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Наближава краят на горещия 
сезон, а с него и краят на летния 
отпускарски ритъм, и отново 
зачестяват конферентните 
мероприятия. Много от 
конгресните зали са разположени 
в хотели и тяхното оборудване, 
поддържане и вписване в основната 
дейност са неотделима част 
от фасилити мениджъмнта на 
един хотел. На страниците на 
този брой можете да прочетете 
някои за основните изисквания 
на едно успешно мероприятие 
към конферентната зала и 
мениджмънта на хотела, в който 
тя се намира. Друг аспект на ФМ 
в хотели, който сме засегнали, 
са системите за картов достъп 
до стаята и техният потенциал 
за енергийния мениджмънт на 
хотелската стая. Все още се 
срещат немалко хотели, в които 
такива системи не са внедрени.

В този брой сме наблегнали 
и върху аутсорсинга и неговия 
потенциал да помага на бизнеса. 
Разгърнали сме темата за 
предимствата и тенденциите 
при аутсорсването на фасилити 
мениджмънта като дейност, 
както по време на експлоатацията 
на сградата, така и във фазата 
на нейното проектиране. Също 
така можете да разберете, какво 
кара компаниите зад океана да 
аутсорсват дадени дейности, какви 
са тенденциите и изискванията 
им при наемането на външен 
доставчик, както и как вписват 
спестяванията в резултат от 
наемането му в бюджетите си. 
Една от най-често изнасяните 
дейности е професионалното 
почистване, като много фирми 
специализирали в тази дейност вече предлагат по-широк пакет от услуги 
съпътстващи почистването и добрия вид на сградата.

Голям ефект върху цялото възприятие на сградата и нейния имидж може да 
изиграе ландшафтът около нея. Добре изглеждащите зелени площи около една 
сграда обаче имат нужда от специфични грижи и поливане. На страниците 
на настоящия брой сме вникнали в света на поливните системи и главните 
предимства и недостатъци на основните видове от тях. Също така накратко 
сме представили ландшафтната архитектура на „Камбани бизнес център” и 
основните видовете растителност, от които тя се състои.

Освен споменатите теми на страниците на този брой на списание 
„Фасилитис” можете да намерите още много интересни примери и информация, 
имащи допирни точки с фасилити мениджмънта. Желаем ви приятно четене! �

Драги читатели,

Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари 
на редакционната ни поща info@facilities.bg
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България

“Мегапарк” в София завърши 
грубия си строеж
14 месеца след започването на проекта 
“Мегапарк” в София е завършило 
изграждането на грубия строеж, съобщиха 
от “Соравия груп”. По техни думи 
строителството на комплекса върви 
по график, като отдавна е започнало 
поставянето на слънцезащитната 
фасада. Бизнес комплексът е разположен 
на бул. “Цариградско шосе”, в близост 
до бъдещия правителствен център. Той 
ще предложи на пазара над 42 хил. кв.м 
първокласни офиси и 3500 кв.м търговски 
площи. Общата разгъната застроена 
площ на целия комплекс е над 111 хил. кв.м. 
Подземният гараж е на две нива с 1000 
паркоместа. Архитектурният проект е 
дело на австрийското бюро Brunner/A&GP 
International, а главен изпълнител е друга 
австрийска компания - “Щрабаг”.Партньор 
по отдаването на офис и търговските 
площите под наем е MBL, българският 
представител на международната 
косултантска компания CB Richard Ellis. 
Максималната възможна отворена офис 
площ в комплекса е 4000 кв.м на етаж. 
Помещенията са с повдигнат двоен 
под и скрито окабеляване, 4-тръбна 
модуларна климатична система, 
слънцезащитна фасада, професионална 
система за управление на сградата, 
пожароизвестителна и пожарогасителна 

система, системи за алтернативна 
енергия, денонощна жива охрана и видео-
наблюдение.

Село си нае частна охрана 
Кражби накарали жителите на 
великотърновското село Велчево да наеме 
охранителна фирма, която да се грижи за 
спокойствието им. Хората потърсили 
помощ, защото обирите в домовете им 
зачестили, а в селото липсва полицейски 
участък. Преди няколко години Велчево 
стана едно от първите села в страната 
с охранителни камери. Въпреки че в 
селото живеят предимно пенсионери, 
всички подкрепили идеята на кмета за 
допълнителна охрана и решили да заделят 
по 10 лв. месечно. Хората сами си избрали 
касиер, изготвили списък и обзавели офис 
на охранителите. Сега в селото по всяка 
уличка денонощно обикалят патрули на 
СОД и проверяват всеки съмнителен човек 
и непозната кола в селото. Охранителите 
следят и записите от видео камерите. 

Свалиха цената на строежа 
на спортна зала със 17 млн. лв
Премиерът Бойко Борисов се е договорил 
с “Главболгарстрой” да свали цената 
на строежа на много функционалната 
спортна зала в София от 107.6 млн. лв. до 
90 млн. лв. В резултат това бе анексирано 
в договора с дружеството. Ще се строи 
същата зала със същия капацитет от 16 
500 души и със същия брой паркоместа”. 
Президентът на “Главболгарстрой” - Калин 
Пешов се бил съгласил “да работи без 
печалба”, тъй като имал 4000 работници и 
квалифициран технически персонал. Искаме 
да си запазим персонала, освен това за 
нас ще бъде голяма чест да построим 
най-големия обществен обект в София 
след строежа на НДК”, коментира Пешов. 
Той обеща залата да е готова на 1 август 
2011 г., а строежът трябва да отнеме 23 
месеца и 20 дни. 

80% от сградите в София 
са без гръмоотводи 
Това по думите на експерти в инженерния 
бранш важи и за останалата част 
от страната. България също така е 
и единствената европейска държава, 
в която нормативната уредба за 
мълниезащитата не е синхронизирана 
с тази на Общността и това може да 
доведе до санкции за страната. Срокът за 
приемането на новата наредба е изтекъл 
през август 2009 г., заради което има 
реална опасност ЕК да ни санкционира, 
допълва още той. Проблемът според него 
се състои в това, че липсва контрол при 
изпълнение на проектите, особено когато 

Общата разгъната застроена площ на целия комплекс е над 111 хил. кв.м.  © Кирил Хавезов
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България

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

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

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

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

when bus iness meets insp i rat ion

се стигне до покривите на сградите. 
Статистиката сочи, че пренапрежение 
вследствие на мълнии са причината в 
Европа годишно да се повреждат над 1 
000 000 компютри и друга електронна 
техника. Средногодишната стойност 
на загубите, причинени от атмосферни 
пренапрежения в електрическата мрежа 
за Европа са в порядъка на около 500 
млн. евро, а за България - над 60 млн. 
лв, показва статистиката. Според 
експертите е нужна своевременно приета 
и добре функционираща нормативна 
база, отговаряща на европейските и 
световни стандарти. Те подчертаха, че 
защита от преки попадения на мълнии и 
техните вторични въздействия е напълно 
възможна. Обезопасяването на една 
еднофамилна къща струва около 500 - 600 
лева, а на многоетажен блок - 800 - 900 лв. 
Професионалното обследване дали домът 
ви е снабден с надеждна защита излиза 
60 – 70 лв. 

