комитет, зададе три концептуални 
въпроса, свързани с бъдещето на ФМ 
познанията и нуждите: „Знаем ли?”, „Има 
ли значение?” и „Колко би ни струвало за 
да е евтино?”. Обединение на силите на 
бизнеса и на научните изследвания, както 
и дълготрайните инвестиции в знания, ще 
бъдат част от темите, които ще бъдат 
обсъждани на следващата конференция 

Конференцията събра близо 500 участника  © Петър Ташев
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EFMC 2010 в Мадрид. „Новата роля 
на фасилити мениджърите трябва да 
бъде на мениджър на корпоративната 
устойчивост (corporate sustainability 
manager)”, сподели Пулен. 

„ФМ нирвана” и стратегии 
за аутсорсинг
Магнус Кулер, от Ernst & Young Швеция 
нарисува „фасилити мениджмънт 
мечтата”. Нирвана е проактивна 
ФМ организация с непрекъснати нови 
решения и познания за качеството и 
разходите. Истинските партньорства 
с доставчиците, истински „зелен” ФМ и 
новите технологии правят забележителна 
тази организация, която има пълна 
отговорност над работните места, 
стандартизиране на ФМ процедурите, 
както и индивидуални услуги, и която 
може да измери добавената стойност 
и „щастливите клиенти”. Кулер 
идентифицира три стратегии при 
извършването на ФМ услугите – вътрешен 
отдел, аутсорсинг и хибридно решение, 
при което част от дейностите се 
извършват с вътрешен персонал, част 
се аутсорсват. Параметрите на тези 
стратегии са географските фактори, 
големината на дейността, типът на 
основната дейност на компанията и 
развитостта на ФМ пазара. Йеле ван дер 
Клуйт от Twynstra Gudde от Холандия 
направи класификацията на развитието 
на пазара на ФМ услуги по следния начин: 
страни пионери (Великобритания, Холандия 
и Дания), страни с развит пазар (Западна 
и Южна Европа), страни с развиващ 
се пазар (Централноевропейските 
страни) и такива с току появил се пазар 
(Източноевропейските страни). 

Стратегии, зависещи 
от основния бизнес 
и основните ценности
Жианмаурицио Газароли от Tetra Pak 
Италия сподели с участниците, че всички 
точки от „ФМ нирвана” могат да се 

постигнат чрез една хибридна стратегия, 
която комбинира всички ползи от 
услугите и предимства на гъвкавостта. 
Предизвикателството пред една такава 
хибридна система е да се ограничи или 
премахне напълно недоволството на 
вътрешния ФМ персонал. „Те трябва да са 
горди, че работят за компанията, но те 
трябва да са дори още по-горди от това, 
че работят с доставчик на услугите”

Заместник председателя на EuroFM Уейн 
Тантрум от Interserve FM, Великобритания, 
също посочи важността на социалната 
отговорност и добавената стойност, 
когато се аутсорсват дейностите. „ФМ 
дебатът на годината” показа че ударението 
трябва да се сложи на контрола, когато 
фасилити мениджмънтът се прави с 
вътрешни ресурси; хибридната стратегия 
поставя ударението върху гъвкавостта; и 
аутсорсинг стратегията, която поставя 
ударението върху основния бизнес на 
компаниите. 

Аутсорсингът е по-евтин 
само в дългосрочен план
Уолтър Вердонк от Sodexo Altys, Холандия 
разясни, че според него в краткосрочен 
план аутсоргингът на ФМ услуги е 
по-скъпата алтернатива, поради 
първоначалните разходи за транзакции. 
„Но в дългосрчен план аутсорсингът е 
по-евтината алтернатива”, каза той. 
Вердонк препоръча аутсорсинга само, 
когато нуждите и очакванията, свързани 
със стратегията са ясни: „Организацията 
трябва да е готова за аутсорсинга”. 
Хибридните решения винаги са един 
компромис, и стратегията трябва да бъде 
най-добрата за организацията. Ролята на 
организацията трябва да бъде дефинирана 
преди решението за аутсорсинг или ФМ с 
вътрешен персонал. �

Петър ТАШЕВ

За останалите теми, разисквани 
на конференцията можете 

да прочетете в следващия брой 
на сп. „Фасилитис“

Развитието 
на ФМ в Европа 
Развитието на пазара 
на ФМ услуги в Европа 
беше класифицирано по 
следния начин: страни 
пионери (Великобритания, 
Холандия и Дания), 
страни с развит пазар 
(Западна и Южна Европа), 
страни с развиващ 
се пазар (Централно 
Европейските 
страни) и такива с 
току появил се пазар 
(Източноевропейските 
страни).

Фасилитис  стр. 15
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Събития

Смарт флийт
Първа национална конференция за интелигентно управление на автопаркове

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 
посветена на интелигентното 
управление на автопарковете, 

се проведе на 12 юни 2009 г. в хотел 
„Метрополитън”. Събитието беше 
организирано от Юкономикс, с медийното 
партньорство на сп. „Fleet Manager” и сп. 
„Ютилитис”.

Над 70 участници присъстваха на 
конференцията, като основната част от 
тях бяха мениджъри „логистика”, финансови 
мениджъри, административни мениджъри, 
мениджъри по поддръжката, консултанти 
по управление и поддръжка на автопаркове, 
мениджъри „покупки” и т.н. 

Конференцията беше открита от Петър 
Ташев, проектен мениджър в „Юкономикс”, 
който подчерта нарастващото значение 
на флийт мениджмънта в развитието на 
съвременното бизнес управление. 

Първата сесия от конференцията беше 
посветена на интелигентното управление 
на автопарка. Пламен Василев, продуктов 
мениджър “Мобилни продукти и услуги”, 
БТК-Вивател, представи интегрираните 
решения за бизнеса и тяхното прилагане в 
управлението на автомобилните паркове 
чрез конвергираната мрежа на БТК. Също 
така бяха разгледани въпроси свързани 
с оперативния лизинг по време на криза 
и корпоративната идентичност на 
автомобила.

Втората сесия на конференцията 
беше посветена на инструментите за 
постигане на интелигентното управление 

на автопарка. Модераторът на този 
панел, Стефан Чапкънски от техническия 
маркетинг на ЕСРИ България, представи 
бизнес десктоп приложението ArsLogistics 
Route. Това е цялостно решение за 
намиране на пътища съобразно график, 
разработено да решава комплексни 
ежедневни проблеми, позволяващо 
на потребителите си да създават и 
управляват направленията на своите 
превозни средства. Бяха засегнати и 
въпроси свързани с корпоративните 
клиентски карти за гориво, онлайн 
решенията за контрол и оптимизация, 
програмите за изготвяне на маршрути,

Третата сесия на конференцията 
фокусира вниманието на участниците 
върху проблемите на интелигентните 
системи за енергийна ефективност 
и възможностите за намаляване на 
крайното енергийно потребление в 
транспорта. Водещ на този панел беше 
проф. Димитър Станчев от Русенския 
университет „Ангел Кънчев”. Сесията 
беше открита с презентацията на 
проф. Атанас Тасев, председател на ITS 
Bulgaria, посветена на интелигентните 
транспортни системи като бъдеще на 
транспорта. 

Генерален спонсор на събитието беше 
БТК – Вивател, а официални партньори 
бяха Опел България, TBI Leasing, ЕСРИ 
България и МКБ Аутопарк. �

„Фасилитис“

Основна част от 
присъстващите 
бяха мениджъри 
„логистика”, фи-
нансови мениджъри, 
административни 
мениджъри, мени-
джъри по поддръж-
ката, консултанти 
по управление и 
поддръжка на авто-
паркове, мениджъри 
„покупки” и т.н.

Над 70 участници посетиха конференцията  © Кирил Хавезов
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Събития

ФМ майсторски клас
Правна рамка. Договориране с доставчици

НА 12 И 13 ЮНИ се проведе четвъртият 
модул на майсторския клас по 
фасилити мениджмънт, организиран 

от фирма „Юкономикс“ и сп. „Фасилитис“.
Основните теми на модула бяха 

обществените поръчки, споразуменията 
за нива на поддръжка, законът за етажна 
собственост, договориране с доставчици, 
публично-частните партньорства 
и фасилити мениджмънт, както и 
презентация за начините на управление на 
жилищни комплекси от затворен тип. 

Христина Христова, адвокат от „Евролекс 
България” ООД, представи пред участниците 
възможностите, които предоставят 
обществените поръчки за ФМ компаниите. 
Тя посочи няколко различни вида обществени 
поръчки: за строителство, за доставка на 
стоки и предоставяне на услуги. 

Петър Ташев запозна участниците с 
различните страни на договорите за 
управление и споразуменията за ниво на 
обслужване при сключване на договори за 
фасилити мениджмънт услуги. 

Изключително интересна беше 
презентацията на Мариана Тодорова, 
адвокат от Алфа Пропърти Мениджмънт 
ЕАД, която направи анализ на новия закон за 
управление на етажната собственост. Тя 
очерта основните моменти в новия закон, 
които са от значение за професионалните 
компании за фасилити мениджмънт. 
Интересът към презентацията бе 

последван от оживена дискусия между 
участниците в майсторския клас и адвокат 
Мариана Тодорова.

Владимир Солаков, изпълнителен 
директор на Фърст Фасилити България, 
представи на слушателите начините 
за управление на жилищни комплекси от 
затворен тип – gated communities. Той 
направи едно обобщение за това, какво 
представляват затворените комплекси, 
какви са предимствата на живущите, както 
и специфичните тънкости при тяхното 
управление. 

Адвокат Огнян Варадинов, управляващ 
съдружник в „Кръпов и Варадинов,” 
направи презентация за договорите за 
фасилити мениджмънт услуги – договори 
с поддоставчици на услуги. Той направи 
подробен анализ на два типа договори – 
договори за изработка и договори за 
предоставяне на услуги. 

Четвъртият модул на майсторския 
клас по фасилити мениджмънт завърши с 
презентация на Николай Минков, управител 
на Юкономикс, който представи на 
участниците възможностите, които 
публично-частното партньорство може 
да предостави на фасилити мениджмънт 
компаниите.

Следващите модули на майсторския клас 
ще се проведат на 26 и 27 юни и 10 и 11 
юли 2009 година. �

Петър ТАШЕВ

Теми 
Основните теми 
на модула бяха 
обществените поръчки, 
споразуменията за нива 
на поддръжка, закона за 
етажна собственост, 
договориране с 
доставчици, публично-
частните партньорства 
и фасилити мениджмънт, 
както и презентация за 
начините на управление 
на жилищни комплекси 
от затворен тип.

© Кирил Хавезов
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Събития

Италиански фестивал 
в България
Енергийно ефективно проектиране на сгради

МЕЖДУ 23 МАЙ И 12 ЮНИ в България се 
проведе ежегодният италиански 
фестивал, организиран от ИЧЕ 

България. Лаймотив на тазгодишното 
издание е територията, като среда за 
производството на типични продукти 
с най-високо качество, свързани със 
специфичността на земята и хората, които 
работят на нея.

В характерната централна част на 
Централна градска баня, замислена като обща 
зона, превърнала се в италиански център в 
сърцето на столицата, се реализираха много 
от конференциите, семинарите и работните 
срещи. Те бяха посветени на теми като 
опазване и валоризация на историческите 
сгради, енергийната ефективност в 
търговско и промишлено строителство, 
на текстилната промишленост, здравето, 
сертифицирането на хранителни продукти, 
енологията и винарството. 

На 4 юни, като част от италианския 
фестивал, се проведе семинар на тема 
„Архитектурни технологии. Енергийно 
ефективно проектиране при промишленото 
и търговско строителство”. Семинарът 

бе проведен с медийната подкрепа на сп. 
„Ютилитис“, „Фасилитис“ и „Maintenance 
Review“. 

Събитието започна с презентация от 
Фабрицио Камастра. Според него това е една 
тема с голямо значение не само в България, 
но и в Европа за промишлените сгради, 
търговските площи, паниерните халета 
и жилищното строителство. Камастра 
сподели, че според него енергийната криза 
също е допринесла за подобряване на 
енергийната ефективност на сградите – 
по-бързото развитие на алтернативните 
енергийни източници през последните 
години. 

Анна Камбурова от Министерството 
на икономиката и енергетиката поздрави 
участниците на семинара. Според нея 
енергийната ефективност е икономически 
най-изгодният начин за намаляване 
на консумацията на електроенергия в 
страната. Тя сподели пред участниците, 
че през последните години в България има 
нормални условия и добър инвестиционен 
климат. Нормативната уредба в България 
също е добре развита - европейската 

© Кирил Хавезов
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директива за енергийна ефективност 
вече е транспонирана в българското 
законодателство в лицето на Закона за 
енергийна ефективност. Направена е 
национална стратегия за енергийната 
ефективност на Република България и е 
започнал процес по създаване на национална 
информационна система за енергийната 
ефективност. 

След тези приветствени слова, семинарът 
продължи с интересни презентации на 
тема енергийна ефективност. Боян 
Росманов, главен експерт Контрол енергийна 
ефективност на сгради от Агенцията за 
енергийна ефективност, разказа за новите 
отговорности на агенцията:
� тя трябва да потвърждава размера на 
енергийното спестяване и да издава бели 
сертификати
� тя трябва да издава примерни договори 
и да предоставя енергийни услуги – за 
енергийна ефективност и доставката на 
енергия 

Пиер Чинкуети от Бейз Инженеринг 
България ООД направи сравнение на 
архитектурата и енергийната ефективност 
при реставрация и при ново строителство 
на сгради. Той даде пример с една сграда на 
„Водафон”, която е построена през втората 
половина на миналия век, и при чиято 
реставрация са използвани най-съвременни 
системи за енергийна ефективност. 

Арх. Раймондо Флакомио от архитектурно 
студио Панидея от своя страна разказа за 
състоянието на енергийно ефективното 
проектиране на търговски и промишлени 
сгради. Според него в България пазарът на 
енергийно ефективни услуги не е достатъчно 
добре развит и това е пречка за по-добри 
резултати. 

„Галерия Пловдив”, който е най-големият 
мол в Централна България, е типичен 
пример за търговски обект в България, 
при чието строителство са използвани 
нови технологии при строителството 
с цел на енергийната ефективност. При 
проектирането са взети под внимание 
ориентацията на сградата, площта на 
прозорците от различните страни на 
фасадата, както и проектирането на 
паркинга на последните етажи на мола, 
за да може да се намалят средствата за 
вентилация при един подземен паркинг. 

Инж. Стефан Кинарев, който е 
председател на Камарата на инженерите в 
инвестиционното строителство, сподели 
пред участниците на семинара, че е 
необходимо създаване на единен национален 
код за решаване на проблемите, свързани с 
енергийната ефективност.

Семинарът завърши с презентация 
на арх. Алесандро Дел’Орто на тема 
“Енергоспестяващи решения при 
възстановяването на промишлени сгради и 
даде пример за реконструкция на промишлени 
сгради за жилищни цели.” � 

Петър ТАШЕВ
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ФМ в болница

Енергийна 
ефективност 
в болници
Енергийната интензивност в болничните заведе-
ния е висока 24 часа на ден, 365 дни в годината

климатизацията и вентилацията, както и 
със захранването на животоподдържащи 
и други болнични системи. Освен в 
отделите по диагностика и хирургия, през 
последните десетилетия в модерните 
болнични заведения е станал по-висок и 
разходът на енергия в стаите с пациенти, 
тъй като много от тях са оборудвани със 
системи за наблюдение и поддържане на по-
добри условия за възстановяване.

Специалисти по проектиране на здравни 
заведения съветват вниманието да се 
насочи към три области – климатизация, 
затопляне на водата и осветление. Заедно 
те генерират около 70% от енергийните 
разходи в едно болнично заведение. По-
надолу ще представим основни подходи 
при проектирането на болници, които най 
силно влияят на енергийната ефективност 
на сградата и много от тях акцентират 
върху тези три области.

Холистичен подход
Той започва с предварителен модел 
на концепцията на болницата, която 
трябва да бъде развита в най-ранните 
дискусии, дълго преди да бъдат направени 
архитектурните схеми. В тези 
дискусии трябва да участват инженери, 
проектанти, тези, които ще управляват 
болницата, и фасилити мениджърите, 
които трябва да насочат вниманието 
си към ефективното функциониране 
на болницата в последствие. За да се 
повиши енергийна ефективност, всеки от 
проектантския екип трябва да разбере, как 
се постига това и как то ще се впише в 
последвалата експлоатация.

Моделиране 
на енергийното потребление
За фасилити мениджъра е важно да знае 
от самото начало как ще бъде постигната 
енергийната ефективност и как всеки 
елемент на болницата си взаимодейства 
с другите. От голяма важност е 
енергийното моделиране на сградата. 
Съвременните софтуерни решения за 
моделиране на енергийното потребление 
правят по-лесно анализирането на 
взаимодействията на различните системи. 
Когато инженерите са включени в ранната 
концепция за дизайна, може по-добре да 
се оценят различните възможности 
и да се определи, колко бързо ще се 
възвърнат инвестициите в тях. Така още 
в самото начало човек може да добие 
добра представа за избора на правилната 
система за проекта.