Слагат контейнери за стари 
елелектрически уреди
От началото на август Столична община 
и организацията по оползотворяване 
на отпадъци от електрически уреди и 

електронно оборудване -„Елтехресурс” АД, 
започват съвместна дейност по събиране 
на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване. За целта ще 
бъдат осигурени стационарни контейнери 
от 10 до 19 часа, в които гражданите 
могат сами да изхвърлят старото 
си ел. оборудване, без да натоварват 
околната среда с това, съобщиха от 
Столичната община. Освен контейнери, 
на разположение на гражданите ще има 
и мобилни екипи, които ще събират 
от домовете по-големи уреди. Трудно 
е да се предвиди обаче, доколко това 
ще бъде възприето от гражданите, за 
които е проблем да изхвърлят разделно 
дори ежедневните си отпадъци. В много 
държави срещу стари електроуреди 
хората могат да получат възнаграждение, 
като и в България е имало подобни 
инициативи. Неотдавна от софийското 
общинско дружество „Софинвест” бяха 
обявили, че ще изградят депа за изкупуване 
на стари битови отпадъци. Това ще стане 
евентуално догодина, но от дружеството 
не са категорични. За сега за хората 
желаещи да получат възнаграждение 
срещу стари уреди, най-добрата опция са 
пунктовете за вторични суровини. �
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Eвропа

Vinci придобива ФМ компании
Най-голямата строителна компания 
в света – Vinci, придоби активите на 
Haymills Group – компания, занимаваща 
се със строителство и поддръжка на 
сгради. От Vinci твърдят, че фасилити 
мениджмънта и поддръжката за тях са 
стратегически области на развитие 
и че новата придобивка ще утвърди 
позициите на компанията в сектора. 
Купуването на Haymills е следващото след 
придобиването от Vinci на Taylor Woodrow, 
друга британска компания, оперираща 
в сферата на фасилити мениджмънта 
и строителството. „ Тези придобивки 
са голяма крачка към консолидиране 
на присъствието ни в секторите на 
фасилити мениджмънта и поддръжката 
и също така ни осигуряват присъствие 
на пазара в източна Англия”, казва Дейвид 
Джойс, главен изпълнителен директор на 
Vinci в Обединеното Кралство.

Еко реконструкция помага 
на лондонската полиция 
да стане по-„зелена”
Полицейското управление в Уембли 
е първата сграда, получила еко 
реконструкция по плана на лондонския 
кмет за обновяване на обществените 
сгради, за да ги направи по-зелени, което 
да спести пари на данъкоплатците. 

Според плана, на реконструкция подлежат 
42 обществени сгради, като той е с 
основна насоченост към енергийната 
ефективност с гарантирани нива на 
пестене на енергия. Други 58 сгради, които 
ще преминат през обновяване, в момента 
още се обследват, като крайната цел е 
намаляване на парниковите емисии от 
тези сгради с 25%. Обновяването на 
полицейското управление ще включи: нови 
бойлери, енергийно ефективно осветление, 
волтова стабилизация, намаляваща 
постъпващата от мрежата енергия с 50%, 
когенерационна система, слънцезащитни 
прозорци и соларни панели. 

Великобритания 
с най-тесни стаи в Европа
Най-малките новопостроени жилищни 
сгради с най-малки размери на стаите 
в Европа могат да се намерят в 
Обединеното Кралство, сочи проучване 
на Комисията по архитектурата и 
строителство (Cabe). Според него 
44% от запитаните са отговорили, 
че в жилищата им няма достатъчно 
място за игра на малките деца, а почти 
на половината не им достига място 
за мебелите. Повече от една трета 
отговорили, че в кухнята нямат място 
за разполагане на битовата техника. 
В проучването са участвали 2249 
собственици на жилища, чиито жилища 

Съвременен еко комплекс 
по хълмовете на Латвия
Латвийски милионер реализирал нетрадиционен 
жилищен проект в околностите на град Цесис, Латвия. 
Той изкупил 3000 хектара гора в хълмиста местност, 
където построил „Град на слънцето”, в който действат 
специални правила и хората живеят по съвсем различен 
начин. Триетажните къщи в комплекса са построени 
от екологични чисти материали и са изградени по 
такъв начин, с оглед на релефа на местността, че от 
прозорците на всяка къща, да не се виждат другите 
къщи. Около всяка къща има езеро и горичка, които 
влизат в цената на участъка (от 0.4 до 1.3 хектара 
всеки). Къщите са снабдени с високоскоростен 
интернет, електричество, централна канализация 
прокарана под дърветата чрез безизкопна технология, 
а климатизацията се осъществява с термопомпи 
дълбоки 90-100 м. Сметосъбирането в комплекса се 
осъществява от нает доставчик. Също така в къщите 
има камини за най-лютите зимни дни. В комплекса няма 
адреси, а всяка къща си има име. За да могат дивите 
животни спокойно да се разхождат из комплекса, 
собствениците в него нямат право да вдигат 
огради на дворовете, както и да държат вързани или 
отвързани кучета на открито.
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Eвропа

са построени в периода от 2003 г. до 
2006 г. Във връзка с изследването се 
посочва класация от 2005 г., в която се 
посочва средният размер на една стая 
в различните държави на ЕС (в нея не 
участва България тъй като влиза в ЕС 
през 2007г.). На първо място е Гърция със 
среден размер 39.5 кв. м, последвана от 
Дания и Холандия със съответно 39.1 кв. 
м и 28.2 кв.м. На последно място стои 
Великобритания с 15.8 кв. м. Въпреки че 
животът на тясно може да е свързан 
с някои неудобства, така разходите за 
отопление и съответно парниковите 
емисии са по-ниски.

Строителството в Европа 
продължава да намалява
Според статистиката на Eurostat за 
месец юни строителният сектор в 
ЕС да отбелязва спад. През месеца е 
регистрирано свиване с 14.1% спрямо 
същия месец на миналата година и 3.3% 
спрямо месец май. В България ситуацията 
е значително по-добре, за разлика от 
много други европейски държави. За 
месец юни в страната има ръст от 
1.5% в сравнение с месец май. Подобно е 
положението в Полша и Чехия, където през 

юни има увеличение от съответно 1.2% и 
1%. Строителният сектор се развива по-
добре единствено в Румъния, където има 
увеличение от 9.3 на сто на месечна база. 
Най-голям спад се регистрира в Швеция – 
3.8% и Португалия – 3.3% на месечна база. 
На годишна база стойностите за България 
са близки до средните за ЕС – спад от 
9.2%. �

© Кирил Хавезов
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Островна държава 
цели 100% ВЕИ до 2020 г.
Тихоокеанската островна държава Тувалу 
си е поставила смелата цел за 100% 
чиста енергия в енергийния си микс до 
2020 г., въпреки че бе една от първите 
островни нации сериозно засегната 
от климатичните промени. Летящ 
старт към целта е сравнително нова 
соларна електроцентрала, осигуряваща 
5% от нуждите за електричество на 
столицата на държавата – Фунафути. 
За постигането на 100-те процента 
е нужно малката държава, наброяваща 
около 12 000 души, да инвестира 20 млн. 
долара. Това са към 1700 долара на глава 
от населението на Тувалу, разхвърляно по 
няколко острова с обща площ малко над 
25 кв. км. Планът се подкрепя с работата 
на е8 – интернационална организация 
с нестопанска цел, съставена от 10 
енергийни компании от нациите в G8, 
която дарила средствата за първата 
соларна инсталация. Ако се сбъднат 
прогнозите за покачване на морското 
равнище, до края на 21 век. островите 
на Тувалу ще са необитаеми, тъй като 

повечето от островите са с надморска 
височина не надвишаваща един метър 
по време на прилив. Въпреки това, ако 
Тувалу изпълни целта си, до края на 21 в. 
инвестицията във ВЕИ ще се е изплатила 
неколкократно. 

Шум от строеж за един час 
убил стотици хиляди жаби
Силният шум на строеж в китайския 
мегаполис Чунцин, за един час убил 270 
хил. жаби. Строителните работи, които 
се извършвали до ферма за развъждане на 
жаби били източник на почти денонощен 
шум и по думите на собственика на 
фермата животинките не издържали 
на силните звуци. Фермерът вече е 
поискал от строителната компания 
обезщетение в размер 380 хил. долара. 
Строителните работи нерядко са 
причина за подобни странични ефекти в 
Китай. Така например миналия декември 
техногенно земетресение, предизвикано 
от строителни работи, продължило 20 
дни. В близост до обекта трусовете, 
причинени от забиването на бетонни 
колони в земята, били толкова силни, че от 
чашите по масите се разливала водата. 

Расте търсенето на малки 
и ефективни жилища
Разходите за отопление и охлаждане 
накараха американците да търсят 
жилища с оптимални размери сочат 
данните на Американския институт на 
архитектите (AIA) за първата четвърт 
на 2009 г. Данните са получени въз 
основа на поръчките, за къщи и жилищни 
сгради, които получават архитектите. 
„Търсенето на по-малки жилищни площи е 
нараснало в последни години”, твърдят 
от института. Купувачите на жилища 
зад океана също така търсят жилища с 
по-ниски тавани в сравнение с предишни 
години. Една от основните причини за 
това е, че разходите за отопляването и 
охлаждането на излишно големи помещения 
са станали значими за повечето купувачи. 

IFMA с клон в Тринидат и Тобаго
Международната фасилити мениджмънт 
асоциация (IFMA) обяви, че е основала 
клон в Република Тринидат и Тобаго. 
Поделението има за цел да популяризира 
фасилити мениджмънта в карибската 
държава и околностите й и да осигури 
възможности за обучения по професията. 
Президент на клона ще бъде Тирел Мелвил, 
мениджър поддръжка на съоръжения в Delta 
Dynamics, а вицепрезидент ще бъде Кейт 
Спенсър, генерален директор в Servus. 
Членове на новото поделение на IFMA са 
вече 30 професионалисти от карибската 

Екзотичната Тувалу възнамерява да стане 
една от първите енергийно неутрални държави в света
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република. 

Индианци минават 
на LED улично осветление
Общност от индианци от племето 
Чероки в щата Северна Каролина е 
решила да премине на улично осветление 
с диоди и така да положи пътя към 
едно по-енергийно ефективно бъдеще. 
Освен това новите лампи ще намалят 
светлинното замърсяване, което ще 
подобри видимостта и безопасността. 
Индианската общност ще ползва LifeLED 
- уличните лампи на Lumec - компания 
на „Филипс”. Така ще бъде заменено 40 
годишното старо улично осветление 
и се очаква по този начин градчето, 
наброяващо 14 000 души, да спестява 
по 23 000 долара на година, което прави 
по около 1.6 долара спестявания на 
глава от населението. Ако съпоставим 
с тези мерки някой по-голям град като 
София с близо 2 млн. души население, 
годишните спестявания ще са над 3 млн. 
долара. Интересното е кога ще стигнем 
американските индианци.

В САЩ има достатъчно празни 
домове за приютяването 
на цяла Великобритания

Според последни данни свободните 
къщи в Съединените щати наброяват 
18.7 милиона през второто тримесечие 

на годината. Това е голяма цифра, особено 
ако се сложи в подходящия контекст. Ако 
се приеме, че едно домакинство се състои 
от четири човека, тогава излиза, че в САЩ 
има достатъчно свободни домове, че да се 
приюти цялото население на Обединеното 
кралство, като при това би останало 
свободно място дори за населението на 
Израел. 

Американец си построи 
офис на дървото
Консултантът по CRM от Вашингтон 
Питър Фрейзър години наред работил 
в обикновен офис. Когато качил повече 
от 20 кг. Той решил, че нещо в начина 
му на живот трябва да се промени. Така 
той стигнал до идеята да построи офис 
на дървото в двора на къщата си. Сега 
офисът на консултанта се намира надолу 
по склона от семейната му къща. Три от 
стените на съоръжението са от стъкло, 
а от него се разкрива гледка към залива 
Чаканат, което, по думите на Фрейзър, 
му дава допълнително вдъхновение да 
работи. Покривът на офиса е покрит с 
растителност, за да се вписва той по 
добре в пейзажа, а почвата на растенията 
служи като добра изолация от жегата. За 
да избегне проблемите с гърба и кръста, 
причинени от целодневното седене в 
офиса, консултантът работи почти 
изправен, като за седалка му служи малка 
кедрова дъска забита в стената. �

13АВГУСТ 2009  ФАСИЛИТИС

Фрейзер споделя, че след като си сменил 
офиса, започнал да води по-здравословен начин 
на живот и че му остава повече свободно 
време, което да прекарва със семейството си.
© http://www.tinyhousedesign.com
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Ако клиент, закупил 
продукт от „бау-
Макс”, го намери на 
по-ниска цена при 
конкурентна фирма, 
в бауМакс ще получи 
разликата в цената 
заедно с 10% допъл-
нителен бонус

Най-големият строителен 
хипермаркет на Балканите 
отвори врати
Строителните хипермаркети „бауМакс” се славят с това, че предлагали най-ниски цени

НА 25 АВГУСТ В СОФИЯ се състоя 
откриването и съпътстващото 
го тържество на на най-големия 

хипермаркет от типа „Направи си сам” на 
Балканите - bauMax.

На церемонията по откриването 
на хипермаркета присъстваха 
премиерът на България Бойко Борисов, 
министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Росен Плевнелиев, като 
премиерът преряза лентата. На тържестово 
присъстваха още кметът на район 

Кремиковци Ивайло Панев, инвеститорът на 
обекта д-р Христо Кусев, много бизнесмени 
и партньори на австрийската верига в 
страната. В краткото си приветствено 
слово Бойко Борисов посъветва министрите 
си да сравняват цените за бъдещите 
ремонти на кабинета с тези в „бауМакс”, 
тъй като веригата е известна с мотото 
си „Само ниски цени!”. „Българските компании 
могат да строят, а чуждестранните 
инвеститори да се чувстват спокойни за 
инвестициите си в страната”, подчерта в 

“БауМакс” София се простира на площ 14000 кв. м
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словото си министър Росен Плевнелиев.
„БауМакс” София 1 се простира на площ 

от 14 000 кв.м. В него се предлагат над 40 
000 продукта, разделени в четири сектора - 
строителство, техника, интериор и 
градина. Общо 120 служители ще обслужват 
клиентите в новия магазин на веригата.

Хипермаркетът на „бауМакс” в София 
предлага няколко уникални за българския пазар 
услуги и нестандартна ценова политика. 
Огромен Drive In център ще улеснява 
клиентите. Той представлява допълнителен 
отдел за строителни материали на площ 
от 5 300 кв. м., където всеки клиент ще 
може да влезе директно с автомобила си и 
да натовари в него необходимите продукти. 
Центърът предлага подбран асортимент 
и голяма складова наличност и е удобно 
решение за всички майстори любители и 
професионални строители.

 „Инвестираме по време на криза в 
България, защото видяхме, че можем да 
имаме успех в страната”, заяви Никола Секай, 
изпълнителен директор на „БауМакс България. 
„Нашата успешна формула е проста и се 
състои от два елемента – голямо предлагане 
и ниски цени”, каза той.

„БауМакс” се стреми да поддържа най-
добрите цени без конкуренция, а с това и да 
запази своите клиенти чрез лоялност и ниски 
цени. Интересното е, че в хипермаркета 

дават гаранция за най-добра цена – ако 
клиент, закупил продукт от „бауМакс”, 
намери същия продукт при конкурентна 
фирма на по-ниска цена, в „бауМакс” ще 
получи разликата в цената заедно с 10% 
допълнителен бонус.