Например с ранното моделиране на 
сградата проектантският екип може да 
анализира различни ориентации спрямо 
слънцето и различни климатични системи, 
за да се види, кой вариант е най-добър като 

ЕНЕРГИЙНАТА ИНТЕНЗИВНОСТ в болниците 
е значително по-висока от тази на 
другите обществени сгради. Според 

проучване (Commercial Buildings Energy 
Consumption survey (2003)) болниците в 
САЩ консумират средно 2.7 пъти повече 
енергия от офис сградите. 

Болничните заведения работят по 
24 часа на ден, 365 дни в годината и 
целят да предоставят комфорт и грижа 
за пациентите си. Това е свързано с 
по-високи изисквания по отношение на 
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разход на енергия. 
Повишено внимание при инвестициите 

в ОВК уредите и системата за сградна 
автоматизация

С помощта на предварителното 
енергийно моделиране също така може 
да се добие по-добра представа за 
подходящите размери и капацитет на 
ОВК системите. Видът на климатичните 
системи, използвани в сградата, и 
режимът на тяхната работа са много 
важни фактори за потреблението на 
енергия. Не е препоръчително да се 
пестят средства от ОВК системите и 
системата за сградна автоматизация, 
ако може да се повиши ефективността на 
климатизацията.

Съвременните ОВК системи са 
значително по-ефективно от по-старите 
модели. Само от избора на качествени уреди 
за климатизация, могат да се постигнат 
осезаеми спестявания на енергия. 
Големи спестявани на енергия могат да 
се постигнат и с разумната нагласа и 
управление на климатичните системи чрез 
системите за сградна автоматизация. 
Много важна за ефективността на цялата 
климатична система е рекуперацията, тъй 
като тя използва топлинната енергия и 
влажността на отходния въздух наготово 
за постъпващия свеж въздух.

Съсредоточаване върху 
преноса на топлинна енергия - 
помпи и вентилатори 
Комфортът на пациентите и медицинския 
персонал зависи от отоплението, 
охлаждането, влажността на въздуха 
и проветряемостта. Поддържането 
на техните нива в границите на 
комфорта се постига с продължителна 
работа на вентилаторите и помпите, 
които транспортират вода и въздух 
в ОВК системата. При този процес се 
изразходва енергия. Със съсредоточаване 
върху помпите и вентилаторите може 
значително да се намали този разход. С 
намаляването на потока и увеличаване на 
температурните промени по пътя може 
да се извлече повече полза от всеки литър 
предвижвана течност или въздух. От 
съществено значение тук е и размерът 
и квалификацията на персонала, който 
поддържа тези инсталации.

Изследване на нуждите 
на специализираното оборудване
С увеличаването на количеството 
роботизирани системи, уредите за магнитен 
резонанс, компютъризирана томография, 
животоподдържащи системи, �22
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разпределянето на топлината може да се 
окаже предизвикателство. Вътрешното 
топлоотделяне на медицинските уреди и 
хладилна техника може да стои зад 1/3 от 
енергията за охлаждане. Ако медицинското 
оборудване разчита на охлаждане от 
централната ОВК система, тогава 
болницата плаща за филтриран въздух 
и вентилация, когато има нужда само 
от охлаждане. Използването на вода за 
преноса на топлинната енергия е по-добра 
идея от въздушното охлаждане. Ако бъде 
измислен начин да се използва отнетата 
от водата топлина, това би повишило 
допълнително енергийната ефективност. 
Идеята е да се намали количеството на 
предвижвания въздух и да се използва 
повторно, колкото се може повече 
топлина. 

Стерилизация
Друг голям консуматор на енергия 
е оборудването за стерилизиране. 
Различните болници използват различни 
технологии на стерилизация и всяка една 
от тях си има своите странични ефекти:
� стерилизиране с пара – освен разхода на 
енергия за производство на пара, трябва да 
се обърне внимание и на допълнителната 
влажност и топлина, които се отделят
� стерилизиране с етиленов оксид – той е 
токсичен и трябва да се неутрализира
� плазмена стерилизация – когато 
камерата с плазма се отвори, не се 
освобождава топлина в помещението

Всеки начин има своята специфична 
нужда, но с анализирането на нуждите на 
болницата, може да определи подходящия 
микс от трите метода и да се намали 
крайното потребление на енергия.

ФМ болница

Конструкцията на болницата
Определянето на по-студените и по-
топлите зони на сградата и как те влияят 
на функцията на помещенията също е част 
от разумния енергиен дизайн. Една от 
студените зони през зимата и съответно 
топлите през лятото, естествено, е под 
покрива на сградата. Другите такива зони са 
до външните стени на сградата и фоайето. 
Проблема със студените зони може да се 
реши с добра изолация, докато проблемът 
с топлите зони зависи от степента на 
огряване от слънцето и там може да се 
приложат някои по-специални мерки. Например 
един бял покрив или покрив от чакъл, могат 
да намалят топлинното натоварване върху 
сградата през лятото с 5-10%. Интересна 
идея, доста иновативна в наши дни, е 
озеленяването на покрива и превръщането 
му в нещо като градинка, която може 
да се използва за почивка и разходка за 
пациентите. Освен това зелените покриви 
също се считат за студени, тъй като се 
охлаждат чрез изпарение.

Фоайето, където постоянно влизат и 
излизат хора, е област на постоянен обмен 
на въздух от вътрешността на сградата с 
този от вън. За да се намали този обмен, е 
препоръчително фоайето да се проектира 
с два реда врати, между които да има 
разстояние няколко метра. 

По-високата енергийна интензивност 
означава по-бърза възвръщаемост на 
инвестициите в мерки за енергийна 
ефективност, а те са най-евтини, когато 
бъдат взети още при проектирането и 
изграждането на сградата. При един разумен 
дизайн сумарната стойност на всички мерки 
би повишила инвестициите в построяването 
на сградата с голям процент. �

„Фасилитис”
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Зелените покриви намаляват загряването на сградата през лятото и могат да бъдат 
превърнати в зони за отдих на пациентите
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Искаме да развием ФМ 
в нашата болница на високо 
професионално ниво 
Божидара Борисова и инж. Ваня Туртанска от Национална кардиологична болница, пред „Фасилитис”

Разкажете ни как се извършва 
фасилити мениджмънта във вашата 
болница?

- Божидара Борисова (ББ): Ние работим 
от пет години с фирма подизпълнител, 
като аз мога да ви кажа по-конкретно 
за организацията на хигиената. Когато 
сключихме договор, фирмата въведе 
собствен инвентар, включващ колички, 
консумативи и съоръжения за почистване. 
Това беше удобнo и изгодно за нас, защото 
спестихме голяма инвестиция, която би била 
необходима, ако искаме да преоборудваме 
цялата болница. В организационен план в 
началото трябваше да подходим деликатно, 
тъй като сме болнично заведение и 

имаше леко недоверие към служителите 
на фирмата подизпълнител от стран на 
нашите служители. По-късно, при разговори 
с тяхното управление, те ни споделиха, 
че им се е случвало и преди да попадат в  
такава ситуация в началото на работата 
си в други болници. Хубавото в случая е, че 
работниците от Германия, които отговарят 
за цялостното почистване, пренесоха 
цялото си ноу хау и метод на работа в 
нашата болница. Качеството на хигиенната 
поддръжка се повиши видимо, основно на 
общите места, както и на „скритите” 
места - като мазета, стаи само за определен 
тип персонал, ъгли и глухи стълби, които 
всяка голяма сграда има.  �24

Божидара Борисова 
главна медицинска сестра

Ваня Туртанска началник отдел 
Административна дейност
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23�
В отделенията, в които се извършва 
директният лечебен процес, не бих казала, 
че има промяна, тъй като там винаги 
е имало строг хигиеничен контрол. В 
крайна сметка решението да използваме 
услугите на такава фирма се оказа 
правилно и полезно, защото сега за всички 
площи, включващи външните площи и 
сградния фонд, отговаря едно звено. 
Само в някои специални места, като 
операционната например, сме оставили 
наш персонал. Но като цяло смятам, 
че решението да използваме такава 
фирма е правилно, имайки предвид, че 
сме болница и основната ни задача е да 
се грижим и лекуваме болните. Лицето, 
което е координатор между болницата и 
въпросната фирма, следи за изпълнението 
на графиците и методите на почистване, 
които ние сме одобрили.

- Ваня Туртанска (ВТ): Може да се каже, 
че през 2004г. аз и Божидара се опитахме 
да изготвим адекватно задание, във връзка 
с фасилити мениджмънта, за избора на 
фирма предлагаща услуги по почистването 
на нашата болница. Тя в качеството си на 
главна медицинска сестра на болницата 
трябваше да изготви медицинската част 
на заданието, тоест видовете препарати, 
концентрацията, в която ще се използват, 
определянето на местата, които ще се 
почистват от външен персонал и тези, 
където достъпът за външни лицa ще е 
строго забранен. Фирмата изпълнител 
дойде при нас с опит от Германия, който 
в някаква степен се разминаваше с 
нашия, но благодарение на строгите си 
структурни правила, за няколко месеца се 
сработихме. В резултат ръководството 
на болницата се замисли и за други 
дейности по поддръжката на сградния 
фонд, които могат да се изпълняват от 
външни фирми. До сега това, което бе 
изнесено като абонаментна поддръжка бе 
медицинската техника. Това е много тясно 
специализирана дейност, която няма пряко 
отношение към поддръжката на сградния 
фонд на болницата, по-скоро е като 
съпътстваща такава към медицинската 
дейност. Анализирайки работата по 
почистването, ръководството на 
болницата реши да помисли и за отдаване 
на всички видове инсталации като 
отопление, електрическите инсталации и 
ВиК за обслужване от външен изпълнител. 
Вече имаме изнесени като дейност 
поддръжката на централната климатична 
инсталация на операционни, реанимации 
и интензивни сектори, контрола на 
достъпа, охраната, поддръжка на 
асансьорните уредби и инсталациите за 
медицински газове. Фактически говорейки 
за фасилити мениджмънта, ние все още не 
сме успели да структурираме дейността 

така, че да минава през един ресор. 
Имаме това желание, но дейностите са 
специфични. В момента договорите който 
сме сключили се разминават по време и 
продължителност, но при една цялостна 
оценка на позитивите от едно такова 
обобщаване, винаги има интелигентен 
начин един договор да се прекрати, без да 
се нарушават интересите на страните 
по договора. 

- ББ: Интересното според мен е, че 
ние не се различаваме концептуално 
с германците, по-скоро разликата е 
при тълкуването и изпълнението на 
нещата. За съжаление фирмите, с които 
сме говорили на този етап, нямат 
увереността и възможностите да 
поемат цялата тази дейност. Все още 
няма фирма, която да може да извърши 
цялостен фасилити мениджмънт, особено 
на болница, където нещата са специфични, 
защото имаме основно медицинска 
дейност и всички съпътстващи дейности 
следва да се съобразяват с това. Например 
спирането на електрозахранването 
в една административна сграда 
създава проблеми, но в болницата 
това е животозастрашаващ фактор. 
Същото важи и за водоснабдяването, 
медицинските газове и др. Мисля, че ако 
има повече конкуренция, ще има и условия 
за развитие на тази дейност. 

Да завършим темата за 
почистването - споменахте, че 
специализираните операционни се 
почистват от ваш персонал, бихте ли 
разказали малко повече?

- ББ: В началото, когато коментирахме 
първия договор, реших, че операционната 
и реанимацията няма да се почиства 

Все още не сме намерили 
фирма, която да може да 
извърши цялостен тясно 
специализиран фасилити 
мениджмънт за болница 
като нашата
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от външни изпълнители, защото 
нямаха достатъчен опит. Пуснахме ги 
в три звена, където работната среда 
е нещо средно между операционна и 
манипулационна, за да можем да направим 
мониторинг на работата им в по-
деликатна среда. За съжаление по-голямата 
част от работниците им не успяха да 
се справят и трябваше да премахнем 
тези звена от следващия договор. Не би 
имало проблем дори и операционната да 
се почиства от чужда фирма, но на този 
етап не виждам фирма с достатъчен опит 
за работа в рисковите звена.

Какви мерки взимате за намаляване 
на разходите за електроенергия и за 
използването на енергоспестяващи 
уреди?

- ББ: През 2006г., когато в България 
стана много актуален енергийният 
мениджмънт на сградите, ние направихме 
енергиен профил на болницата през 
Агенцията за енергийна ефективност. 
Сертифицирането на болницата с клас 
„А” или „Б” ни носи частични данъчни 
облекчения, тъй като сградния ни фонд 
е направен на две стъпки - едната част 
на сградата е направена началото на 
70те години, а другата края на 70те. В 
момента имаме сертификат „Б”, защото 
има част от сградите, изискващи 
подобрения. Планираме в бъдеще да ги 
извършваме поетапно, което може да 
доведе до пресертифициране. Преди една 
година внесохме инвестиционни проекти 
в Министерството на здравеопазването 
(МЗ), което е нашият принципал за 
започване на ремонтни дейности 
по предписанията на енергийното 
обследване. Единият е за подмяна на 
дограмата на болницата, а другият е за 

подмяна на покривите. Разгънатите площи 
на покривите са достатъчно големи като 
квадратура и болницата не може чисто 
финансово да се справи. Затова в момента 
търсим финансиране или съфинансиране, 
за да можем да започнем ремонта им. От 
министерството проявяват разбиране и 
тази година за дограмата бяха отпуснати 
средства. Мога да кажа, че когато за 
нещо се поискат средства  както трябва 
и тези средства се оползотворяват по 
предназначение институциите реагират 
позитивно.

Можете ли да кандидатствате по 
някоя от програмите за енергийна 
ефективност?

- ВТ: Поддържам постоянно връзка с 
колегите от Агенцията за енергийна 
ефективност. Предстои обсъждане 
на такива енергийни програми, но ние 
не можем да разберем, какъв е точно 
принципът на подбор. Методиката за 
него предполагам ще ни бъде разяснена 
през МЗ и затова не мога да коментирам 
подробности. През 2007 г. аз участвах 
в един българо-датски проект към 
Министерството на икономиката и 
енергетиката, в който беше направен 
мониторинг на европейски пари 
целево отпуснати на училища, сгради 
на културата и здравни заведения. 
Интересното е, че единственото голямо 
здравно заведение включено в тази 
програма беше Пирогов. 

Чували ли сте за Козлодуйския 
енергиен фонд?

- ВТ: Този фонд беше пуснат като 
информация към болниците точно заради 
обследването за енергийна ефективност. 
Оказа се, че въпреки изготвения от нас 
пакет с документи за кандидатстване 
с всички входящи и изходящи писма, 
останахме извън основния списък. 
Всъщност след допълнително тичане по 
инстанциите и след като лично показах 
документите в Агенцията по енергийна 
ефективност, всичко беше одобрено. 
Отдавам това на техническа грешка или 
някакво объркване. В крайна сметка ни 
беше направено обследване на сградния 
фонд като държавна поръчка. 

Можете ли да кажете дали мерките, 
които сте взели до момента имат 
някакво финансово изражение?

- ББ: По отношение на хигиената във 
финансово изражение болницата не е 
спечелила, но оценявайки качеството не 
бих казала, че сме преразходвали средства. 
За подмяната на дограмата все още е рано 
да се каже. Това вероятно ще може да се 
измери през зимата. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Решението да използваме 
услугите на външна фир-
ма за почистване се оказа 
правилно и полезно
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Предизвикателствата 
на сградния мениджмънт 
в болници
Погледът на „Далкия” - компанията е с повече от 70 години опит в областта

В БОЛНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ 
специализирани здравни услуги, често 
свързани с престой на физически 

трайно или временно увредени лица. Това 
предполага и различни по тип заведения, като 
например:
� Болници с операционен блок 
� Болници без операционен блок

В здравните заведения трябва да се отчете 
сложна проблематика и високия енергиен 
интензитет. Те се проявяват на няколко нива : 
� Разнообразие на графиците
� На места някои сгради са заемани от 
пациенти 24 часа в денонощието, други 
сгради за извънболнична помощ и консултации 
не са непрекъснато заети 
� Многообразни функции 
� Нуждите от енергия се различават 
значително за медицинските, логистичните, 
техническите и услугите по настаняване. 
Това разнообразие от изисквания поражда 
и много различни очаквания. В зависимост 
от ситуацията, се дефинират различни 
по значимост критерии за постигнати 
резултати, качество и  комфорт.
� Други
� Поради съображения за безопасност, 
здравните заведения изискват повече от един 
енергиен източник или помощни такива. Дори 
нещо повече, помощния енергиен източник 
в болницата трябва да използва складирана 
енергия.