„БауМакс” България работи предимно с 
български доставчици – повече от 50% 
от доставчиците на компанията са 
български фирми. По този начин компанията 
подпомага местната икономика не само 
от търговска гледна точка, но и чрез 
осигуряването и поддържането на работни 
места в българските предприятия. 
Сътрудничеството на „бауМакс” с 
българските доставчици и производители 
предлага и на самите тях възможността 
за разширяване на техния бизнес извън 
границите на българския пазар.

След откриването на първите три 
магазина в Пловдив, Стара Загора и Бургас, 
„бауМакс” продължава да разширява веригата 
си в България. С откриването на четвъртия 
хипермаркет в София общата търговска 
площ на веригата в страната ще възлиза 
на 36 500 кв. м. Изпълнителният директор 
на „бауМакс” България Никола Секай сподели 
с журналисти, че плановете на компанията 
включват откриване на още три магазина 
във Варна, Плевен и Русе. �

"Фасилитис"
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Енергиен мениджмънт 
на хотелска стая
Картата за достъп до хотелската стая може да спести голямо количество енергия

КАРТОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП до 
хотелските стаи са един прост 
пример за подобряването на 

енергийния мениджмънт в един хотел. 
За тези системи е нужна неголяма 
първоначална инвестиция, която 
би спестила на собствениците на 
хотела хиляди левове за сметки за 
електричество. Положителният ефект 
няма да бъде само паричен, ще бъдат 
спестени и много вредни емисии, които 
иначе биха се изхвърлили в атмосферата. 

Компаниите все повече разбират 
устойчивото развитие и как 
намаляването на вредното влияние на 
основната им дейност върху околната 

Картите за дос-
тъп до хотелски-
те стаи могат да 
спестяват от 25% 
до 45% от необхо-
димата енергия за 
една стая

среда помага за намаляване на разходите 
и увеличаване на ползите. 

Никой не закарва колата, която е взел 
под наем на автомивка. По същата 
причина повечето хора не мислят и за 
консумацията на енергия, когато са в 
хотелската стая. Много от тях оставят 
климатичната система да отоплява или 
охлажда дори и когато хотелската стая е 
празна. 

Провеждането на политика по 
енергиен мениджмънт чрез карти за 
достъп до стаите е ефективен начин 
да се спестява енергия. Тези системи, 
широко разпространени в Европа и Азия, 
свързват отоплението, охлаждането и 
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Периодът на въз-
връщаемост за 
картовите систе-
ми е между 16 и 22 
месеца

осветлението на стаята 
с четеца на картата за 
достъп. Много, които 
са нощували в хотел, 
познават тези системи - след като 
сте си отворили стаята, картата 
се поставя в специален отвор от 
вътрешната страна на вратата и 
се включват ОВК системата на 
стаята, както и осветлението, 
телевизора и радиото. 
В България също е широка 
практика използването на карти, 
които изключват електричеството в 
стаята, след като тя бъде напусната, но 
все още има много хотели, където такава 
система не е внедрена. 

Световният опит:
DBS Lodging Technologies – една малка 
американска компания базирана в 
Мичиган, е един от най-големите 
доставчици на картови системи за 
енергиен мениджмънт за хотелите. 
Тяхната система – Entergize, е 
инсталирана в повече от 15 000 
хотелски стаи в цяла Америка, от най-
известните и скъпи хотели до семейните 
мотели. 

Според представители на компанията, 

тази система може да спести от 
25% до 45% от необходимата 

енергия за стаята. (това 
не включва енергията, 

необходима за 
кухненските помещения, 
пералните и общите 
помещения). Периодът на 
възвръщаемост според 

компанията е между 16 и 
22 месеца.  

Най-голямото притеснение на 
хотелиерите е, че ако сложат такава 
система за енергиен мениджмънт и 
достъп до стаите, част от гостите 
биха били разочаровани, че трябва да 
чакат техните стаи да се изстудят или 
да се затоплят, след като тях ги е нямало 
цял ден. Това обаче не би трябвало да бъде 
проблем, тъй-като докато гостите на 
стаята не са в нея, системата трябва 
да бъде настроена на една определена 
температура (съобразена със сезона, 
както и с времето в момента), която да 
се поддържа през целия ден. Това означава, 
че когато гостите се върнат в стаите 
си, ще са им необходими не повече от 
10 минути температурата да стане по 
техен вкус.

„Фасилитис”

2850, Петрич, Промишлена зона
централа: +359/ 745/ 60 743;
управител: +359/ 745/ 60 744
маркетинг: +359/ 745/ 60 741; 61 645;
факс: +359/ 745/ 60 742
e-mail: metix@metix.bg

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

Производство на бетонни и метални комплектни трансформаторни подстанции

Производство на електрически табла

Продажба на Апаратура СрН

МЕТИКС ООД е официален дистрибутор на АВВ - България ЕООД.

http://www.metix.bg

Производство на разпределителни 
уредби до 24 kV - UNISWITCH
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Хигиена на ОВК 
инсталациите
Натоварените инсталации в обществените и кухни се замърсяват най-бързо

ЗДРАВЕТО И ТРУДОСПОСОБНОСТТА 
на хората са пряко свързани 
с качеството на въздуха в 

помещенията, които обитават. 
Замърсените и неподдържани 
вентилационни инсталации са 
предпоставка за разпространението 
на вируси и за появата на симптоми 
като главоболие, гадене, респираторно-
дихателни раздразнения, причиняване 
на различни видове алергии и др. Те са 
познати по света под съкращението 
SBS (Sick Building Syndrome) – синдром 

на болната сграда. 40% от общото 
запрашване на въздуха в помещенията са 
следствие на замърсени, лошо поддържани и 
неправилно функциониращи вентилационни 
и климатични инсталации. Обикновено 
инсталациите на обществените кухни – в 
ресторанти, хотели и др. са подложени на 
най-голямо натоварване и се замърсяват 
най-бързо.

Неспазването на изискванията при 
проектиране, монтаж, експлоатация 
и правилната им поддръжка водят до 
влошаване на качеството на въздуха, 

Непочистените 
елементи на вен-
тилационните и 
климатични инста-
лации се нуждаят 
от по-голямо коли-
чество енергия за 
постигане на нуж-
ните параметри

Почистената кухненска вентилационна инсталация повишава качеството на въздуха и намалява риска от пожари
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който се подава в помещенията. 
Наличието на влажност над допустимата 
в инсталациите, постоянната 
температура и попадането на органични 
материи във въздухопреносната 
система създават благоприятна среда 
за развитието и образуването на 
колонии от микроорганизми или различни 
видове плесени, които се пренасят чрез 
обработения в инсталацията въздух 
в обитаемите части на сградите. 
Концентрацията им е най-висока в 
топлообменниците, оросителните камери 
и въздуховодите. 

Натрупванията от кондензирали 
мазнини по елементите на изходящите 
вентилационни инсталации могат да бъдат 
причина за редица проблеми.

Предпоставка 
за възникване на пожари 
Това важи за обществените кухни, като 
непочистените въздуховоди могат да 
доведат и до недостатъчна хигиена при 
приготвянето на храната. Правилното 
функциониране на противопожарните 
клапи е важно изискване, което позволява 
да се локализира и спре разпространението 
на евентуален пожар. Натрупаните 
отлагания по тях и по местата, където 
са монтирани, водят до блокиране на тези 
клапи. Замърсяването на топлообменните 
повърхности води до неефективна работа 
на инсталацията:

Преразход на енергия
Непочистените клапи, въздуховоди, 
вентилационни решетки и други елементи 
на климатичните и вентилационните 
инсталации се нуждаят от по-голямо 
количество енергия за постигане на 
необходимите параметри на въздуха. 
Дебитът на въздуха се намалява до 
30%, което води до по-голям разход на 
енергия за достигане на проектните 
параметри за температура, влажност и 
скорост на въздуха. Затова е необходимо 
климатичните и вентилационните 
инсталации периодично да се инспектират 

и почистват. 
Методите на почистване се избират 

така, че да не се причиняват повреди 
по повърхността на вентилационните 
системи. Те биват два основни вида:
Сухи методи
� Почистване с въздух под налягане – 
извършва се чрез въздушна дюза, 
монтирана на края на пневматичен 
гъвкав почистващ маркуч. Прилага се за 
почистване на повърхности на въздуховоди 
и елементи от вентилационната система, 
които могат да бъдат наранени при 
механичен контакт. Пример за такива 
елементи са вътрешно изолирани, гъвкави, 
стъклофибърни и бетонови въздуховоди. 
� Почистване с прахосъбирателна 
машина – става с помощта на вакуумна 
дюза и монтирана глава-четка, източник 
на подналягане и филтърна система. 
Използва се при ограничени, локални райони 
от вентилационната система и около 
ревизионните отвори. 
� Почистване с четка – прави се 
с механично задвижвана четка, 
прахосъбирателна машина с маркуч 
и филтърна система. Движението на 
въртящата се четка се направлява във 
въздуховода с гъвкав вал или посредством 
робот. Използва се за почистване предимно 
на въздуховоди с кръгло сечение, съдържащи 
сухи и свободни атмосферни отлагания. 
Мокри методи
� Ръчно почистване с разтворител - 
използва се за отделни елементи на 
вентилационната система като различни 
видове дифузори, жалузийни решетки и др
� Почистване с пара - използва се за 
почистване на мазни отлагания по 
абсорбатори и чадъри на търговски кухни. 
� Механично почистване - постига се чрез 
едновременно или отделно разпръскване 
на почистващ течен препарат във 
въздушния канал и използване на механична 
четка. Прилага се за твърди и/или 
труднодостъпни отлагания, също и за 
мазнини по повърхностите на изходящите 
кухненски въздуховоди.

Константин ЦЕКОВ, 
заместник управител 

на Тентус България

Преди След

Причини 
Създава при наличието 
на: благоприятна среда за 
развитието и образуване-
то на колонии от микро-
организми или различни 
видове плесени 
- влажност над допусти-
мата в инсталациите; 
- постоянната темпе-
ратура 
- попадането на органични 
материи във въздухопре-
носната система. 
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Професионално 
за конферентната зала
По отношение на проектирането на конферентни зали в България има още какво да се желае

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ в 
България се наблюдава тенденция 
на повишаване на интереса към 

всякакъв тип технологични новости 
в конферентното оборудване. Все 
повече професионални организатори на 
фирмени прояви са в „крак с модата по 
света” и очакват да им се предложат 
същите модерни технологии, каквито са 
наблюдавали в чужбина, по телевизията 
или дори само в YouTube. 

Разбира се, повечето нови технологии 
се появяват в Западна Европа и Америка, 
но водещите доставчици в България 
се стремят да бъдат на едно ниво със 
западните си колеги. Добрата новина е, 
че все повече фирми разбират смисъла и 
стойността на някои скъпи супер модерни 
технологии и решават да ги поръчат 
и за българската си аудитория. Може 
би няма да е пресилено твърдението, 
че най-новите тенденции са на път да 
превърнат техническото оборудване на 
специалните събития в свой род изкуство. 
Нова тенденция е  използването оптични 
конвертори за всички видове сигнали, 
тоест ако в една зала до момента се 
инсталираха различни видове кабели за 
всяко събитие (за звук, видео, компютър 
и т.н.), то сега всичко е възможно да 
се случва само по една линия и то с 
перфектно качество.

Желателно е проектантите да 
проектират по-големи и по-просторни 
зали, да не скъпят материалите за 
изграждане и оборудване, защото 
впоследствие колкото повече са вложили, 
толкова по-голяма възвращаемост ще 
получат. По отношение на проектирането 
на конферентни зали в България има 
още какво да се желае. Най-вече е 
препоръчително проектирането на 
конферентната зала да се обмисля добре 
преди построяването на хотела или 
сградата, в която ще се намира тя, а не 
обратното. Много често собствениците 
на хотели се сещат за залите, след като 
вече са построили хотела – именно затова 
се стига до лоши крайни резултати. 
Истината е, че в България няма никакви 

традиции в строителството на 
конферентни зали, повечето от които се 
изграждат като допълнение на хотелските 
комплекси и то винаги с цената на големи 
компромиси. Това, за съжаление, е точно 
обратното на западната практика, 
конферентните хотели да се изграждат 
според и заради конферентния тракт 
в хотела. Един идеален конферентен 
хотел трябва да предоставя оптимални 
възможности за всякакъв тип прояви. 
Например не може един хотел да има 
конферентна зала за 2000 човека, но да 
предлага само 100 места за паркиране, при 
положение че хотелът е в края на града. 

Много често залите са или прекалено 
светли, което пречи на доброто качество 
на проекцията, или прекалено затъмнени – 
т.е. липсва възможност за регулиране на 
осветлението – фактор, изключително 
важен за нормалното протичане на една 
стандартна проява, ако не е поръчано 

Най-големият 
проблем на техни-
ческите и обслуж-
ващите фирми 
е, че никой не е 
помислил за тях 
при планирането и 
изграждането на 
конферентните 
зали в хотела

Все повече професионални организатори на фирмени прояви са в „крак с модата 
по света” и очакват да им се предложат същите модерни технологии  
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допълнително осветление от техническия 
доставчик. И не на последно място – 
особено важно за една конферентна зала, е 
да бъде добре звукоизолирана, да има добро 
покритие на пода, за да се получи добро 
качество на звука и да няма лоша акустика.

Важна е и логистичната подкрепа от 
страна на хотелите към техническите 
доставчици - колкото по-лесно фирмите 
могат да инсталират и демонтират 
техниката за дадената проява, 
толкова  повече време ще пестят 
хотелите и ще могат да преотдават 
залите си многократно. Често, нови 
хотели импровизират и си построяват 
самоделни  кабини за превод без да 
имат  и най-малка представа от размери 
и спецификации и после се чудят защо 
преводачите не желаят да превеждат в 
тях. Или инсталират скъпи озвучавания на 
неподходящи места, които също не могат 
да бъдат използвани в повечето случаи, 

заради микрофонията, която причиняват. 
Много често се правят и компромиси 
с качеството на техниката. Купуват 
се евтини китайски микрофони, които 
улавят всички радиочестоти в района на 
хотела, инсталират се слаби проектори за 
силноосветени зали, с които не се вижда 
почти нищо. Хотелите не рядко купуват 
базово оборудване, което не отговаря на 
високите критерии на някои технически 
фирми и впоследствие се стига до 
неприятни ситуации, когато някой 
хотелиер заяви „трябва да използвате 
нашата техника”.

Друг проблем е, че редица хотелиери 
не са осъзнали факта, че събитийният 
бизнес няма фиксирано работно време, т.е. 
той е нон стоп. За техническите фирми 
денят има 24 часа и трябва да се използва 
пълноценно, често се налагат нощни 
построявания и хотелите или не желаят 
да оставят свой персонал през нощта, 
или  налагат неоправдано високи такси за 
това.