Основните предизвикателства пред 
здравните заведения са:
� Безопасността на пациентите и персонала 
(предпазване от вътрешно-болнични 
инфекции, поддръжка на електросистемите, 
привеждане в съответсвие с нормативите 
(медицинската практика, инсталациите, 
оборудването и сградите), противопожарна 
безопасност, хранителна безопасност)
� Качество на услугите (сигурни енергийни 
доставки, управление на енергиите в 
контекста на либерализиране на пазара, 
усъвършенстване на производствените 
активи – на оборудването до изискваните 

стандарти като се включва повишаване на 
качеството и методология за проследяване)
� Управление на бюджета и на активите 
(необходимите капиталови разходи за 
усъвършенстване на здравните заведения до 
стандартите, с намаляване на разходите за 
болнични услуги чрез контрол на плащанията и 
на инвестициите, баланс на бюджета)

„Далкия” възниква 
въз основа на договор с гарантиран 
резултат с болница
„Далкия” е развила значителен опит в сектора 
здравните заведения, В действителност 
фирмата е създанена през 1937 г. с първия 
договор за гарантиран резулатат с една 
болница. В една студена зимна вечер 
отоплителната инсталация в болницата 
Вилие Сен Дьони в северна Франция се 
поврежда. Леон Девайи, основател на 
Chauffage Service, предприема незабави 
действия. Ремонтът е извършен толкова 
бързо, че управителят на болницата 
пожелава да сключи договор за управление и 
поддръжка на инсталацията, който предвижда 
поддържането на гарантирана температура. 
И до днес болницата е клиент на „Далкия”.

В световен мащаб „Далкия” управлява 
над 111 600 енергийни съоръжения в над 
41 страни по света, сред които и 5,130 
лечебни заведения. 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.

Силните страни 
на Далкия в сектора 
на здравните заведения са :
� Нейната лидерска позиция 
� Успехи с висока степен на оценка 
постигнати в различни сектори, 
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свидетелства от публичния сектор както във 
Франция така и в Централна Европа 
� Надежден партньор по отношение на 
технически и консултантски опит и познания 
� Възможност чрез нашите познания 
да поемем многообразни дейности и да 
разрешаваме проблемите глобално.
Далкия е развила индивидуални оферти за 
здравния сектор, в които основният елемент 
е : сигурни и надеждни услуги за здравните 
заведения 
� Превенция на рисковете свързани със 
здравето 
� Стерилизиране на медицински инструменти 
� Качество на въздуха – управление на 

Въз основа на Сер-
тификата от АЕЕ, 
Далкия може да из-
вършва енергийни 
одити за своите 
клиенти

„Далкия” е извър-
шила вече над 100 
енергийни обслед-
вания в България, 
като тя е една от 
малкото фирми, 
които правят това 
съгласно европей-
ските стандарти

контролирани атмосферни зони 
� Качество на водата – превенция на риска от 
легионела 
� Управление на енергиите и 
енергоносителите 
� Контрилирана температура в помещенията 
заети от пациенти и месицински персонал
� Осигуряване на непрекъсност на 
електрозахранвенито и на енергоносители за 
медицински нужди (манипулации с вакуум, пара, 
технологично охлаждане)
� Либерализиран пазар на енергийни доставки 
� Поддръжка на дълготрайните активи 
� Технически и сграден мениджмънт – Мулти-
технически услуги
� Строителни и ремонтни работи 
� Договор за партньорство – Финансов пакет 
(публично-частно партньорство)

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.

Относно управлението на енергия, 
„Далкия”, въз основа на договор с гарантиран 
резултат (гарантирана непрекъснатост на 
работата и температурни нива), закупува 
за здравното заведение първичната енергия 
(газ, нафта, биомаса), прави поддръжка и 
оптимизация на енергийните системи и 
доставя енергия за крайно потребление 
(топлоенергия, климатизация). Чрез 
опитния си екип на обекта, тя може поеме 
и допълнителни дейности по комплексното 
управление на сградата, като охрана, аварийни 
системи, асансьори, почистване, поща и др. 
Практиката на „Далкия” е да избере най-
сериозната фирма за свой подизпълнител за 
тези дейности. 

След известен период на 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. �

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

© Архив „Далкия“
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Специфика на хигиената 
в болничните заведения
Професионалното почистване в болници се отличава с по-високите си изисквания

БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ са местата, 
където възниква възможност 
за развитие на много бактерии, 

вируси и микроорганизми. Почистването 
и дезинфекцията на болниците е процес 
с голяма отговорност, от който 
зависи здравето на много хора – както 
на персонала, така и на пациенти и 
посетители. Немалък е броят на хората, 
получили вътрешно болнични инфекции. Тези 
инфекции създават допълнителни проблеми 
и водят до увеличаване на разходите по 
лечението на пациентите – увеличават 
допълнително престоя им в болничното 
заведение, ангажират се специалисти и са 
необходими допълнителни медикаменти. 
Задължително е тези инфекции да се 
регистрират, контролират и ограничават.

При поддържането на хигиената и 
дезинфекцията трябва да се обърне 
повече внимание на страничните ефекти 
от препаратите, както за пациентите 
и медицинския персонал, така и за 
почистващия персонал, който има най-
голям контакт с препаратите. Например 
използването на микрофибърни материали 
е добра алтернатива на традиционните, 
тъй като намалява нуждата от използване 
на химикали. Самите препарати също 
трябва да са обект на повишено внимание 
и изучаване, за да се избере възможно 
най-екологичният и същевременно 
ефективен продукт. За повече информация 
за препаратите, освен описанията в 
продуктовата гама на даден доставчик, 
може да се ползват световно признати 
бази от данни с продукти, сертифицирани 
по даден критерий. Например европейската 
EcoLogo и канадската Eco-Label са бази 
данни, в които са поместени продукти от 
различни производители, включително и 
почистващи препарати, отговарящи на 
определени изисквания за екологичност и 
безопасност.

Професионалното почистване и 
дезинфекция на лечебните заведения 
има за цел прекъсване веригата на 
разпространение на инфекцията. 
Почистващият персонал трябва да е 
преминал специален обучителен курс, 
свързан със спецификата на почистване 

Инфекции, причине-
ни от недостатъч-
но добра хигиена, 
създават допълни-
телни проблеми и 
водят до увелича-
ване на разходите 
по лечението на 
пациентите

и дезинфекция в болничните заведения. 
Тук трябва да се направи сметка, дали 
е по-изгодно да се обучи собствен 
персонал и да се закупи и поддържа 
собствена почистваща техника, или да се 
предпочетат услугите на професионална 
фирма, която е изградила съответната 
опитност в тази сфера. Целта е с 
почистването да се занимават опитен 
и квалифициран персонал. Да се наеме 
външна фирма с такъв персонал често е 
по-изгодно, отколкото да се инвестира 
в квалификацията и оборудването на 
вътрешен персонал, част от който може 
след време да реши да напусне работата.

В момента повечето болнични заведения 
в България са държавни и материалната им 
база и финансовите ресурси са ограничени. 
Повечето от лечебните заведения ползват 
нает персонал за почистването, който е 
с по-ниска квалификация поради липса на 
достатъчно know-how. Разбирането на 
болниците за почистване е ограничено 

ФМ в болница

Подобни решения могат да намалят разпространението на микроорганизми
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Почистващият 
персонал трябва да 
е преминал специ-
ален обучителен 
курс, свързан със 
спецификата на по-
чистване и дезин-
фекция в болнични-
те заведения

само до дезинфекция. Почистването като 
процес е пренебрегнато, използването на 
съвременни технологии и системи не са 
въведени. Малко са болничните заведения, 
които използват фирми за професионално 
почистване. Все още процесът по 
професионалното почистване на болници 
не се разглежда като комплексна система, 
свързана със съвременните методи и 
технологии, планирането на дейността, 
бюджетирането и организацията на 
процеса като цяло.

Като част от целия процес на фасилити 
мениджмънта, професионалното 
комплексно почистване може да подобри 
състоянието на болниците от гледна 
точка на хигиената. Това би намалило 
разходите индиректно, в резултат на 
намалилите се усложнения възникнали в 
резултат на намаленото разпространение 
на инфекции. Важно е да се определят 
правилно критериите за дейността, 
както и да се разпределят по-добре 

отговорностите. Основни фактори са 
постигането на оптимален финансов 
бюджет и възможността да се сключват 
дългогодишни договори за почистване с 
болницата. В повечето случаи ниската цена, 
предполага и ниско ниво на предлаганата 
услуга. 

Фирмите, специализирани в сферата 
на болничната хигиена, са малко. 
Доставчиците на услугата трябва да 
имат необходимите теоретични знания, 
практически умения и професионални 
продукти и машини, а персоналът им да 
разполага със съответната квалификация 
и предварително обучение. Без такова 
кандидатите не би трябвало постъпват на 
работа в болница, което е важно не само за 
качественото почистване, но и за тяхното 
здраве. �

Милена ЛУКАРСКА, 
Асоциация на фирмите 

за професионално почистване 
и техника в България

ФМ в болница
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Софтуерни системи

Въвеждане на CAFM
Фасилити мениджърът има главна роля в оценяването на потенциала на една нова CAFM система

С РАЗВИТИЕТО СОФТУЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ 
на фасилити мениджмънт, една 
сграда може да бъде изправена 

пред решението за въвеждане на по-нова 
версия на съществуващия CAFM софтуер 
или неговата смяна с по-различна и 
всеобхватна CAFM система. В България има 
и голямо количество административни 
и обществени сгради, в които въобще не 
се ползва такъв софтуер, но има голям 
потенциал за неговото внедряване. За 
да може да се вземе адекватно решение 
дали една CAFM система да бъде въведена, 
трябва да се обърне внимание на някои 
фактори, от които зависи дали това ще 
доведе до значими ползи.

От гледна точка на висшия мениджмънт 
на една компания стойността на 
фасилити мениджмънт софтуера не 
е очевидна. В страни, където ФМ е 
утвърден от дълги години и на много 
места представлява обособено звено, от 
висшето ръководство често разглеждат 
ФМ отдела като разходен център. Поради 
това обикновено те оценяват дали 
един ФМ софтуер си струва по това 
колко разходи пести той. В повечето 
случаи обаче стойността на софтуера 
не си проличава от направени директни 
спестявания, което прави трудно той да 
бъде нагледно оценен като възвръщаемост 
на инвестицията. 

ФМ софтуерът, разбира се, оптимизира 
работата на ФМ отдела, но това 
не са най-големите ползи от него. 
Стойността, която се добавя от 
увеличената продуктивност на другите 
отдели, увеличената ефективност на 
поддържащите процеси и повишената  
яснота относно работата на 
подизпълнителите на услуги, е много по-
голяма. И колкото е по-голям сградният 
фонд на организацията, толкова са по-
осезаеми и тези ползи. В действителност 
така стоят нещата при много видове 
софтуерни системи – стойността не се 
извлича от това, че се извличат директни 
спестявания на разходи, а от подобрен 
процес, по-добри услуги и по-добри 
тактически и стратегически решения.

Специално за процесите в сградата 
се ползват два основни типа софтуер. 
Единият е за улесняването на 
предоставянето на дадена услуга на даден 
клиент, като поемане и обработване 

на заявки, справки, резервации и др. Тези 
софтуери директно влияят на имиджа на 
една компания и ползата от тях лесно си 
проличава от пръв поглед.

Предизвикателството пред 
професионалистите, занимаващи се с 
управлението на сградата, е да оправдаят 
софтуера, който директно подпомага 
ФМ дейностите. За да върши по-добра 
работа CAFM софтуерът, от него 
трябва да бъдат обхванати възможно 
най-много дейности по управлението 
на сградата. Това зависи от това, колко 
добре е разработен софтуерът и как 
са дефинирани процесите в сградата. 
Планиране на площите, пропърти 
мениджмънт, превантивната поддръжка, 
проектен мениджмънт, управление на 
документооборота, енергиен мениджмънт, 
управление на паркингите – всички тези 
дейности е най-добре да бъдат обхванати 
от един интерфейс. Това става най-лесно, 
ако софтуерът е един и е достатъчно 
всеобхватен или ползва достатъчно 
отворена платформа.

Въвеждането на широкообхватен ФМ 
софтуер в съществуващи сгради може да 
наложи мащабни промени в процесите на 
една организация и да изисква значителни 
инвестиции. Да се постигне успех в 
това начинание е отговорна задача, 
което зависи от това дали прилагането 
на софтуера ще повиши стойността 
на организацията. Оценяването на 
потенциала на CAFM системата за 
дадената сграда може да се извърши 
най-добре от фасилити мениджъра. 
Той трябва да е наясно с това, как ФМ 
дейностите влияят на бизнес процесите 
на организацията. ФМ специалистът 
трябва да може да оцени потенциала на 
една CAFM система не само от гледна 
точка на спестените разходи, до които 
тя ще доведе, а и от гледната точка на 
добавената стойност. 

Взаимодействие между сграда, 
ИТ оборудване и CAFM
С напредъка на технологиите, допирните 
точки между ИТ и физическата 
инфраструктура на работните места 
стават все повече на всички нива. 
Представете си, как сядате на бюрото, 
включвате компютъра и през него с две-

Колкото е по-голям 
сградният фонд 
на организацията, 
толкова са по-го-
леми и ползите от 
въвеждането на 
нов CAFM
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три натискания на мишката пускате и 
контролирате силата на осветлението, 
което пък се изключва автоматично 
минути след като напуснете стаята. А 
представете си, че през десктопа може да 
се разходите графично по всички системи 
в сградата, например по етажните 
планове и там да видите в кои помещения 
е включено осветлението, или кои от 
тях са оцветени в тъмносиньо, което да 
подскаже, че в тях е прекалено студено. 

Това, което прави нещата толкова лесни 
и прости за управление, е ефективната 
интеграция на съвременните технологии. 
Всичко е започнало с първите опити 
за автоматизация на сгради, когато 
различните автоматизирани системи 
обикновено са работели независими 
една от друга. С нарастването на 
сложността на сградните системи 
и системите за тяхното управление, 
и постепенната им дигитализация, 
броят на компаниите, които предлагат 
решения за тези системи, нараснал 
главоломно. Това е довело до много 
проблеми и разходи, свързани с 
покриването на несъвместимостите 
между устройствата на различните 
производители. Като естествено 
следствие били разработени отворени 
протоколи като BACnet, LonWorks и 
KNX, които позволили на устройства 
от различни производители да си 

комуникират на общ език. Тук идва и 
ролята на софтуера, с помощта на 
който се чете информацията, обменяна 
хоризонтално на едно системно ниво 
от машините, и може да се подава към 
CAFM системата, за да се осигури по-
централизирано следене и контрол. 
Тази информация може да се свърже към 
business enterprise management система, 
като SAP например, за интеграция между 
управлението на човешките ресурси, 
счетоводството и интранет, което 
дава възможност на всеки потребител 
с достатъчно права да контролира 
физическото си обкръжение.

Информацията тече хоризонтално 
между устройствата на дадено системно 
ниво и вертикално между системните 
нива към потребителя, и обратно. 
В днешно време комуникационните 
технологии позволяват на потребителя да 
извършва всичко с тези системи, за което 
е оторизиран, от всяка точка на света.

Ако успее да убеди висшия мениджмънт 
в ползата от нов софтуер и в 
последствие тя се оправдае, фасилити 
мениджърът или ФМ отделът, ще 
затвърди позициите си. Това е един 
от начините висшето ръководство да 
започне да гледа на ФМ отдела не като 
разходен център, а като звено, добавящо 
стойност към бизнеса. �

Ясен ДИМИТРОВ

В повечето слу-
чаи стойността 
на софтуера не 
си проличава от 
направени директ-
ни спестявания, 
което затруднява 
първоначалната 
оценка на възвръ-
щаемостта на 
инвестицията
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Уеб базиран CAFM
Онлайн управлението увеличава функциите на CAFM, 
но носи със себе си и проблеми

СТРУКТУРИРАНИЯТ ПОДХОД към 
фасилити мениджмънта става все 
по-наложителен за организациите, 

за да може ефективно да се увеличи 
възвращаемостта на инвестициите в 
сградите и начинът им на управление. 
Строителните и офис пространствата 
са скъпи за управление и поддръжка, 
затова е важно да се оптимизират 
площите, да се проследяват отделите 
и да се подобри работният процес, в и 
между различните отдели. Фасилити 
мениджърите имат нужда от бърза 
и точна информация за промени в 
площите и съответните разходи, 
свързани с тях. Кратки отчети и 
извлечения могат да помогнат на 
мениджърите за взимане на оперативни 
и стратегически решения. Всички тези 
изисквания са обективна причина за 
направата на специализиран софтуер, 
който да покрие съвременните бизнес 
нужди.