За съжаление, в последните години някои 
хотели наложиха и „странната практика” 
да задължават  клиентите си да работят 
само с техен преференциален доставчик, 
пък макар и той да няма експертизата и 
опита за дадено събитие. Така клиентът 
се притиска несправедливо или да избере 
предпочитания от него доставчик, но 
да бъде финансово „наказан” със завишен 
наем на зала, или да ползва доставчика на 
хотела и предлаганите от него услуги.

Като изключим тoва, най-големият 
проблем на техническите и обслужващите 
фирми е, че никой не е помислил за тях 
при планирането и изграждането на 
конферентните зали в хотела. Дори 
наличието на няколко безобидни на пръв 
поглед стъпала в сервизните коридори 
или някой тесен товарен асаньор могат 
да усложнят и удължат в пъти времето 
за подготовката на една проява. 
Има много хотели в България, които 
само заради неправилно планиране на 
входовете и достъпите до залите губят 
много потенциални прояви (например 
промоция на нова марка кола, заради 
невъзможността  да бъде вкарана в 
залата).

Също така много малко са залите, 
където архитектът е имал по-ясна 
визия по отношение на окачването на 
оборудването в залите. В повечето случаи 
за оборудването е препоръчително да 
виси на траверсни конструкции, плътно 
от тавана, така че да работи, но да 
не се забелязва. За съжаление, рядко се 
намира хотел, в който да може да се 
окачат подобни конструкции на тавана, 
съответно оборудването се разполага 
някъде в залата и търсеният  ефект 
намалява значително.

�22
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Много често няма достатъчен 
капацитет на електрическо захранване 
и организаторите са принудени или да се 
откажат от екстравагантните си, но 
енергоемки идеи, или да наемат външни 
генератори.

Друг проблем е липсата на основни 
комуникации, като телефонни централи, 
телефонни постове и бърз гарантиран 
интернет. Всички тези проблеми са 
пречки за нормалното протичане на 
проявите и най-вече казуси за решаване 
от страна на техническия подизпълнител. 
Затова при избора на техническа 
фирма за дадено събитие, решаваща би 
трябвало да бъде не толкова цената 
на услугата, а най-вече техническата 
експертиза и капацитет на съответния 
доставчик. Много често техническият 
изпълнител получава оскъдна информация 
от посредника за конкретната идея на 
крайния клиент. И от тук произтичат 
редица недоразумения и проблеми. 
За да се избегне подобно развитие е 
необходима сериозна предварителна 
подготовка, включваща изготвянето от 
възложителя на т.нар. „технически райдър”, 

В западната прак-
тика, конферент-
ните хотели се 
изграждат според 
и заради конфе-
рентния тракт в 
сградата

представляващ списък на необходимата 
техника, както и предварително 
изготвен детайлен сценарий. Важно е и 
предварителното проиграване на цялото 
събитие по този сценарий, особено когато 
са ангажирани по-голям брой хора, артисти 
и водещи. 

Най-новите тенденции при 
конферентното оборудване са свързани 
с интегрирането на нови и необичайни 
технологии и нововъведения, дори може 
да се каже „изобретения” за целите на 
събитийната индустрия, в това число 
всякакви игри със светлина, светлинни 
потоци, изображения, анимации и т.н. Все 
по често ни се налага като техническа 
фирма да комуникираме с хора на 
изкуството, визуални и 3D дизайнери, 
креативни артисти, които пък от своя 
страна се опитват да интегрират 
новите технологични възможности в 
техните проекти. Или по-точно казано, 
наблюдава се една интересна симбиоза 
между технология, изкуство и клиенти, 
които искат да покажат тези нови 
възможности на своите събития. �

Невена ТОДОРОВА и Калоян ТОДОРОВ, 
Конгрестехник България
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Основни причини 
за аутсорсинг
Според проучване аутсорсингът пести разходи главно поради 
повишената възможност за концентрация върху основния бизнес

КОГАТО ОСНОВНАТА ПРИЧИНА за 
наемането на доставчик на 
дадена услуга е намаляване на 

разходите, какво кара възложителят 
да смята, че доставчикът има 
способността да го постигне? Ако има 
успех, как възложителите използват 
спестяванията за подобряване на 
резултатите на компанията си? И 
какви фактори обикновено довеждат до 
намаляване на разходите? На тези три 
въпроса са се опитали да отговорят от 
интернет портала Outsourcing Center с 
помощта на информация за аутсорсинг 
взаимоотношения, осигурена за конкурса 
2009 Outsourcing Excellence Awards. 

Информацията от 34 реални случая на 
аутсорсинг взаимоотношения разкрила 
няколко интересни тенденции във връзка 
с реализирането на спестявания чрез 
аутсорсинг. Проучването откроило 
четири основни предимства, които 

възложителите получили благодарение 
на аутсорсинга. 74% от възложителите 
инвестирали спестените средства в 
проучвания и разработки – разработване 
на нови продукти, навлизане в нови 
пазари, високи технологии или други 
оперативни аспекти на бизнеса. В 
сравнение с предишни години проучването 
показва, че е намаляла тенденцията 
спестените средства да се ползват за 
оборотния капитал и текущите разходи 
на компаниите – само 6% в сегашното 
проучване. 12% от компаниите използвали 
спестяванията за намаляване на цената 
на продуктите, които предлагат, а 8% 
причислили спестяванията към текущите 
приходи.

Като най-важните два фактора при 
избор на доставчик се откроили, на 
първо място, намаляване на разходите 
за дейността и увеличаване на фактора 
цена/качество или повишаването на 
качеството на дейността, благодарение 
на наемането на външен доставчик. 
Заедно с фактора цена/качество, 
предложени от доставчика, желанието 
изпълнителят на услугата да инвестира 
капитал в нея и желанието да допринесе 
за намаляването на разходите на 
доставчика били по-високо оценени от 
опита на доставчика в конкретните 
процеси като цяло. Това обаче важало в 
по-голяма степен за компаниите, които 
инвестират в подобряване на бизнес 
процесите си или в нови технологии. 
Възложителите, които инвестирали 
спестяванията си в проникването на 
нови пазари и разработването на нови 
продукти, по-често наемали доставчици с 
опит в конкретните процеси. 

Като основен фактор за намаляване 
на разходите от аутсорсинга, 
компаниите определили самото 
изнасяне на дейността и по-голямата 
възможност за концентриране върху 
основния бизнес, като повече от 
половината от запитаните са посочили 
тази причина. Едно от най значимите 
разкрития на проучването е може би 
това, че комбинацията от опита на 
доставчика с ниски цени са посочени 
само от 3% от запитаните като 
основен фактор за спестяванията. 
17% отговорили, че основната причина 
за реализираните спестявания е 
комбинация от квалификацията на 
доставчика и фактът, че изпълнителят 
често обновява технологията, с чиято 
помощ извършва услугата. Това обаче 
не е посочено от възложителите 
като основен критерий за избор на 
външен доставчик в случаите, когато 
компанията е целяла намаляване на 
разходите чрез аутсорсинг. �

„Фасилитис”

Комбинацията от 
опита на доставчи-
ка с ниски цени са 
посочени само от 
3% от запитаните 
като основен фак-
тор за спестявани-
ята, реализирани с 
аутсорсинг

Аутсорсинг
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ФМ е дейност, свързана 
с много познания 
във всяка област
Тошо Киров, управляващ съдружник на „Симачек България“ 
и управител на „Фасилити мениджмънт институт“, пред „Фасилитис”

КАК СЕ РАЗВИВА ПАЗАРЪТ на ФМ 
услуги в България? Забелязвате 
ли тенденция компаниите да 

прибягват повече към аутсорсинг на 
тези услуги, или повечето предпочитат 
да си изградят собствен отдел? 

- Тенденцията в България през 
последните години е браншът на 
ФМ услугите да се развива все по-
активно. Това е резултат най-вече от 
голямото количество инвестиционни 
проекти в областта на недвижимите 
имоти,  които бяха реализирани, и 
значителните чуждестранни инвестиции, 
които бяха привлечени. Това активира 
търсенето на ФМ услугите от една 
страна и спомогна за трансфериране на 
значително международно ноу-хау в тази 
сфера. Навлизайки на пазара в България,  
чужестранните инвеститори търсят 
адекватни фасилити мениджмънт услуги. 
Когато такива компании започнат да 
инвестират в страната ни или разучават 
инвестиционната перспектива, част от 
техните проучвания са свързани с това 
кои компании предлагат ФМ. Една част 
от тези компаниите идват с фасилити 
мениджмънт фирми, с които традиционно 
работят по свои обекти, други намират 
партньори директно в България..

Пазарът на ФМ услуги се развива 
позитивно и красноречив факт за това 
е създаването на ФМ асоциация преди 
две години. От тогава насам членовете 
й постоянно се увеличават. Нарасналият 
интерес към членуване в асоциацията 
показва, че браншът се развива. 
Естествено, ако сравняваме, развитието 
на пазара на ФМ услуги в България и този 
в Западна Европа, има още много какво да 
се желае. От друга страна обаче това е 
и един добър шанс за ФМ компаниите в 
страната и за тяхното ускорено бъдещо 
развитие.

Тошо Киров 

е роден през 1954 година. По професия е машинен инженер. Завършил 

е магистратура по мениджмънт. Има специализации по управление 

на човешките ресурси, обществени и държавни организации, фирмен 

мениджмънт, управление на конфликти, гъвкави мениджърски 

умения и др. в Германия, Япония, Швеция, България. Има над 10 години 

практически опит в областта на фасилити мениджмънта.

Управлявал е редица български и международни компании, като: 

„Инкомс Механични Конструкции“ ЕООД, „Кун Технолоджи БГ“ ЕООД, 

„Фърст Фасилити БГ“ ЕООД, „Алфа Пропърти Мениджмънт“ ЕАД. 

Работил е и в Българската стопанска камара.

Г-н Киров е съосновател и първият председател на Българската 

фасилити мениджмънт асоциация. Той е и съучредител и член на 

Българската асоциация за изследвания, иновации и предприемачество.

Тошо Киров създава през 2008 г. собствена консултантска компания 

„Фасилити мениджмънт институт ЕООД“, на която е и управител. 

Управляващ съдружник е и във фирмата с австрийско участие 

„Симачек фасилити сървисиз БГ“ ООД.

По отношение на аутсорсингът 
всичко е много специфично и се решава 
различно за всеки отделен случай. Има 
един принцип, че големите корпорации 
търсят решение, като изграждат 
вътрешнокорпоративни професионални 
структури. Това е естествено за тях, 
тъй като те имат много силно развита 
клонова мрежа, притежават много 
недвижима собственост и желаят всичко 
да се управлява адекватно. Докато 
класическите инвеститори в недвижими 
имоти, обикновено търсят аутсорсинг, 
защото ФМ не е в рамките на основните 
им компетенции и приоритети и им 
отнема неоправдано време и ресурси. 
Тяхната цел е да строят сградата, да я 
дадат на класни наематели и да продават  
ефективно площите, като по този начин 
да формират приходите си. 

�26
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От гледна точка на една професионална 
ФМ фирма това е най-желаната целева 
група клиенти. 

Има една много интересна схема, 
показваща съотношението на разходите 
за фасилити мениджмънт, разходите 
за неустойки при аварии и разходите 
за възстановяване на работата на 
съоръженията при аварии. При един  ФМ 
на ниско ниво, естествено разходите за 
ФМ са сравнително ниски, но за сметка на 
това разходите за другите два елемента 
са доста високи. При един класически 
ФМ, разходите за фасилити мениджмънт 
услугите естествена са по-високи, но 
същевременно значително намаляват 
разходите  за другите два елемента, 
като при втория случай разходите за 
трите елемента като цяло са по-ниски, 
в сравнение с първия случай. Това води 
до определен оптимизационен ефект за 
инвеститора и доказва необходимостта 
от професионални ФМ услуги за неговото 
добро финансово здраве. Наемателят 
също остава доволен от добрия ФМ, 
което гарантира постоянни приходи 
от наеми за инвеститора. В противен 
случай това е една от основните причини 
наемателят да откаже да плаща част от 
наема под формата на компенсации за лошо 
управление на сградата, а в определени 
случаи може да поиска и разваляне на 
договора за наем. По този начин сградата 
получава лошо име, разваля имиджа си, и 
се увеличава шансът голяма част и от 
другите наематели да се откажат от 
сградата.

Лично аз, когато се срещам с 
инвеститори, ги съветвам да не 
правят икономии от тази дейност и 
да се доверяват на компании, които са 
професионалисти  в областта на  ФМ. 

Фасилити мениджмънтът е дейност, 
свързана с много ноу-хау в себе си и със 
страшно много познание във всяка една 
област:
� организацията на работа
� формулиране на стандарти
� контрол по спазването на тези 
стандарти и нивото на качество
� подбор и обучение на персонала

Ако трябва да обобщя, лично аз съм за 
аутсорсинга в областта на ФМ, като 
изключвам големите корпоративни 
структури с развита клонова мрежа, 
където има смисъл от създаване на 
вътрешен отдел за фасилити мениджмънт. 
Класическите примери за такива компании 
са банките, застрахователните компании и 
други. Има разбира се и смесени варианти, 
в които някои компании, аутсорсват само 
една част от услугите, които включва ФМ.

 
Как се движи пазарът на ФМ 

Интерес за ФМ компании-
те представляват средно-
срочните и дългосрочните 
инвеститори, които се 
интересуват, как ще се 
развива даденият недви-
жим имот

консултантските услуги в България? 
Разбират ли компаниите нуждата от 
професионален ФМ консултант?

- Като собственик и управител на 
компания за ФМ консултинг, съм доволен 
от това, което се случва. Вече имаме 
няколко успешно приключили проекта, 
други са в движение, а трети предстои 
да се стартират. Наблюдавам тенденция 
при строителните компании  да създават 
собствени структури за фасилити 
мениджмънт, за да управляват качествено 
построените от тях сгради. Друг 
класически пример за компании, които 
търсят консултантските фасилити 
мениджмънт услуги, са инвеститорите. 
Там нещата се гледат от обратната 
страна. Инвеститорът търси сам да 
аутсорсва ФМ, но ако няма подготвени 
кадри в собствения си екип, търси 
консултант, който да направи конкурс 
по избор на ФМ компания и да се избере 
такава.

Има ли вариант, в който ако клиентът 
наеме фирмата като консултант, после 
същата фирма да не управлява обекта 
оперативно?