Фасилити организациите в 
последните години имат на 
разположение софтуерни системи 
за информационен, документален 
и строителен мениджмънт. 
Компютърно базираното управление 
на сгради (CAFM) е подход, насочен към 
оползотворяването на потенциала на 
информационните технологии в FM 
практиката. Те обединяват множество 
технологии и информационни източници 
- системи за управление на бази данни, 
CAD системи, решения базирани на 
концепцията за единния строителен 
модел (BIM) и нтерфейси към други 
системи. В последствие информацията 
се свързва с графични изображения 
и създава един извънредно полезен 
инструмент. Отделните компоненти на 
този инструмент включват:
� Управление на площите:
Проследява промени в площта на 
недвижимото имущество и ги 
отразява в двуизмерни и триизмерни 
изображения, анализира заетостта и 
възвращаемостта на инвестициите, 
инвентара на отделните помещения и 
поддръжката им, местоположението 
на съоръженията за безопасност и 
аварийните изходи, енергийното 
потребление, достъпа, сигурността и 
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други.
� Управление 
на 
физическите 
активи:
Контролира 
и проследява 
информация, 
свързана с 
обзавеждане, 
оборудване (сървъри, 
компютри, телекомуникации 
и централни офиси), както и 
инвентар.
� Управление на поддръжката:
Визуално следи и докладва за 
разписанията за поддръжка на 
оборудването и поддръжка на 
съоръженията. 
� Управление на преместванията:
Графично отчита и показва 
премествания на физически и ресурсни 
активи чрез цветни изображения на 
помещенията и доклади.

Използването на този клас продукти 
има за цел да осигури оперативния 
и стратегически мениджмънт в 
управлението на сградата, т.е. 
всички дейности, свързани с 
административните, технически 
и инфраструктурни задачи, когато 
сградата вече е в експлоатация, както 
и стратегическото и планиране и 
управление. За да бъде постигната тази 
цел, компаниите имат нужда от много 
добра комуникация и сработване между 
всички участници в бизнес процеса. 

Уеб базираните фасилити 
мениджмънт решения са най-
лесният начин за разпространение на 
информация към всички съответни 
заинтересовани страни и външен 
персонал, като тези решения са 
достъпни от всяко място по света 
и по всяко време. Контролът се 
осъществява, чрез специални пароли и 
различно разпределение на правата по 
нива на управление. 

Интернет е все по-привлекателен 
за мениджъри, които имат нужда 
от информация в реално време, 
представена им по систематизиран 
начин: графики или данни. CAFM 
програмите могат да показват 

постоянно 
обновяваща се 
информация. За 
конфигурацията 

на уеб базираното 
CAFM решение 

е нужно цялата 
информация да 

се въведе, за да 
може организацията 

да използва цялата му 
функционалност. Самото 

конфигуриране на CAFM програмата 
показва, колко полезно може да бъде уеб 
базираното сътрудничеството между 
отделните работните групи. 

Съществуващата информация 
трябва да бъде събрана и въведена в 
CAFM софтуерът, който ще интегрира 
всички данни в системата си. 
Печатните документи трябва да бъдат 
дигитализирани и поставени на едно 
място. 

Всичките ползи и гъвкавост на уеб 
базираните решения имат и отрицателни 
аспекти. Фасилити специалистите 
трябва да имат предвид някои проблеми, 
които вървят с тези решения. Един 
от тях е поддръжката на паролите за 
достъп, отговарящи на различните нива 
на достъп. Информацията се променя 
непрекъснато и в случаите когато 
служители постъпват или напускат, 
паролите трябва да бъдат променяни. 
За тази цел, според големината на 
предприятието, може да се назначи 
административен персонал за 
поддръжката на системата, който да 
управлява и поддръжката на самата 
система, с постоянните обновявания, 
изменения и вируси в системата. 

Въпреки тези ограничения, уеб 
базираните апликации могат да бъдат 
незаменим инструмент за всеки 
фасилити отдел. Чрез интернет, 
фасилити мениджърите могат да 
управляват разходите по проекти, 
чертежи на сгради, системни планове, 
противопожарни системи и много други 
данни по удобен начин, който прави 
фасилити услугите по-достъпни за 
потребители, мениджъри и служители 
по поддръжката. �

„Фасилитис”

Информацията се 
променя непрекъс-
нато и в случаите 
когато служите-
ли постъпват или 
напускат, паролите 
трябва да бъдат 
променяни

Уеб базираните 
фасилити менидж-
мънт решения са 
най-лесният начин 
за разпространение 
на информация към 
всички съответни 
заинтересовани 
страни
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FM Center
Иновативно решение за по-добра ефективност при управлението на площи

В ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ БРОЯ накратко ви 
запознавахме с възможностите на 
фасилити мениджмънт софтуера 

FM Center и неговитв модули. В този брой 
остана да разгледаме модул FM Center 
Mobile и модул „Справки.

Процесът по инвентаризация с FM 
Center може да бъде допълнително ускорен 
при използването на устройства с баркод 
или RFID четци, работещи с модул FM 
Center Mobile.

В основата на модул FM Center Mobile 
стои идеята за автоматизирано 
отчитане на измервателни уреди с 
помощта на PDA устройства, които 
разполагат с вграден интерфейс за 
разпознаване на баркод. Съвременните 
жилищни и бизнес комплекси разполагат 
с множество устройства за отчитане 
на потребление на енергия и ресурси., 
но повечето не позволяват електронно 
отчитане на показанията. Това води до 
сериозни трудности и загуба на време при 
месечното снемане на показанията от 
всички устройства. 

Използването на PDA устройства с 
баркод четци за снемане на показанията 
води до чувствително подобряване на 
процесите на отчитане и елиминира 
възможността за допускане на грешки.

Модул „Справки” е модулът, който 
ни позволява да правим точни анализи 
и справки, на база на въведените, 
разнообразни на вид данни, свързани с 
управлението на недвижима собственост 
в представените до момента модули.

За разлика от други системи, във FM 
Center справките не са предварително 
дефинирани, а потребителите имат 
възможност сами да създават справки 
и шаблони за справки според техните 
нужди.

Всяка справка може да бъде запазена 
като шаблон, който после да бъде 
извикван или да бъде запазена заедно с 
данните. Запазвайки справка с данните 
към даден момент, ни дава възможност 
да ги сравним с подобни данни в бъдещ 
момент от време.

Освен че е възможно създаването 
на произволни справки и тяхната 
допълнителна настройка чрез филтри 
и сортиране, FM Center предлага 
възможност за експорт на справките в 
Excel. Така мениджърите могат да ползват 

В основата на модул FM Center Mobile стои идеята за автоматизирано отчитане на 
измервателни уреди с помощта на PDA устройства  © Nemetschek

За разлика от други системи, във FM Center справките не са предварително дефинирани, 
а потребителите имат възможност сами да създават справки и шаблони  © Nemetschek
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и манипулират допълнително извлечените 
от системата данни, за да подготвят 
своите финансови отчети, графики, 
финансови данни за изпращане към други 
отдели или външни одитори и др.

Системата FM Center има богат 
спектър на приложение, като обслужва 
всички процеси, свързани с наеми, 
поддръжка, контрол и управление на 
активи и разходи в следните видове 
обекти:
� Бизнес сгради и големи бизнес паркове и 
комплекси;
� Жилищни сгради и комплекси;
� Молове, търговски центрове, 
хипермаркети, търговски вериги;
� Логистични центрове;
� Организации с множество офиси 
и филиали - банки, застрахователни 
дружества, холдингови организации и др. 
Благодарение на богатата й 
функционалност, фасилити и пропърти 
мениджърите имат възможност за анализ 
на цялостната картина и пълния набор 
от процеси, свързани с управлението на 
недвижима собственост:
� Къде се генерират най-големите 
разходи? 

Има ли възможност да бъдат намалени и 
как да стане това? 
� Как можем да спечелим допълнително 
от управлението на поверената ни 
недвижима собственост? 
� Какви допълнителни услуги можем да 
предложим? 
� До колко печеливши ще бъдат те?

... това са само някои от въпросите, на 
които ще можете да си отговорите бързо 
и коректно с помощта на FM Center. �

Силвия ТАНОВА

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.bgОсвен че са възможни допълнителни настройки чрез филтри и сортиране, FM Center 

предлага възможност за експорт на справките в Excel  © Nemetschek

„Основната идея на 
фасилити мениджмънта 
е намаляване на 
разходите – за да можем 
да я реализираме, от 
решаващо значение 
е да имаме детайлна 
информация за тях. 
По отношение на 
клиентите FM Center ни 
позволява да провеждаме 
по-прозрачно управление 
на имотите.Сега 
имаме повече време 
да се съсредоточим 
върху основната ни 
цел - все по-пълното 
и по-качествено 
задоволяване на 
потребностите на 
клиентите.” - Мария 
Манолова, мениджър на 
Виена Реал Естейт

Доказателство за ползите от 
внедряването на системата за 
управление на недвижима собственост 
и активи FM Center, е успешното 
сътрудничество с нашите клиенти 
като „Алфа Пропърти Мениджмънт“, 
„Виена Реал Естейт“, „Глориент 
Инвестмънт“, „Кооперация Панда“ и 
др. Сред управляваните обекти със 
системата FM Center са Бизнес Парк 
София, шоуруми и сервизи на Мерцедес, 
Крайслер, Мицубиши, имоти на Вили 
Бетц, хипермаркети от веригата 
Техномаркет, Office 1 Superstore и други.   

Скоро ще излезе новата версия 
на продукта, в която е създаден 
модул „Контакти“. С негова помощ, 
системата за управление на недвижима 
собственост и активи FM Center, 
ще съхранява пълна информация 
за клиенти, бизнес партньори, 
доставчици и други.
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Конферентно 
обзавеждане
Понякога малките детайли правят голямата разлика

КОГАТО СТАВА ВЪПРОС за организацията 
на голямо събитие с присъствието 
на много гости и медии, е желателно 

всичко да е изрядно, защото при тези 
мероприятия именно малките детайли 
правят разликата. Сигурно на мнозина 
им се е случвало да посетят конференция 
или семинар и да останат очаровани 
от обзавеждането на мястото на 
събитието. Вероятно също така е имало 
случаи, в които някой малък детайл е 
развалил цялото впечатление от една 
иначе прилична зала за конференции.

Внимателното подбиране на 
обзавеждането е от голямо значение за 
това посетителите да се чувстват добре 
в конферентната зала. Когато гостите са 
в настроение, те ще възприемат по-добре 
казаното и ще бъдат по активни, което 
би задоволило по-добре очакванията на 
публиката. Приветливото и динамично 
помещение за дискусии ще допринесе за 
това никой да не се чувства сънлив или 
да му е по-интересно да пише и-мейли и 
съобщения, докато отпред се води дискусия. 

Един от на-важните елементи 
на конферентното обзавеждане са 
столовете и масите, които трябва 
да са удобни и същевременно да не 
предразполагат седящия към прекалено 
отпускане. Ако гостите трябва да се 

чувстват по-отпуснати, столовете 
могат да са меки и с облегалки за ръце.

Може би от най-голямо значение при 
избора на маси за конферентни помещения 
са тяхната форма и размер. Ако масата 
е прекалено голяма, помещението може 
да създаде усещане за теснота и да 
затрудни движението, което пък може и 
да отклони вниманието от дискусията на 
участниците, желаещи да направят път 
на някого. Прекалено малката маса пък 
може да създаде усещане за празнота. 

Добре е да се знае и колко човека може 
да побере една маса, така че да не седят 
сбити рамо до рамо. Ако хората са 
натясно, това би създало дискомфорт, 
което би довело до понижено внимание 
по време на събитието. До понижение 
на комфорта би довело и провеждането 
на дискусия с малко участници на по-
голяма маса, ако има много празни 
столове. В случай, че предварително се 
знае, че срещата ще е малка, е добре да 
се махнат излишните столове и така 
дори по-голямата маса може да изглежда 
подходяща по размер.

Освен размера на масата, нейната 
форма също влияе върху комфорта на 
участниците, тъй като тя определя, 
колко ще е лесна комуникацията между 
тях.  �38

Шумно затварящи-
те се врати могат 
да разсеят учас-
тниците в меро-
приятието
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Правоъгълната маса 
е с форма по-лесна за изработка и 
с конкурентната си цена е добро 
решение, ако нещата опират до 
бюджета. Правоъгълната форма е 
изчистена и опростена като дизайни и 
може да изглежда добре в почти всяка 
конферентна зала. Тази форма обаче 
може да доведе до лоша видимост между 
участниците разположени по дългите й 
страни и на някой може да му се наложи 
специално да се издава напред, за да може 
да говори със събеседник, разположен на 
три стола от него

Овалната маса
Като хибриден вариант между формите 
„лодка” и „писта” може да се използват маси с 
изцяло овална форма, които освен с добрата 
зрителна комуникация, се славят и с това че 
могат да използват максимално ефективно 
пространството.

Форма тип „лодка”
Една от най-предпочитаните напоследък форми за 
конферентна маса е форма тип „лодка” или маса, чиито 
четири страни са леко извити. Завоят, който с тази 
форма се получава при дългите страни на масата, 
подобрява значително зрителната комуникация и 
позволява на участници, разположени на далечните 
краища на една и съща страна на масата, да се виждат. 
Грациозната извивка пък придава на масата елегантен и 
модерен вид. 

Форма тип „състезателна писта”
Маса с форма тип „писта”, доближаваща се по 
форма до тип „лодка”, с прави дълги страни и 
къси страни, огънати до полукръг, също осигурява 
добра зрителна комуникация. 
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П-образна форма
Масите с П-образна форма са много удачни за 
водене на дискусии в големи помещения, тъй 
като позволяват лесен достъп на лектора до 
всеки един от участниците и лесно поднасяне 
на микрофони, ако те не са предварително 
поставени върху масата.

Кръглите маси 
са отличен избор за по-малки срещи и могат да бъдат 
разполагани в различни по големина помещения. Обикновено 
те се срещат в размери събиращи от 4 до 25 човека, но 
кръглата форма обикновено се избира, когато се очакват 
по-малки срещи. 

Трапецовидна 
или клиновидна
Трапецовидната, както и 
клиновидната форми, са 
с широк край на масата 
от едната страна и 
стесняване от другата. 
Тази форма позволява на 
лектора или говорителя, 
който се намира от 
широката страна, да 
вижда добре цялата 
маса. Също така тези 
маси са подходящи за 
видео-конференции или 
когато всички участници 
гледат към един екран. 
При наличието на няколко 
малки маси с трапецовидна 
форма, от тях лесно може 
да се сглоби по-голяма 
конферентна маса.
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На пазара се най-разнообразни като 
форма и материали конферентни маси, 
като по форма се открояват няколко 
основни типа. Важен въпрос преди да 
бъдат поръчани мебелите, по специално 
масата, е как тя ще бъде ползвана и какво 
ще е окабеляването за конферентната 
техника. На пазара се предлагат маси, 
които имат подвижни плоскости по 
повърхността. Те позволяват през масата 
дискретно да се прокарват кабели, като 
всички кабели влизат от едно място и 
преминавайки през масата се разклоняват.

Осветлението е ключов елемент 
от обстановката в едно помещение. 
Яркото осветление, което е често 
срещано в офисите, може да накара 
участниците в конференцията да се 
чувстват некомфортно. Прекалено 
мекото осветление може да намали 
способността на посетителите да се 
концентрират при по-дълги мероприятия. 
Наличието на прозорци може да направи 
помещението по-светло, но също така 
може да пречи на нормалното провеждане 
на срещи, ако слънцето свети в очите на 
половината присъстващи. За по-голяма 
увереност в това, че осветлението ще е 
добре премерено и с добро разположение, 
въпроситер свързани с осветлениетор 
могат да бъдат обсъдени с интериорен 
дизайнер.

Може да звучи малко смешно, но дори 
видът и устройството на вратите може 
сериозно да повлияе на атмосферата 
и впечатленията на присъстващите. 
Вратите на конферентната зала могат 

да бъдат по-масивни за осигуряването 
на добра звукоизолация. Особено важни 
са механизмите на бравата и пантите, 
защото те са най-определящи за това, 
колко тихо ще се отваря и затваря 
вратата. Сигурно мнозина са забелязали, 
как при врати с шумни брави, повечето 
присъстващи се обръщат към входа на 
вратата, когато някой влезе. Това често 
става машинално и е достатъчно за един 
слушател да пропусне няколко секунди от 
дискусията или презентацията. Това в 
понижава полезността и качеството на 
самото мероприятие.

Подовите настилки в една зала за 
конферентни мероприятия трябва да са 
меки, така че да не се чуват стъпките 
на посетителите. Добра идея е и 
обзавеждането на конферентната зала с 
гардероби, където гостите да оставят 
свои вещи. Когато събитието се прави 
от външна организация, наличието 
на гардероби, където да се постави 
оборудване или материали, оказали се 
излишни, може да повиши комфорта за 
организаторите.

По принцип всяко едно по-голямо 
помещение може да покрие основните 
изисквания за провеждането на 
конферентни мероприятия, особено ако 
не са публични и са вътрешни за някоя 
организация. Все пак може да се наблегне 
на някои от гореспоменатите детайли 
от обзавеждането, така че да не се 
получи липса на достатъчно внимание от 
страна на участниците поради понижен 
комфорт. �

Ясен ДИМИТРОВ

Конферентната зала
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Конгресният туризъм 
е важен за България
Христо Друмев, генерален директор на Конгресен център – 
София, Национален дворец на културата, пред „Фасилитис”

ПРЕЗ 2005 Г. НДК е награден с 
наградата на AIPC за „Най-добър 
конгресен център в света“, как се 

стигна до там?
- Трудно мога да изразя гордостта си 

от факта, че Конгресен център София 
- Национален дворец на културата бе 
удостоен с награда APEX за “Най-добър 
конгресен център в света” за 2005 
г. Трябва да подчертая, че заслуга за 
спечелването на тази престижна награда 
имат както чудесните ни професионални 
взаимоотношения с многобройните ни 
клиенти, които по един или друг начин 
се явяват наши оценители на това 
съревнование, така и на усилията на 
личния състав на НДК. �40

Христо Друмев

в e роден на 7 август 1932 г. Завършва Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”, Юридически факултет”. Генерален директор 

е на Национален дворец на културата от 1990 г. Съосновател и 

председател на „Софийско конгресно бюро”. От 1994 г. е учредител 

и председател на Управителния съвет на съюз “Произведено в 

България”. От 1994 г. е председател на Фондация “Доверие и закрила”. 

Вицепрезидент е на Българския инвестиционен форум. Българска 

федерация по бридж - почетен прeдседател и носител на Златни 

медали от Световните първенства по бридж в Лил (1998 г.) и 

Монреал (2002 г.)

Церемония по връчването на наградата за “Европейско качество за 2008 г.” на Европейската бизнес асамблея, (гр.Оксфорд, Великобритания)
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Неформална среща на външните министри на НАТО в зала 3 на НДК (27-28 април 2006 г.)

39�
Постижението нееднозначно 
показва необходимостта от висок 
професионализъм в днешния високо-
конкурентен конгресен пазар.

В национален план, наградата APEX  
ни даде възможност да внушим на 
съответните власти в България 
важността на този нов “клон” на туризма, 
а именно конгресния и инсентив туризъм 
с цел получаването на държавна и 
законодателна подкрепа.

В международен план, качеството на 
предлаганите от нас услуги се очаква 
да доведе до нарастване на интереса 
от страна на чуждестранни клиенти, 
който ще допринесе за поддържането 
на един висок стандарт на обслужване 
на организационно и административно 
ниво при провеждането на конгреси и 
конференции в бъдеще и ще спомогне за 
утвърждаването на Конгресен център 
София - Национален дворец на културата в 
европейската конгресната индустрия. 

На 43-тата церемония по връчване на 
Международните награди на Европейската 
бизнес асамблея през 2008 г. в Оксфорд, 
Националният дворец на културата беше 
удостоен и с наградата за “Европейско 
качество”. Престижната награда се 
присъжда за трайни усилия за постигане на 
високо качество и конкурентноспособност 
на услугите, предоставяни от НДК 
в съответствие с европейските 

стандарти.
Важно е да спомена, че НДК е 

дългогодишен член на Международната 
асоциация на конгресните дворци (AIPC) 
и на Международната асоциация за 
конгреси и конференции (ICCA). Съвместно 
с Държавната агенция по туризъм, 
участваме за осма поредна година на 
най-голямото изложение за конгресен 
и насърчителен туризъм IMEX във 
Франкфурт. Основатели сме, също така 
и на Софийското конгресно бюро, което 
е член на международната организация 
“Маркетинг на Европейските градове” 
(ECM) от 2007 г.  

Какви специални мерки са взети 
за поддържането на подходящата 
атмосфера за провеждането 
на конференции и подобни 
мероприятия?(качество на въздуха, 
осветление, акустика и др.)?

- Националният дворец на културата 
е проектиран, построен и съоръжен за 
провеждане на конгресно-конферентна 
дейност. 
� Основното изискване е климатизиране 
на залите и помещенията свързани с 
проявите. Съществуващата техника 
позволява климатизиране, както на 
целия комплекс, така и на отделни 
зали и помещения. Параметрите на 
климата могат да се придържат в 
рамките на определена температура 
и влажност през всички сезони на 
годината. Автоматичният или ръчен 

Сключили сме договор с 
фирма за паспортизация 
на сградите и изготвяне 
на обследване за енергий-
на ефективност на НДК и 
планираме преустройства 
и подобрения
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Конгресен център – София, Национален дворец на културата

режим позволяват различен процент на 
комбинация на външен и вътрешен въздух. 
Филтрите, през които минава въздухът се 
подменят периодично по изискванията на 
световните стандарти.
� Осветлението в залите и фоайетата 
също е изчислено по изискванията на 
световните стандарти. За конгресно-
конферентни прояви (2000 лукса минимум). 
Яркостта може да се регулира на 
степени в зависимост от характера или 
изискванията по време на самата проява – 
различните видове прожекции.
� Поради огромните обеми на залите, 
озвучаването им се реализира чрез 
електроакустика. За тази цел се използва 
акустична и озвучителна техника от най-
реномираните фирми от цял свят. Нивото 
на звука се регулира от тонрежисьори, в 
зависимост от мероприятието.
� Закупени са и са монтирани “чилъри” към 
климатичните машини на малките зали, с 
цел икономия на студова станция.

Да оставим в страни основната 
дейност на НДК, една такава голяма 
сграда сигурно генерира много 
експлоатационни разходи (за енергия, 
поддръжка, доставчици на услуги и 
др.), какви мерки са взети за тяхното 
намаляване?

- За съжаление разходите по 
експлоатацията на сградата са огромни. 
Изграден като комплекс, ние започнахме 
да разделяме залите по експлоатация – 
основно осветлението, което бе на 

ограничен брой команди, например: 
“осветление зала № 1” включваше залата, 
както и фоайетата от 0 до 4 етаж 
включително. Ние разделихме тази команда 
на подкоманди – по етажи на части от 
фоайетата, както и залата, например без 
II-ри балкон. На много места бяха изключени 
радиаторите – по въздушни коридори, 
складове и др. Много наши дейности бяха 
прехвърлени на външни фирми – например – 
“Охраната”. По този начин бяха съкратени 
много хора, а фирмата поема охрана на 
входове и обекти само по заявка, което 
води до значителни икономии. Тази охрана 
се заплаща, когато се обслужват външни 
мероприятия.

Планирате ли в близко бъдеще да 
вземете още подобни мерки и какви ще 
са те?

- Сключили сме договор с фирма 
“Кимтекс-ЛС” ООД за паспортизация на 
сградите и изготвяне на обследване 
за енергийна ефективност на НДК – 
Административната сграда “ПРОНО” 
и основна сграда. В обслужването 
се предвижда подмяна на дограмите 
на Административната сграда, 
преустройство на климатичните 
инсталации и на абонатната станция 
с цел намаляване на загубите при 
топлообмен, както и външна или 
вътрешна изолация на сградите в 
зависимост от архитектурните 
възможности. �

Интервюто взе Гергана КЕРЕНСКА

Наемането на външна 
фирма за охраната ни 
помогна да реализираме 
значителни икономии
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Зала Русе / Бургас

Капацитет: 20-25 седящи места тип класна стая

Ползване на:

- мултимедия

- екран
- флипчарт

- WiFi
Допълнително може да се подсигури

*Пълно техническо оборудване за конференции с 

модерна апаратура,

*Кетъринг  услуги

Конферентната зала

Конферентен 
център в центъра
„Локация, локация, локация” – това са трите най-важни неща 
за всяка една бизнес сграда, хотел, конферентен център.

И КОЛКО ВЯРНА Е ТАЗИ СЕНТЕНЦИЯ. Колкото и хубава, 
нова, красива, клас А сграда да имате, ако тя 
не се намира на правилното място, тя ще си 

остане празна. Същото важи и за конферентните зали. 
Ако няма лесен достъп с градски транспорт до тях, ако 
няма къде лекторите, спонсорите и участниците да 
паркират колите си – хубавите конферентни зали ще 
си останат само хубави, но празни. . 

Сградата на Интерпред - Световен търговски 
център събира на едно място всички гореспоменати 
елементи. На пътя на метрото, на 5 минути от 
центъра на града, в близост от Цариградско шосе – 
какво по-добро място за провеждане на семинари, 
обучения и конференции. 

Интерпред - Световен търговски център, със 
седемте си  конферентни зали, може да задоволи вкуса 
на всеки:

- От 20 до 250 места
- Пълно техническо оборудване
- Оборудване за симултанен превод
- Видео - конферентна система
- Пакетни цени
- Wi-Fi
- Съчетание на бизнес срещи с културна програма 

(картинна галерия, музикални вечери, посещение на 
винен бар и др.)

По долу са представени „визитните” картички на 
част от конферентните зали в Интерпред:

Зала Пловдив
Капацитет: 30 – 35 седящи места тип заседателна 
среща
Ползване на:
- мултимедия
- екран
- флипчарт
- WiFi
Допълнително може да се подсигури*Пълно техническо оборудване за конференции с модерна 
апаратура,
*Кетъринг  услуги
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Зала Варна
Капацитет: 40 – 85 седящи места тип киносалон
Ползване на:
- мултимедия
- екран
- флипчарт
- WiFi
Допълнително подсигуряване на: *Пълно техническо оборудване за конференции: озвучаване 
в зала, микрофони, техническо обслужване. 
*Оборудване за симултанен превод*Преводачески услуги*Кетъринг  услуги

Зала София

Капацитет: 90 – 250 седящи места тип киносалон

Ползване на:

- Техническо оборудване: мултимедия, озвучителна 

система, 2 микрофона, техник 

- екран
- WiFi
Допълнително подсигуряване на: 

*Пълно техническо оборудване за конференции: озвучаване 

в зала, микрофони, техническо обслужване. 

*Оборудване за симултанен превод

*Преводачески услуги

*аранжиране с цветя и декорации

*Кетъринг  услуги

Конферентната зала
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Основни технически 
компоненти
Интегрирането и разположението на конферентното 
оборудване са от ключово значение

ПРАВИЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ на една 
конферентна зала е комплексен 
процес, който изисква координиран 

подход между инвеститор, фасилити 
мениджмънт и редица специалисти по 
озвучаване, видео и видеоконферентни 
системи, IT и др. Основните параметри, 
от които се изхожда, са:
� размерите и формата на залата,
� за какви цели ще се използва,

� какво е оптималното количество хора в 
нея;

Колкото по-рано в процеса на 
проектиране се заложат основните 
параметри на дадена зала, толкова по-
лесно и евтино ще е изграждането на 
цялостната инфраструктура.

От това какви услуги и възможности 
предлага една конферентна зала, 
зависят до голяма степен заетостта и 

Конферентната зала

Фасилитис  стр. 44



45ЮНИ 2009  ФАСИЛИТИС

Доброто напасване 
на всички техни-
чески елементи в 
една система уле-
снява използване-
то на конферент-
ната зала и може 
да предотврати 
редица проблеми

време и финасов ресурс. Тези системи 
използват интернет връзки и 
позволяват както предаване на живо 
на звук и изображение, така също и 
видео, презентации и други. Водещите в 
технологично отношение производители 
на видео-конферентни системи предлагат 
вече и системи с Full HD качество 
на картината и то при много добро 
съотношение цена-функционалност.

Всички тези различни компоненти 
могат да се обхванат от обща система за 
контрол, която да включва не само аудио и 
видео оборудването и комуникационните 
връзки, но и да контролира интериора – 
осветление, климатизация, затъмняване 
и други. Това многократно опростява 
работата със системата, особено 
ако тя е по-сложна. Достъпното и 
лесно управление е важен елемент от 
чувството за удобство и комфорт 
на водещия или на организаторите на 
мероприятия, и съответно предразполага 
към по-редовно използване на залата.

Контролът и поддръжката също могат 
да бъдат извършвани дистанционно от 
инсталиращата фирма. При по-високо 
натоварване на залата може да се 
предвиди използване на Time&resource 
management софтуер, който не само 
следи или планира, кога е заета и свободна 
залата и кой ще я използва, но и кои 
технически средства ще се използват 
и дали са налични. Чрез този софтуер 
може да се следи и реалната стойност на 
използваните ресурси.

За да се постигне идеално напасване 
на всички технически елементи от тази 
обща система, е добре да се използва 
опита и технологиите на специализирани 
за целта фирми за автоматизация, 
вместо да се работи „на парче“. По този 
начин, освен облекчената поддръжка 
и гаранции, се избягват проблеми с 
несъвместимост на техниката, нужда от 
допълнителни окабелявания, проблеми с 
поддръжката и др. 

„Аудио Арте“ е специализирана в 
проектирането и изграждането на такива 
комплексни системи. Всеки отделен 
проект винаги е съобразен с нуждите 
на конкретния клиент и позволява 
максимална гъвкавост при подбора на 
елементите. �

доходността от нея. Колкото по-широк 
кръг от услуги и възможности предлага, 
толкова по-добра ще е заетостта и 
съответно доходността от залата.

Ето кои са основните компоненти на 
техническото оборудване, с които една 
съвременна конферентна зала би трябвало 
да разполага: 

Видео дисплеи, екрани 
и прожекционна техника
Всяка една съвременна конферентна зала 
изисква система за прожектиране на 
презентации, видеоматериали, филми 
или използването и като част от 
видеоконферентна система. В зависимост 
от основното предназначение на залата 
е важно е да се подбере оптималният 
вариант и комбинация от екран/
прожектор. Да се прецени ще има ли 
нужда от допълнителни монитори (общи 
или индивидуални). Много удобно е и 
използването на интерактивна бяла дъска, 
особено при ползването на залата за 
обучения. Нужно е да се прецени и предвиди 
какви ще бъдат основните източници, 
които ще се ползват – стационарни и 
преносими компютри, CD/DVD плейъри, 
източници на High Definition видео, 
видеокамери – общи или специализирани за 
документи. Колко от тях ще се показват 
едновременно или независимо и на кои от 
екраните.

Озвучаване
След анализ на акустичните параметри 
на помещението и в зависимост 
от предназначението на залата, се 
определят типът и разположението 
на озвучителните тела, видът и 
приблизителният брой на използваните 
микрофони. Микрофони могат да бъдат 
фиксирани върху маси или катедра, тавани, 
жични или безжични и с най-различен тип 
контрол. 

Съвременните системи позволяват 
също и координация между активен 
микрофон и видеокамера, при което 
камерата се насочва или превключва 
автоматично към говорещия в момента.

Основен елемент в озвучаването 
на големи и специализирани зали за 
международни събития са и системите за 
симултантен превод, кабини за преводачи, 
системи за гласуване и други.

Видео-конферентни системи
Видео-конферентните системи са 
неразделна част от съвременната 
бизнес среда, защото позволяват реално 
присъствие на участници от различни 
региони в една обща видеоконферентна 
връзка, като по този начин пестят и 

1164 София, 
ул. Хр. Смирненски 72
кв. Лозенец
тел. 02 964 11 15
факс 02 963 39 01
www.audioarte-bg.com

Конферентната зала
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Конферентната зала

В България липсват 
достатъчно големи и 
просторни конферентни зали
Невена Тодорова и Калоян Тодоров, съуправители на Конгрестехник България, пред „Фасилитис”

Кои са най-новите тенденции при 
конферентното оборудване?

- Невена Тодорова (Н.Т.): Последните 
тенденции в конферентното оборудване 
могат да се разделят условно на два вида: От 
една страна са всички нови интерактивни 
технологии от рода на: широкоформатна 
проекция, подови и лазерни анимации, 3D 
холограми, анимации върху сгради и т.н. От 
друга страна през последните години успяхме 
да наложим една друга, нова за България 
тенденция – сценичния дизайн. Вече почти не 
се провежда голяма проява, без предварително 
да се помисли върху дизайна и визията на 
самото мероприятие и без предварително да 

Невена Тодорова

е управляващ директор и съдружник в Конгрестехник България 

и Сценио ООД. Магистър по Българска филология в Пловдивския 

Университет „Паисий Хилендарски”. След успешното си дипломиране 

в България, следва „Славистика” в Централния университет във 

Виена. Специализира в областта на конферентния мениджмънт 

първоначално в Конгрестехник Австрия, а след завръщането си в 

България прилага на българска почва натрупания опит.

© Кирил Хавезов
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Конферентната зала

се изготви сценичен проект за него.
- Калоян Тодоров (К.Т.): Нищо вече не е 

конвенционално и стандартно в ползването 
на оборудването за специални събития. На 
техниката се гледа не като на отделни 
технически модули, а се търси съчетаването 
на всички видове оборудване (осветление, 
звук, проекция, лазери, холограми, декори, 
ефекти) в еднa обща идея. Често ни се налага 
да консултираме дори дизайнери на дрехи за 
събития - за това как биха се държали дрехите 
на танцьорите при дадана специфична 
светлина (например блек лайт). �48
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Калоян Тодоров

е главен изпълнителен директор и съдружник в  Конгрестехник 

България и Сценио ООД. Магистър по маркетинг и мениджмънт на 

УНСС. През последните 15 години е консултант при организацията и 

провеждането на повече от 10000 прояви в България и по света.

© Кирил Хавезов

Един от главните недоста-
тъци на повечето конфе-
рентни зали в България е 
липсата на достатъчна ви-
сочина в залата, която да 
позволи проекцията върху 
големи екрани с по-голям 
размер от 2х3 м., както и 
изграждането на сценичен 
декор с височина над 3 м

Фасилитис  стр. 47



48 ФАСИЛИТИС  ЮНИ 2009

Конферентната зала

47�
Случвало ли ви се е да се сблъсквате с 
недостатъци на конферентната зала, 
които затрудняват нейното техническо 
оборудване?

- Н.Т.: Да, ежедневно ни се случва да 
се сблъскваме с недостатъците на 
конферентните зали. За голямо наше 
съжаление, един от най-големите проблеми 
за развитието на конферентния бизнес 
у нас, си остава липсата на достатъчно 
големи и достатъчно просторни зали за 
над 500 човека. Като оставим настрана 
този проблем, дори и наличните зали с по-
малки капацитети не са добре замислени 
и проектирани спрямо нуждите на 
стандартните конферентни прояви. На първо 
място бих посочила липсата на достатъчна 
височина в залата, която да позволи 
проекцията върху големи екрани с по-голям 
размер от 2х3 м., както и изграждането на 
сценичен декор с височина над 3 м. Друг голям 
проблем в някои новопостроени конферентни 
зали е наличието на подпорни колони, които 
затрудняват отново както проекцията, 
така и подредбата и декорацията на залата. 

До колко влияят акустичните свойства 
на една конферентна зала на озвучението?

- Н.Т.: Акустиката на една зала оказва 
голямо влияние върху нейното озвучаване. 
Има голяма разлика например между 
озвучаването на една стандартна зала в 
хотел и озвучаването на Археологическия 
музей или пък на някоя галерия, където има 
голямо ехо. Особено трудни и специфични 
за озвучаване са изложбените халета 
в конферентните центрове, тъй като 
там често липсва подово покритие с 
мокет, височината е голяма и се получава 
невероятно лоша акустика. В такива случаи 
ние предлагаме уплътняване на звука чрез 
тапициране на пода, звукоизолиране на 
стените с плат или твърда конструкция, а за 
озвучаването използваме малки по мощност, 
но много на брой тонколони. 

Какви проблеми могат да възникнат с 
оборудването по време на едно събитие и 
как да ги предотвратим? 

- Н.Т.: Проблемите, които могат 
да възникнат по време на събитие с 
оборудването, са много и от различно 
естество.

От една страна са чисто техническите 
проблеми, свързани с непредсказуемо угасване 
на проектор (причина - изгоряла лампа), 
прекъсване на микрофон (изтощена батерия) 
или например засичане на презентация - това 
са проблеми, които възникват изключително 
рядко, може би в 1% от проявите, но не мога 
да не ги спомена, защото все пак става 
дума за техника. Основните проблеми с 
оборудването, обаче, възникват не толкова 
от отказ на техниката, колкото от 
недобрата комуникация между възложител, 

посредник и технически изпълнител. 

Какви са основните изисквания по 
отношение на комуникационното 
оборудване? 

- К.Т.: Под комуникационно оборудване 
ние разбираме всякакъв вид оборудване, 
спомагащо за преноса на образ и звук в 
различни посоки. В зависимост от вида на 
събитието това може да са изграждане 
на интернет кътове, кафета, мрежи, 
видеоконферентни и аудиоконферентни 
връзки, сателитно и релейно предаване 
на сигнал, и т.н. Поради сложността и 
разнообразието на всички тези компоненти, 
не може да се даде еднозначен отговор за 
специфичните изисквания, те се определят 
винаги спрямо конкретната проява, която 
може да бъде особено разнообразна - от 
видеоконферентна връзка между два 
университета на два различни континента, 
до сателитно предаване на концерта на U2 в 
Амстердам например.

Базовите изисквания за всяка конферентна 
локация включват възможност за много на 
брой изходящи линии и добра телефонна 
централа, позволяваща всякакви настройки на 
външни линии; наличие на поне 2 ISDN линии 
за бързи и качествени видеоконференции; 
много бърз интернет, който да позволява 
не само  видеоконференции, а също така 
и live streaming на събития директно в 
интернетнет.

Кои от услугите ви са най-често търсени 
от вашите клиенти? 

- Н.Т.: Най-често търсените наши услуги 
са стандартните конферентни услуги, 
включващи наем на системи за превод, 
системи за гласуване, озвучаване, проекция, 
компютърна техника и т.н. Голяма част от 
събитията, които изпълняваме са именно 
такива, но дори и при тези така да ги 
наречем ”базисни събития” в последно време 
се отчита търсене на по-висок статут. 
Напоследък, обаче, се наблюдава друга 
тенденция – все повече крайни клиенти 
и конферентни организатори идват 
при нас със запитване за нестандартни 
и иновативни решения в областта на 
технологиите. Все повече клиенти желаят да 
направят уникално и запомнящо се събитие 
и се обръщат към нас, защото знаят, че ние 
можем да им предложим както най-новите 
технологии, така и идеята и реализацията на 
сценичния дизайн. Например наскоро за наш 
клиент изградихме и осъществихме уникална 
за България широкоформатна проекция 
върху екран с впечатляващите размери от 
30х5 м. Получи се невероятно ефектна и 
иновативна проява именно благодарение 
на новите технологии, съчетани с много 
криейтив от страна на рекламната агенция и 
впечатляваща сценична визия. �

Интервюто взе 
Гергана ДЖАГАРОВА - ГЕОРГИЕВА

Базовите изисквания за 
всяка конферентна лока-
ция включват възможност 
за много на брой изходящи 
линии и добра телефонна 
централа, позволяваща 
всякакви настройки на 
външни линии
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Конференцията в Амстердам 
е голям успех за нас
Алберт Пилгер, председател на Европейската фасилити мениджмънт асоциация, пред „Фасилитис”

Как оценявате тазгодишната 
Европейска фасилити мениджмънт 
конференция в Амстердам (EFMC 

2009)?
- Тази година посещаемостта 

на конференцията бе с около 20% 
повече участници, отколкото на 
миналогодишната в Манчестър и 
сравнявайки цифрите с други подобни 
конференции, които имат спад на 
посещаемостта с 20-60%, според мен 
конференцията в Амстердам е един 
огромен успех за нас. Мисля, че това се 
дължи до голяма степен на отдадеността 
на фасилити мениджърите  към 
професията си. 

Това ли беше първата конференция с 
бизнес част и научна част?

- Не. От съществуването си EFMC 2009 
е конференция с продължителност от два 
дни. В началото комбинацията бе един 
ден бизнес конференция и един ден научен 
симпозиум. Ние променихме схемата на 
провеждане, ако не се лъжа, от Копенхаген 
2004 г. и ги провеждаме заедно в един и 
същ ден, така че участниците да имат 
възможност да посещават това, което 
им е най-интересно в дадения момент. 
С тази промяна имаме за цел и двете 
заинтерисовани страни да чуят нужната 
им информаци и експертиза.

Какво мислите за развитието на 
фасилити мениджмънта в днешно време, 
имайки предвид световната криза?

- В конференцията днес по-рано 
говорихме за това в закриващата сесия. 
Мога да добавя от личен опит на пазара, 
че организациите и компаниите, които 
гледат на фасилити мениджъра като 
на човек, който подпомага и подобрява 
основния бизнес процес, за да нямат 
затруднения, не страдат от тази 
криза. При тях нещата вървят гладко и 
безпроблемно. Докато други организации, 
които гледат на фасилити мениджъра 
като на начин за спестяване на разходи, 
имат повече затруднения в процесите на 
работа.  �50
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Инж. маг. Албер Пилгер 

е изпълнителен директор на Pilger Facility Management GmbH, 

австрийска компания занимаваща се с управление и консултантски 

услуги в областта на фасилити мениджмънта. В момента е 

председател на Euro FM, бивш член на борда на директорите на IFMA 

(2001-2003), базирана в САЩ, бивш вицепрезидент на IFMA за Европа, 

бивш президент на IFMA за Австрия, бивш председател на FMA – 

Фасилити Мениджмънт Австрия, член на борда на директорите на 

Oesterreichische Gesellschaft fuer Baukybernetik и експерт в Австрийския 

Институт за Стандартизация. Занимава се преподавателска дейност 

в редица университети в Австрия. 

© EuroFM
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49�
Това не значи, че първите не трябва 
да обръщат внимание на разходите, 
просто трябва да се изясни целта на 
организацията – дали е насочена към 
намаляване на разходите или е насочена 
към подпомагане на основния бизнес.

Мислите ли, че компаниите, които 
аутсорсват фасилити мениджмънт 
дейностите, са по-добре в момента?

- Не виждам разлика между компаниите, 
които аутсорсват или не. Мисля, че 
компаниите и организациите трябва 
да използват аутсорсинга много 
професионално - това значи, че те 
познават процесите и осъзнават 
както е нужно да се направи. Те не само 
аутсорсват отделни задачи, но и на 
стратегическо ниво аутсорсват процеси 
и дейности, и смятам, че точно те са в по-
добра позиция в момента.

Днес тема в една от презентациите 
беше въпросът „Outsource or not 
outsource”. Какво е вашето мнение по 
този въпрос, тъй като всички които съм 
питал са ми отговаряли „Зависи”?

- Може да се гледа на аутсорсингът 
от две нива. Може да го погледнем от 
стратегическо ниво. Това значи, че 
организацията решава дали да аутсорсва 
услугите или да не ги аутсорсва. Вторият 
вариант, е когато решението се взима на 
тактическо ниво. Това е когато фасилити 
мениджърът решава кое ще е по-добре да 
бъде аутсорснато и кое да го правят сами. 
Дали фасилити мениджмънтът има голямо 
стратегическо влияние върху основния 
бизнес или не, дали атсорсването ще бъде 
рисково и на висока цена - всичко зависи 
от различните цели на организацията. Във 
всеки случай много е важно аутсорсинг 
процесът да е професионален, в противен 
случай всичко е обречено на провал.

Има една теза, която бе изложена 
в последният брой на немското 
списание Der Facility Manager. Тя е, 
че фасилити мениджмънтът не 
може да се аутсорсва, може да се 
aутсорсват фасилити мениджмънт 
услуги, защото в мениджмънта има две 
нива – стратегическо и тактическо. 
Стратегическото ниво зависи до голяма 
степен от стратегията на основния 
бизнес, следователно не можете да го 
аутсорснете, а на тактическото ниво се 
взимат решения - като например какво 
качество или цена да се използва или 
как да се контролира дейността, нещо 
което също не може да се аутсорсне, 
защото решенията трябва да се вземат 
вътрешно. Можете да използвате скъп 
консултант, който да ви даде насоки за 
вземането на тези решения, но решението 
е изцяло на организацията.

В заключение бих искал да кажа, че 
новият европейски стандарт EN 15222-1 
и 15222-2 е от изключително значение за 
развитието на бизнеса. България, както 
и страните от Източна Европа, са в 
много по-добро изходно положение от 
страните от Западна Европа. Това е така, 
защото във вашите страни фасилити 
мениджмънтът е нова дисциплина, която 
не е толкова добре развита, колкото при 
нас. Следователно вие не сте обременени 
със стари дефиниции, с различни 
дефиниции, с различен начин на работа. Вие 
може спокойно да вземете тези стандарти 
на готово, да ги пригодите за работа в 
българска среда и да ги използвате. Докато 
компаниите от Западна Европа вече си 
имат изградени стилове и начини на 
работа. Повечето от тях имат различни 
дефиниции за това, какво се включва във 
фасилити мениджмънта. Затова и при 
нас ще стане по-трудно използването на 
стандарта от всички компании. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Организациите, които 
гледат на фасилити 
мениджъра като на начин 
за спестяване на разходи, 
имат повече затруднения 
в процесите на работа

България, както и други-
те страни от Източна 
Европа, са в много по-
добро изходно положение 
от страните от Западна 
Европа
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Природен газ

По-eвтино синьо гориво 
и за стопанските 
потребители
33% ще бъде намалението на цената

ИНДУСТРИАЛНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНО 
административните клиенти, 
ползващи природен газ, ще усетят 

много положително намалението на 
цените на синьото гориво през третото 
тримесечие на 2009 г. От 1-ви юли 
цената на природния газ ще поевтинее с 
33,14%. 

Повече от 400 стопански клиенти на 
„Овергаз” в Западна България ще плащат 
с 217,13 лева по-малко за всеки хиляда 
кубически метра природен газ. Така те 
ще купуват синьото гориво на цена 
между 5,9 и 8 стотинки за киловатчас 
енергия, в зависимост от индивидуалния 
им тарифен план. За сравнение: цената 
на един киловатчас енергия, произведен с 
електричество, струва 15,3 стотинки, 

с нафта – 19,5 стотинки, а с мазут с 3% 
сяра – 8,8 стотинки.

В западната част на страната - в 
Монтана стопанските клиенти на 
„Овергаз”са най-много – 191. Там се намира 
и производителят на акумулатори и 
батерии – „МонБат” АД, чийто разходи ще 
намалеят със 150 хиляди лева. Друг голям 
консуматор на природен газ в Западна 
България – биреният завод в Мездра, също 
ще реализира значителни икономии през 
следващото три месечните – близо 240 
хиляди лева.

Тези факти още веднъж доказват, че 
използването на синьо гориво е не само 
по-природосъобразно, но и по-евтино от 
останалите изкопаеми горива. �

„Фасилитис“

© Архив „Фасилитис“

Сравнение на цени на енергоноси-
тели за обществено-администра-
тивни и търговски клиенти
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Енергийна ефективност

Проект IEE подпомага 
енергийната ефективност 
в сградите
Др. Винсент Беруто, ръководител на EACI, 
проект „Интелигентна енергия за Европа”, пред „Фасилитис”

Как решихте да започнете работа 
в EACI?

- Присъединяването към агенцията 
беше една възможност да допринеса за 
чистата енергия в Европа. С наемането 
на висококвалифицирани специалисти и с 
опростяването на административните 
правила, агенцията успя да засили 
влиянието на програмата „Интелигентна 
енергия за Европа” (IEE).

Какви са вашите лични интереси и 
отговорности?

- По-специално се интересувам от 
енергийно ефективните сгради, но 
отговорностите ми се простират 
доста по-далеч. Моят екип от 20 човека 
е отговорен за всички проекти за 
енергийна ефективност, подкрепяни от 
програмата IEE. Това означава повече от 
200 разработващи се европейски проекта 
в 31 страни, които целят да разгърнат 
потенциала за енергийна ефективност 
в сгради, инсталации, индустрията, 
транспорта и градовете като цяло.

Каква е ролята на програмата IEE в 
енергийната политика на Европа?

- С предоставените за периода 2007-
2013 г. средства от 730 млн. евро, 
програмата подпомага целите на ЕС за 
повишаване на сигурността на енергийния 
сектор и конкурентоспособността на 
нашата икономика, като същевременно 
се бори с климатичните промени. Тя ще 
е инструмент за преминаване към по 
енергийно ефективни сгради, както се 
предвижда в Директивата за енергийната 
консумация в сградите и постигането 
на целта за 20% ВЕИ до 2020 г., както 
се предвижда в Директивата за 
енергията от ВЕИ. Това ще стане с 
подкрепянето на конкретни проекти и 
хора, които предприемат реални действия. 

Програмата цели да подпомогне обмена 
знания и know-how, които да положат 
основите на разумното производство и 
потребление на енергия. 

Програмата IEE е адресирана към 
онези организации, които се занимават 
с популяризирането на рационалното 
използване на енергията и потенциала на 
ВЕИ. Тя им помага да си сътрудничат по-
добре на европейско ниво чрез подкрепата 
на съвместни проекти. 

Какво е EACI? Какви са другите 
програми, които EACI ръководи?

- Агенцията за иновации EACI (Executive 
Agency for Competitiveness and Innovation) 
бе основана от Европейската комисия. Тя 
има задачата да осигури ефективното 
управление на програмата IEE, 

Др. Винсент Беруто

е завършил като инженер Френското национално училище 

на държавните публични работи. Също така има докторска 

степен по строителни науки. Работи повече от 15 години 

в сферата на енергийната ефективност. Присъединява 

се към Европейската комисия през 1998 г., първо като 

учен в Съвместния изследователски център (Joint Research 

Centre) и по-късно е програмен служител в дирекция 

енергия и транспорт. През 2005 г. е назначен в първата 

изпълнителна агенция създадена от ЕК. Главната цел на 

агенцията е да управлява програмата „Интелигентна 

енергия за Европа” в поддържането на най-добрите проекти 

в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ в Европа. 
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плановете за финансиране „Марко Поло” 
и Eco-innovation, и ръководи мрежата за 
подпомагане на инициативи с свързани с 
иновациите в бизнеса - Enterprise Europe 
Network.

Екипът EACI се състои от специалисти 
в сферите на енергетиката, 
бизнес подкрепата, транспорта, 
комуникациите и финансите. Тя включва 
както представители на ЕК , така и 
професионалисти идващи от частния 
сектор. Те си поделят приноса към 
европейския начин на свързване на 
инициативи в областта иновацията с 
опазването на околната среда и бъдещето 
на чистата енергия.

Какви ползи ще имат европейските 
страни членки от резултатите на IEE? 

- До сега програмата е подкрепила 

повече от 400 европейски проекта. Нека 
ви дам два примера, с които да ви разкажа, 
как тези проекти помагат на страните 
членки да реализират своите начинания 
свързани с устойчивото развитие. 

Зелената енергия е добър начин да 
намалим използването на изкопаеми 
горива и да намалим парниковите 
си емисии, но инсталирането 
на необходимото оборудване за 
генерирането на тази енергия изисква 
специфичен опит, който не е лесен 
за намиране. Наскоро стартираният 
проект QualiCert, който е съгласуван 
с Европейската директива за енергия 
от ВЕИ, ще обедини екипи от различни 
държави за разработването на общ план 
за сертифициране на инсталаторите на 
генератори на възобновяема енергия от 
малък мащаб.  �54
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350-те енергийни мени-
джъри, обучени по проект 
EUREM.NET, са открили 
възможности за спестя-
вания в компаниите си 
на стойност общо над 20 
млн. евро на година

Проектът QualiCert ще 
обедини екипи от различни 
държави за разработ-
ването на общ план за 
сертифициране на инста-
латорите на генератори 
на възобновяема енергия 
от малък мащаб
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За клиента това означава, че 
инсталирането ще бъде изпълнено 
качествено и в съответствие със 
стандартите. Индустрията също извлече 
полза от професионализма на обучените 
инсталатори и тяхното предвижване 
между страните. 

Вторият ми пример е свързан с 
пасивните къщи – работещо и достъпно 
решение за постигане на големи 
спестявания на енергия в сградите. За 
проектирането и изграждането на такива 
къщи се изискват специфичен опит и 
грижа. Проектът PEP например, помогна 
такъв опит да бъде разпространен в по-
широк кръг от строителни специалисти. 
Само интернет страницата на проекта 
досега е послужил като съветник на около 
2 милиона посетители. Благодарение на 
PEP и другите инициативи, популярността 
на пасивните сгради в Европа бързо 
нараства. Преди години имаше само 
няколко примера, докато сега броят на 
пасивните сгради доближава 20000. 

Възможно ли е се измерят 
резултатите на IEE и на индивидуалните 
проекти?

- Това е възможно, тъй като всеки 
проект по програмата, трябва да си е 
поставил конкретни и измерими цели, и 
индикативните проверки, ще покажат, 
дали те са изпълнени или не. Базата 
данни на нашите онлайн проекти по 
IEE и брошурите показват какво е било 
постигнато от всеки проект – можете 
да проверите това на интернет 
страницата на IEE (www.ec.europa.eu/
intelligentenergy). 

Например IEE е подкрепила проект 
наречен EUREM.NET, който разшири 
успешна програма по енергиен 
мениджмънт на Камарата на 
търговията и индустрията до 11 нови 
европейски страни. 350-те енергийни 
мениджъри, обучени по проекта, са 
открили възможности за спестявания в 
компаниите си на стойност над 20 млн. 
евро на година.

Можете ли да назовете и други 
успешни проекти?

- EUREM.NET е един от тях. Други 
примери включват SOLAR KEYMARK, който 
подкрепя паневропейско сертифициране 
на слънчеви колектори, BESTFACADE – 
популяризиращ най-добрите практики при 

двойните фасади или ENERGY+ PUMPS 
– който успешно представя ефективни 
помпи за отоплителни инсталации. 
Разбира се има и много други.

Програмата IEE 2 е на стойност от 
около 700 млн. евро. Колко от тях ще 
отидат за сградния фонд? 

- Целият бюджет предвиден за сградния 
сектор за периода 2007-2013 г. зависи от  
бъдещите приоритети на програмата 
IEE. За 2009 г. предвиденият бюджет за 
този важен сектор е около 25% от всички 
планирани средства за годината. 

Годишно получавате много 
предложения за проекти. Как избирате 
тези, които ще бъдат финансирани? 

- EACI оценява предложенията с 
помощта на независими експерти. Всяко 
предложение се оценява от най-малко 
трима експерти. Най-добрите проекти се 
избират при прозрачен и честен процес, 
който се базира на критериите за избор и 
приемливост. Например релевантността 
на инициативата, качеството на 
методологията, добавената стойност 
за обществото, цената и организацията 
на екипа са някои от критериите на 
оценяване.

Какви са качествата на един добър 
проект?

- Добрите проекти обикновено 
са фокусирани върху добра и силна 
идея, очакват добре дефинирани и 
значими резултати, и са изградени от 
международен екип с подходящия микс 
от качества и опит, които да приложи 
на практика. Повечето от най-добрите 
проекти използват целенасочени и 
професионални методи за комуникация, 
за да привлекат внимание и да стигнат 
още по-далеч в посланието и резултатите 
си. И повечето, почти излишно е да го 
казваме, са добре управлявани и използват 
бюджета и хората си ефективно.

Може ли страни извън ЕС да бъдат 
включени е проекти подкрепяни от IEE? 

- Само онези държави, които са се 
съгласили да участват формално в 
програмата. В момента такива са 
Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и 
Хърватска. �

Интервюто беше препечатано 
с любезното съдействие 

на списание REHVA Journal
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Фотоволтаичните 
електроцентрали 
и сградите
При дългосрочна стратегия инвестицията в слънчеви панели е оправдана

НЕОБХОДИМОСТТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО от 
енергия постоянно се покачва – 
до 2030 г. се очаква повишаване 

на енергийното потреблението с 50% 
на 160 500 000 GWh/год. Наличието 
на изчерпаеми енергийни източници 
като петрол и газ е ограничено, докато 
слънцето само по себе си може да 
задоволи непрестанно увеличаващото се 
енергийно потребление.

В последните години с бързи темпове се 
покачва изграждането на фотоволтаични 
електроцентрали (ФЕЦ) в целия свят. 
Само за миналата година в света са 
инсталирани около 5 GW – основни 
лидери са Испания с 2,5 GW инсталирана 
мощност, Германия – 1,5 GW, Гърция и 
Франция – 0,4 GW, Южна Корея – 0,3 GW. 
От 2007 г. България също започва да 
ориентира политиката си към насърчаване 
на експлоатацията на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ).

Инсталация върху сгради
Покривите и фасадите на сградите 
бяха до скоро неизползваеми площи. 
С навлизането на фотоволтаиката в 
частния и административния сектор 
вече тези пространства могат да носят 
печалба, било то от производството 
на електроенергия или от търговията 
с парникови емисии. За северното 
полукълбо, покривите и фасадите с южно, 
западно и източно изложение са особено 
подходящи, тъй като целогодишно са 
изложени на пряка слънчева светлина.

Друг фактор, който благоприятства 
използването на фотоволтаични 
елементи върху сгради, е дизайнерското 
оформление на тези площи. Те могат да 
придадат модернистичен вид на дадена 
сграда и да покажат корпоративното 
отношение към опазването на околната 
среда чрез инвестиция във възобновяеми 
енергийни източници. �56

Монтирането на фотоволтаични панели във фасади намалява намалява тяхната 
ефективност, но значително увеличава площа на инсталацията
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Докато инсталацията на соларни панели 
върху покриви се конкурира по добив 
със соларните паркове, интеграцията 
на модулите във фасади на сгради се 
подтиква по-скоро от дизайнерско 
решение, отколкото от висок добив 
на енергия. Причината за това е ъгъл 
от 90°, под който се монтират 
модулите. Той се отклонява значително 
от оптималния за нашите географски 
ширини ъгъл от 32° - 34°. 

В световен план съществуват 
множество положителни примери 
на инсталирани върху сгради соларни 
генератори. Класически примери са 
системи от 3 до 5 kW изградени върху 
покривите на еднофамилни къщи и други 
жилищни сгради. Също така все повече 
компании инвестират в изграждането на 
ФЕЦ върху покривите на техните офис 
сгради и индустриални цехове. Това са 
вложения, което се възвръщат в рамките 
на 7 до 10 години (без използване на 
насърчителните програми на ЕС), а през 
останалите 15 – 20 години носи добър 
допълнителен доход. Една от основните 
причини за все още малкия брой 
обществени и офис сгради с инсталирани 
или запланувани за инсталация соларни 
панели, е липсата на ясна дългосрочна 
стратегия за бизнеса и управлението на 
сградния фонд.

Освен от икономическа гледна точка, 
е крайно време да се замислим върху 
приноса ни за глобалното затопляне 
и емисиите предизвикани от сградния 
фонд (отопление, осветление, ел.ток). 
Докато инвестицията в соларни панели 
се възвръща за години, парниковите 
емисии генерирани от сградата се 
намаляват веднага с пускането на 
инсталацията в експлоатация. Това 
заедно с все по-силната подкрепа на 
законодателна рамка води до нарастваща 
тенденция за внедряване на соларни 
елементи в сградите, както това показа 
проведения през ноември миналата 
година конгрес „Bauhaus.Solar“ (от немски 
„Строителна къща.Солар“) в Германия. 
Според организаторите на конгреса, след 
като фотоволтаиката е постигнала 
огромен напредък в технически аспект, 
е настъпил моментът тя да се развива 
все повече и в естетически аспект, 
а архитектурата да следва новите 
изисквания на времето под надслова: 
„Form Follows Energy”.

Законови положения
Новият закон за енергетиката превръща 
инвестицията в соларни системи в 
сигурно и печелившо капиталовложение. 
Той гарантира високи изкупни цени за ел. 
енергия, генерирана от фотоволтаици. 

На 1 април тази година правителството 
увеличи изкупната цена с 5,2%. Така 
ел. ток произведен от съоръжения с 
мощност по-висока от 5 kW се заплаща 
по 0,76 лв./kWh, а от съоръжения с по-
ниска мощност – 0,82 лв./kWh. Това е 
втората положителна промяна на закона 
в рамките на кратък период време: 
Преди по-малко от няколко месеца беше 
приета промяна в закона за увеличаване 
на срока за изкупуване на енергията от 
ФЕЦ от електроразпределителните 
дружества с 13 години. По този начин 
договорът за изкупуване на генерирания 
ел. ток се сключва вече за периода от 
25 години, което е и минималният 
срок на експлоатация на едно подобно 
съоръжение. 

Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране определя изкупните 
тарифи ежегодно през месец март. 
Тарифата се образува от средната цена 
на тока от предходната година плюс една 
преференциална съставка за ФЕЦ. Тази 
съставка не може да бъде с повече от 5% 
по-ниска от тази на предходната година. 
В закона е заложена и нова промяна до края 
на 2011 г., която да вземе предвид нови 
пазарни условия в интензивно развиващия 

Разходите през 
периода на експло-
атацията на ФЕЦ 
се състоят в раз-
ходи по поддръжка 
и евентуално за-
страховане про-
тив кражба или за 
охрана на обекта

Енергийна ефективност

Използването на фотоволтаични елементи се благоприятства 
и от дизайнерското оформление
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се фотоволтаичен отрасъл. Новият 
вариант на закона за възобновяеми 
енергийни източници се очаква да влезе 
в сила през 2012 г. Собствениците на 
ФЕЦ могат да решават тогава дали 
да променят договорите си според 
новите наредби или да запазят старите 
условия. Крайният срок за регистрация 
и евентуална промяна на договорите ще 
бъде 2015 г. По този начин построените 
до 2015 г. централи ще могат да 
продават произведената електроенергия 
по в момента действащите законови 
наредби. 

Инвестиция – предимства, 
възвращаемост
В България средният годишен добив 
на електроенергия от ФЕЦ възлиза 
на 1150 kWh инсталирана мощност. 
Годишният добив зависи от региона, в 
който се намира едно фотоволтаично 
съоръжение, и от разположението 
на модулите. За да се постигне 
максимален резултат е важно да се 
изчисли коректно ъгълът, под който 
ще бъдат монтирани модулите, както 
и тяхното изложение. Съществено 

негативно влияние върху добива може да 
окаже засенчването на генераторната 
повърхност от заобикалящи обекти 
като дървета, сгради и др. Това 
трябва да се съблюдава особено при 
монтаж върху сгради или интеграция 
в техните фасади. Разходите през 
периода на експлоатацията се състоят 
в разходи по поддръжка и евентуално 
застраховане против кражба или за 
охрана на обекта.

В момента в България има немалко 
фирми, предлагащи на инвеститорите 
т. нар. слънчево-енергиен одит, който 
изчислява прогнозният добив за обекта, 
определя оптималната технология и 
възвращаемостта на инвестицията. 
Изготвянето на енергийни одити е 
регулирано от наредба 16-27 от 22 
януари 2008 г. за условията и реда 
за извършване на оценка за наличния 
и прогнозния потенциал на ресурса 
за производство на енергия от 
възобновяеми и/или алтернативни 
енергийни източници.
Решението за инвестиция във 
фотоволтаични системи се стимулира 
от няколко основни предпоставки:
� Новият закон за енергетиката и 
преференциалните цени и срокове за 
изкупуване на електроенергия от ФЕЦ.
� Програми за насърчаване на 
изграждането на електроцентрали за 
производство на електроенергия от 
ВЕИ, които предоставят безвъзмездни 
помощи.
� Благодарение на преференциалните 
цени и програмите за подпомагане 
инвестицията може да се възвърне в 
рамките на 3-4 години.
� Изграждането на ФЕЦ върху покрива 
на дадена сграда е един рентабилен 
начин за пълноценното използване на 
покривната площ.
� Производството на ел. енергия 
от фотоволтаици е технология, 
при която не се отделя въглероден 
двуокис или други вредни газове и 
отпадъчни материали. Това спомага 
за опазването на околната среда и 
предотвратяването на глобалното 
затопляне.

Сега в България се предлагат 
фотоволтаични панели на редица 
водещи производители, като– Sharp, 
Solon и KACO New Energy, Sanio, Bp Solar 
и др. За да оборудва човек своята сграда 
със соларни мощности, трябва да се 
заплатят между 3 и 4.5 евро за Wp. 
Цените на модулите на Sharp например 
варират между 2,07 и 3,16 евро на Wp, 
като към това се добавя още около 1 
евро за проектиране на системата и 
нейното инсталиране. �

Инж. Светлана ПЕЙЧЕВА
Мотто Инженеринг ЕООД

Докато инвестици-
ята в соларни пане-
ли се възвръща за 
години, парникови-
те емисии генери-
рани от сградата 
се намаляват вед-
нага с пускането 
на инсталацията в 
действие

Енергийна ефективност
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Пасивните къщи

Защо в България няма 
построена пасивна сграда?
Достъпното пасивно строителство набира скорост и у нас

КОЯ Е ПЪРВАТА АСОЦИАЦИЯ, която 
извиква понятието пасивна сграда? 
У нас това е: нещо интересно 

и непознато, много скъпо, сложно и 
оплетено, трудно постижимо, досега не е 
правено и няма да се появи у нас още поне 
пет години. Всичко това определено не 
е вярно, освен може би, че концепцията 
е нова и интересна. Защо тук все още 
няма построена пасивна сграда? Защо 
повечето ни съседи вече прекрачиха прага 
на пасивното строителство, а ние още 
сме в изходна позиция? Защо у нас все 
още има толкова малко информирани по 
тази тема хора и въпреки финансовата 
криза българската строителна индустрия 
не вижда потенциала за развитие в 
тази посока? Защо нашите политици не 

съзират енергийната ефективност като 
свой приоритет и смятат, че нова АЕЦ 
ще реши всички енергийни проблеми на 
България? Защо „нега-ватите” са понятие, 
за което ни говорят само външни 
специалисти? Действително ли е скъпа 
пасивната сграда?

Екипът на Студио АРХЕ, съвместно с БГ 
ХАУС – производител на висококачествени 
префабрицирани къщи си постави за 
цел разработването на нов проект 
за България, с който да отговори на 
всички поставени въпроси за пасивните 
сгради и да срути онези прегради, които 
съществуват у нас главно заради липсата 
на информация. Това е Passive Woodline© 
Compact - пасивна къща, калкулирана 
и проектирана по методиката PHPP, 

Къща с почти нуле-
ви сметки за елек-
троенергия може 
да бъде изградена 
за 60 дни на цена 
1000 EUR/m2
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единствено екологични материали, а 
дървесината се обработва с безвредни за 
хората препарати.

За авторите на проекта, целта 
за пасивно строителство и то на 
разумна цена е постигната. Напълно 
възможно е и постигането на високото 
качество характерно за западните 
европейски страни с история в 
пасивното строителство. Всички 
необходими компоненти за изграждането 
на къща с почти нулеви, съгласно 
стандарта, сметки за електроенергия 
се предлагат на българския пазар. Има 
и квалифицирани подизпълнители за 
изграждане на сградните инсталации като 
специалната вентилационна система. 
Енергийният модел на този проект е 
изследван детайлно и доказано покрива 
параметрите на стандарта. Така къщата 
може да бъде сертифицирана като 
пасивна след построяването й. Не е за 
пренебрегване грижата за природата и в 
строителството. Въглеродните емисии, 
които спестява такава сграда са огромни. 
Всичко това се постига без екзотични и 
скъпоструващи технологии, а с прости 
пасивни мерки, професионален подход и 
щипка добър вкус. �

арх. Георги НИКОЛОВ
„Студио АРХЕ” ЕООД

въведена от института за пасивни 
къщи в Дармщад. Целта на проекта 
е да се предложи продукт, който да 
струва на квадратен метър, колкото 
средностатистически апартамент в 
София, да бъде предложен много по-висок 
комфорт на обитаване, месечните 
сметки за енергия да са близки до 
нулевите, да се постигне изключителна 
бързина на изпълнение и строителството 
да е от изцяло екологични материали. 
Всичко това се постига лесно с 
префабрицирани конструкции. В този 
проект това означава дървена носеща 
конструкция, изпълнена в заводски условия, 
с най-високо качество и прецизност на 
изпълнението.

Представата за сглобяемото 
строителство у нас е за съжаление 
негативна. Това се дължи на липсата на 
традиции в дървеното строителство 
и благодарение на спомена за 
социалистическото производство на 
временни дървени постройки или бунгала. 
Затова първата идея за префабрицирана 
сграда в съзнанието на българина 
е: барака. В Европейските страни 
сглобяемото дървено строителство е 
отдавна масово и заема равностоен на 
масивното строителство дял. Разликата 
е, че там дебелините на стенните и 
покривните панели започват от 15 – 20 
см. дебелина, с което се постигат много 
по-високи параметри на комфорт, за 
разлика от традиционните у нас дебелини 
от 8 до 10 см. Ограждащите конструкции 
в проекта на АРХЕ са с дебелини в 
пъти по-големи, изолационният слой е с 
дебелина от 30 до 40 см. В комбинация 
с висококачествени прозорци с троен 
стъклопакет се постига стандарта 
на пасивната сграда. В къщата няма 
предвидени радиатори. Вентилационната 
система, която доставя пресен въздух 
в помещенията замества напълно 
конвенционалната отоплителна техника. 
Тази къща ще бъде пасивно затопляна 
от слънцето през зимата, защото 
всички помещения са ориентирани към 
южната фасада, а баните и тоалетните 
на север. Термалния и акустичен 
комфорт, както и винаги пресния 
въздух са категорично предимство за 
потребителя. Ориентировъчната цена 
за пасивната сглобяема къща, при това 
в завършен вид, от около 1000 EUR/
m2 е напълно приемлива дори и доста 
атрактивна, съпоставяйки я например 
с тази за новото строителство в 
многоетажна жилищна сграда в гр. 
София. Голямо предимство е и фактът, 
че от първата идея до момента, в който 
потребителят ще получи ключа си, 
действието ще се развие за около 60 
дни – времето за монтаж до завършен 
вид. За построяването й се използват 

Бързината на 
строителство се 
постига с използ-
ването на пре-
фабрицирани кон-
струкции и дървена 
носеща конструк-
ция, изпълнена в 
заводски условия
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CH2
Най-екологичната офис сграда в Австралия

ПРЕЗ 2004 Г. ГРАДСКАТА УПРАВА в 
Мелбърн била изправена пред 
проблем с настаняването на офис 

служителите си, тъй като офисите, 
в които те били настанени, били в 
стари сгради, намиращи се в края на 
жизнения си цикъл. Вместо да преместят 
служителите си в други офис сгради, 
от Градския съвет решили да построят 
нова сграда, която да предоставя 
здравословна и комфортна работна 
среда и същевременно да бъде екологична 
и да използва ресурсите максимално 
ефективно. 

Така се появила новата сграда на 
градския съвет на Мелбърн - CH2 (Council 
Hall 2), която въплъщава в себе си 
всевъзможни мерки за ефективното 
потребление на енергия и вода. Тя е 
завършена през 2006 г., като 80% от 
строителните отпадъци, генерирани 
по времето на строителство, били 
рециклирани.

CH2 е първата сграда получила 
най-високата шеста степен на 
австралийския сертификат за оценяване 
на сгради – Green Star, и се смята за най-
екологичната офис сграда в Австралия. 
Тази оценка е съвсем оправдана, тъй 
като сградата консумира с 82% по-малко 
енергия, 72% по-малко вода и генерира с 
87% по малко парникови емисии от една 
конвенционална офис сграда със същите 
размери.

Нека надникнем по подробно в 
особеностите на CH2, за които тя е била 
толкова високо оценена. Една от най-
интересните мерки за увеличаването на 
енергийната ефективност е начинът, по 
който се осъществява климатизацията и 
как тя е комбинирана с вентилацията на 
сградата. Когато сградата има нужда от 
допълнително затопляне, тя разчита на 
подово отопление, което не се използва 
интензивно, тъй като вентилационната 
система е проектирана така, че 
въздухът, който влиза в помещенията, 
вече е подгрят до 20 Со.

Охлаждането на сградата се подпомага 
чрез обилна вентилация, която вкарва 
свеж въздух и изкарва навън въздуха 
от сградата два пъти на час, като 
по този начин се абсорбират 40% от 
топлината в сградата. Останалите 60% 
от топлинното натоварване, поето от 

CH2 изразходва с 
82% по-малко енер-
гия, 72% по-малко 
вода и генерира с 
87% по малко пар-
никови емисии от 
една конвенционал-
на офис сграда със 
същите размери

бетонната конструкция, се абсорбира от 
тръбна система със студена вода, която 
отвежда топлината към резервоари 
с вода в мазето на сградата. В тези 
резервоари има стоманени топки пълни 
със специален солен разтвор, който 
замръзва при температура. Така през 
деня топките охлаждат водата до 16 
Сo, докато разтворът вътре в тях не 
се втечни. Когато това стане, тази 
система за охлаждане се изключва 
и водата започва да се охлажда с 
разположените на покрива чилъри, като 
това се случва в по-горещите дни през 
лятото.

През нощта част топлината насъбрала 
се в резервоарите се освобождава чрез 
изпарение, като за целта водата се пуска 
да се стича по стените 13 метрови 
тръби с диаметър 1.4 м от външната 
страна на сградата. При този процес, 
стичайки се, водата засмуква въздух през 

CH2 - първата сграда получила 
Green Star шеста степен

13 метрови тръби се използват за 
естествено нощно охлаждане на вода
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отвори в горната част на тръбите и 
го повлича надолу, като осен че самата 
тя се охлажда чрез изпарение, се охлажда 
и повлечения надолу въздух. Охладената 
вода се използва за климатизация на 
следващия ден, а охладеният въздух се 
„влива” в приземните етажи, където е 
разположено фоайето и има магазини и 
ги охлажда. Останалата насъбрала се в 
стените на сградата дневна топлина се 
отстранява чрез автоматично отваряне 
на фасадите и обилното проветряване 
на сградата през нощта. Това е една 
проста мярка, но тя намалява разходите 
за охлаждане на CH2 с 20%.

Вентилацията на сградата се 
подпомага от естествената конвекция. 
Въздухът от вън се филтрира и 
директно се подава към помещенията, 
като температурата му се регулира 
от прост процес на обмен на топлина 
и температурата, с която той влиза 

Очаква се сред-
ствата, инвести-
рани в мерките 
за подобряване 
на енергийната и 
водната ефектив-
ност на CH2, да се 
изплатят за шест 
години

в помещенията е 20-23 Сo. Притокът 
на свеж въздух в офисите става през 
пода с управляеми от служителите 
вентилатори, а използваният въздух, 
който е по-топъл, излиза през тавана. 
При това изсмукването на въздуха през 
тавана става с помощта на специални 
вятърни турбини, които освен че 
произвеждат енергия, представляват 
вентилатори, засмукващи използвания 
въздух от сградата и изхвърлящи го 
навън. Температурата на по-топлия 
въздух, който се изхвърля, ако има нужда, 
се използва за загряване на свежия въздух, 
вкарван в сградата. 

Зад ефективността на водното 
потребление на сграда стои 
инсталацията за добиване на вода, 
която ежедневно може да събира 100 
куб .м вода от градската канализация и 
да я филтрира за повторно ползване за 
всякакви непитейни нужди. Това, освен че 
намалява значително разхода на питейна 
вода, по-голямата част от която отива 
за миене, за казанчетата на тоалетните 
и за поливане, също така намалява 
и натоварването върху градската 
канализация. Вода се събира още от 
валежите и чрез преработване на водата 
от противопожарните системи.

Енергийната ефективност на CH2 се 
подпомага значително от използването 
на когенерация и възобновяеми енергийни 
източници. Когенераторът, който 
работи на природен газ, покрива около 
30% от енергийните нужди на сградата 
и подпомага отоплението на й. На 
покрива на CH2 има инсталирани 74 кв. 
м соларни мощности. 26 кв. м от тях са 
соларни панели с мощност 3.5 kW, които 
захранват с електричество капаците 
от рециклирана дървесина по западната 
фасада на сградата, движещи се така 
спрямо движението на слънцето, че да 
осигуряват максимално засенчване през 
целия ден. Останалите 48 кв. м соларни 
мощности се състоят от слънчеви 
колектори, покриващи 60% от нуждите 
на сградата от топла вода. Останалите 
40% от топлата вода се осигуряват от 
газов бойлер. Друг източник на енергия 
са спирачките на асансьорите, които 
генерират електричество при тяхното 
задействане.

Инвестицията в сградата се равнява 
на 51.045 млн. щатски долара, 11.3 
милиона от които са инвестирани в 
мерките за подобряване на енергийната 
и водната ефективност и се очаква да 
се изплатят за шест години. Отделно се 
очаква спестяванията от подобрената 
продуктивност на служителите в 
следствие на здравословните условия на 
труд в CH2 средно да възлизат на два 
милиона долара годишно. �

Ясен ДИМИТРОВ

Фасада на сградата се засенчва 
от автоматизирани капаци

Така изглеждат ветро-генераторите 
на покрива на CH2
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Чилърите 
и жизненият 
им цикъл
Подходящият момент за подмяната 
на стария чилър може да се размине 
с първоначалните дългосрочни прогнози

КОГАТО МЕНИДЖЪРИТЕ разглеждат 
въпроса, дали не е дошло време 
за подмяната на съществуващия 

чилър с нов, първата стъпка е данните за 
разходите през жизнения цикъл на новата 
система да се сравнят с разходите, които 
ще генерира старата. В много случаи 
сравняването единствено на спестените 
средства от енергия с първоначалната 
цена не води до привлекателен период за 
възвръщане на инвестицията, освен ако 
съществуващите системи не са много 
стари. За да може да се придобие по-реална 
оценка, трябва да се включат още няколко 
ключови фактора в оценяването на това 
колко изгодна би била инвестицията в нов 
чилър.

Цената на чилъра и разходите по 
неговото инсталиране могат да бъдат 
високи и трудни за оценяване. Към нея 
могат да се добавят и периферни разходи, 
като нужда от подмяна и ремонт на 
електрически инсталации структурни 
промени на мястото, където ще бъде 
инсталиран, като циментиране и др. 
Като цяло първоначалните разходи по 
набавяне на чилъра и инсталирането му 
съставляват 5-10% от разходите които 
генерира той през жизнения си цикъл.

Надеждността е една от основните 
причини за подмяна на съществуващите 
машини, защото е свързана с определени 
рискове и същевременно е един от 
факторите, чийто финансов ефект е най-
труден за оценяване. Мениджърите могат 
да започнат със сравняване на историята 
на миналите ремонти и принудителните 
спирания с прогнозите за бъдещите 
такива. Тук ефект оказва и надеждността 
на прилежащото оборудване и инсталации.

Сградите могат да претърпят 
чести промени на функционалността, 
което може да резултира в промени на 

потреблението на енергия, както и да 
увеличи натоварването на чилъра. Това 
може да доведе до необходимостта от 
по-интензивна поддръжка, а в някои случаи 
може да се наложи инсталирането на 
допълнителни охладителни мощности. 

Енергийната ефективност на новите 
машини също е много важен фактор за 
това дали инвестицията ще се окаже 
разумна. Най-неефективни са малките 
по-размер чилъри с въздущно охлаждане, 
а най-ефективните големите модели с 
водно охлаждане. Един чилър е толкова 
по-eфективен, колкото EER e по-висок или 
колото съотношението kW за тон е по-
малко. Eдна машина с въздушно охлаждане 
с EER 10 е с разход около 1.2 kW за тон. 
Най-ефективните чилъри с VSD могат 
да достигнат ефективност 0.5 kW за 
тон, като съотношението може да се 
свали допълнително с помощтта на VSD 
(Variable Speed Drive) технологията. Ако 
съществуващия чилър работи например 
със съотношение 0.8 kWh консумация на 
тон, а новият работи при съотношение 
0.5 kWh на тон, това са около 40% разлика 
в ефективността. 

Новите технологии като цяло са по-
ефективни. Използването на VSD може 
да доведе до 50% повече оперативна 
ефективност от чилърите с постоянна 
скорост на работа.

В крайна сметка може да прецени, че 
момента за подмяната на стария чилър не 
е дошъл, но понякога може да се окаже, че 
е по-изгодно той да се смени по-рано от 
първоначалните планове. Периодичното 
правене на такива изчисления е полезно, 
като тук, освен включването на 
гореспоменатите фактори, е важна 
ценовата ориентация и следенето на 
новите технологии. �

„Фасилитис”

Първоначалните 
разходи по набавя-
не и инсталиране 
на чилъра съста-
вляват 5-10% от 
разходите свърза-
ни с него

Енергийна 
ефективност 
на чилърите
Начин за оценяване 
на енергийната 
ефективност 
на по-малките машини 
е сравняване на EER 
(Energy Efficiency 
Ratio) показателя, 
а на големите тя 
обикновено се оценява 
чрез съотношението kW 
за тон маса при пълно 
натоварване.

Фасилитис  стр. 62



� � 7 
 � � � 8 � 	  � 	

% !

� � � / � ! � � % � � ! � � � �  * � % � � (  � % " ! � � $

�� !!

2 0 � � � . � 0 (

��������
�����	� �����	�� �� �	
����� 
��

 ��� �
�� � � �	�
������,��  ������	� � ���� ��	��	� ���� ��� ��� ��

����	�����	� � ���	�� �
�������	�����	� � ���	�� �
�����
��	��� ���	�������

� ����
�������� 	� ����
����
���
��	� � 
�������
	� 
�������

!"�������
�����	� �����	� ��� �� � 	������ �	� 	� ��
��� � ����
���� ��� 	��

� ���	�
�	� � ��
����	��� 	� ���#��� 
�������������� 	� 
��������

� �	�
��$		� ������	���
� ��������	��� � ��
�	�

MAINTENANCE REVIEW 
����� ������	� �����	�� �� ��
�����		�� 	� ����
���� ���� ��

�� 
���	� � ������������
� ��	�������	� 	� �������� ������

� �	�
�����		� �������
����������	� ���������	� � �	���� 	� ���
�����

FLEET MANAGER 
����� �����	� ����������	�	�� �� ����� ����� ������ � ����
�

 ��� �� � �
�	���
�

 �

����
����	�� � ����
���� 	� ������
����
� �����
��	� 	� ������

� �����	��� 	� ������	�� �
�	���
�
������
	����	� ��
���

12 �
�� - 48 ��. 

12 �
�� - 48 ��. 

6 �
�� - 24 ��. 

6 �
�� - 24 ��. 

��	%� ���	��� �:
9(02) 4896 369

@uconomics.come-mail: subscription@uco

�
�

�
�

R E V I E WС П И С А Н И Е  З А  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  П О Д Д Р Ъ Ж К А Т А

� �

стр. 16

управител, GPS Services:

ЗАРИ ИНДДДУСТРИЯУУ ГООРИВА
ЧЕРВЕН СВЕТОФАР 10 ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА 22 ПЕТРОЛНИ АЛТЕРНЛЛ АТИВИАА 24

w
w

w
.u

til
iti

es
.b

g
w

w
w

.fa
ci

lit
ie

s.
bg

w
w

w
.u

co
no

m
ic

s.
co

m
w

w
w

.u
co

no
m

ic
s.

co
m

%� �
���� � 
���������: 
02/ 48963 75; 48963 75 
info@utilities.bg
editors@facilities.bg
&eetman@uconomics.com
mr@uconomics.com

Фасилитис  стр. 63



Фасилитис  стр. 64