- Не непременно. Много често когато 
инвеститорите избират дадена ФМ 
компания като консултант по дадения 
инвестиционен проект, те разчитат после 
тя да поеме и оперативното управление 
на обекта. Ето защо ние, няколко ФМ 
компании, сме обединили ресурсите си. 
Работим добре и координирано и това 
ни прави много гъвкави. Така успяваме 
да предложим пълен пакет ФМ услуги 
за инвеститора:в сферата на ФМ 
консултантската дейност и в сферата 
на оперативното ФМ управление. В 
сферата на ФМ консултирането имаме 
предвид не само общото консултиране 
и структуриране на ФМ бизнеса, но и 
текущо консултиране и разработване 
на различни концепции. Важно за всеки 
инвеститор е разработването на общата 
фасилити мениджмънт концепция, но също 
и разработването на отделни концепции, 
като например в областта на  сигурност и 
охрана, почистване, поддръжка на зелените 
площи, управление на отпадъците и т.н. 
Още във фазата на строителството 
трябва да се финализира работата по 
създаване на пропърти мениджмънт 
концепцията, както и подготовката 
на редица документи в тази връзка, 
като: изготвяне на проекто-бюджет за 
ФМ, изчисляване на сервизната такса, 
изготвяне на проекто-договор за отдаване 
под наем, изготвяне на проекто-договори 
с подизпълнителите, разработване на 
система за контрол на плащанията 
и т. н. Паралелно с това, по време на 
проектирането и строителството се 
работи и по техническото фасилити 

В България все още има 
много обекти, които 
търсят своите решения в 
областта на ФМ, и това 
е шансът за развитие на 
бранша
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консултират всички видими дефекти 
в сградата, за да може да се търси 
максимално бързото им отстраняване. 
Първо защото строителната компания, 
която изпълнява обекта, ще може да ги 
отстрани в самото начало, и второ - ще 
се гарантира минимално смущаване на 
наемателите и понижаване на техния 
комфорт, в резултат от появата на 
чести аварии и дефекти, след като 
сградата се насели. Не на последно място 
това гарантира и много по-ефективен 
гаранционен мениджмънт в полза на 
инвеститора.

Кои са основните направления, по 
които клиентите искат съвет относно 
ФМ в техните сгради?

- Всички инвеститори търсят 
комплексната услуга, т.е. обслужване 
от А-Я. Това включва структуриране на 
отдела по ФМ, разпределяне на функциите, 
за да се оформи отделът, дефиниране 
на всички процеси  на ФМ, описване на 
взаимодействието между тях, изготвяне 
на темплейтите, които са необходими, 
изготвяне на проекто-бюджета, изготвяне 
на договорите с подизпълнителите и 
т.н. Често срещан проблем при ФМ е, че 
липсва ефективна система за контрол на 
работата на подизпълнителите, което 
може да доведе до финансови загуби. В това 
отношение ние също имаме добри решения.

Финансовата криза има ли 
положителен ефект върху ФМ сектора? 
Имам предвид вече построените сгради, 
които желаят да печелят и да намалят 
разходите си чрез собствен ФМ отдел?

- И да, и не. Водил съм разговори с много 
специалисти в Америка и Западна Европа, 
с които дискутирахме именно този 
въпрос. Според тях кризата ще се отрази 
благоприятно на ФМ сектора, защото 
професионалните ФМ компании знаят, 
как може да се оптимизира управлението 
на една сграда, така че да се намалят 
разходите. Като цяло колегите ми бяха 
оптимистични, че инвеститорите, ще се 
възползват от тази ситуация. В България 
обаче не всички инвеститори мислят 
така. Някои от тях смятат, че ще намалят 
разходите, като вместо да се доверят на 
професионална ФМ компания, предпочитат 
да назначат 1-2 техници. Това обаче вече 
не е фасилити мениджмънт, а просто 
тичане след проблемите, което в 
крайна сметка води до серия негативни 
ефекти. В заключение моят съвет към 
инвеститорите е да ползват услугите 
на професионалистите в областта на 
фасилити мениджмънта, за да бъдат 
техните проекти успешни и финансово 
стабилни. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

мениджмънт консултиране. Това включва 
оказването на съдействие при избор на 
тип технически системи по отделните 
части  на сградата (комплекса), съвместна 
работа с проектантите за осигуряване 
на т. нар. „ремонтнопригодност и 
ремонтнодостъпност” на техническите 
системи, участие при подготовката 
на тръжната документация и при 
провеждането на конкурсите за 
подизпълнители и т. н. След минаване 
през всички етапи на консултирането, 
ние сме в състояние да поемем изцяло и 
оперативното управлението на обекта. 
Това включва разбира се и активно участие 
в процеса на приемане и предаване на 
обекта. Последното е много важна част 
от етапа на инвестицията и тогава 
инвеститорът е много заинтересован 
това да стане качествено. При 
приемането на сградата трябва да се 
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Все повече фирми от почистващия бранш предлагат комплексни услуги

АУТСОРСИНГЪТ НА УСЛУГИТЕ свързани с 
професионалното почистване на 
сгради се налага все повече като 

практика. Това често спестява на фирмите 
квалификация на персонал за отделните 
дейности, време по организация, и води до 
икономия на средства. Професионалното 
почистване е неразделна част от фасилити 
мениджмънта и за да е на високо ниво, в 
него трябва да се вложи сериозен ресурс 
-  нещо, което може да се окаже трудна и 

Аутсорсинг решения 
при почистването

финансово натоварваща задача. 
Професионално организираната 

поддръжка на хигиената във всяка една 
сграда е сред основните фактори 
за комфорта на обитателите и 
посетителите на сградата, подобрява 
външния вид, придава повече 
привлекателност на обекта, по-добър 
имидж, качество, като не на последно 
място подобрява условията на труд и 
здравословния климат. Организирането на 
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дейността изисква сериозна организация, 
използването и ангажирането на повече 
персонал, специализирана техника и 
съответните ефективни методи за 
постигане на максимален резултат. 
Затова в повечето случаи е добре да се 
наеме фирма, която може да извърши 
почистването на нужното професионално 
ниво.

Фирмите, занимаващи се с професионално 
почистване, предлагат богата гама от 
услуги, сред които основно почистване, 
ежедневно почистване, външно и вътрешно 
стъклопочистване, почистване на твърди 
и меки настилки, почистване на мебели и 
техника и др.

Чрез наемането на външен изпълнител 
се компенсира липсата на ресурси във 
фирмата за постигане на ефективност при 
осъществяване на планираните дейности. 
Аутсорсингът на почистващата услуга 
освобождава от ангажимент съответната 
фирма/организация да създаде и поддържа 
звено, което да се ангажира с тази 
дейност, като спестява много усилия и 
средства. 

От друга страна в действащо звено за 
почистване към организацията трудно 
може да се поддържа персонал с тясна 
специализация. Служителите, които 
са заети с поддръжка на вътрешните 
общи части, рядко са квалифицирани да 

извършват несвойствени за тях действия, 
например външно измиване на стъклена 
фасада.

Най-трудоемкият процес е организацията 
на почистващата дейност, съобразена 
със спецификата на всеки конкретен 
обект от гледна точка на конструктивни 
особености, работно време, брой персонал, 
изисквания за достъп. Възлагането на този 
процес на външна фирма може да освободи 
сериозен човешки ресурс.

Когато фирмата възложител търси 
възможност да концентрира върху 
цялостния бизнес процес, тя прибягва до 
възлагане на периферни дейности на външни 
фирми изпълнителки, т.е до аутсорсинг. По 
този начин могат да се намалят разходите 
на фирмата така, че тя да се концентрира 
върху изпълнението и постигането на 
конкретни цели. При възлагане на поръчка 
за поддържане на сграда много често 
се изискват несвойствени дейности - 
като сметосъбиране, сметоизвозване, 
снегопочистване, озеленяване и др. Това се 
прави с цел намаляване на броя на фирмите 
доставчици на услуги и спестяване на 
средства. Достъп до иновации - в случай, че 
дадена фирма желае да получи качествено и 
професионално почистване, тя трябва да 
инвестира и в квалификацията на наетия 
персонал, в техника и иновации. Фирмите 
за професионално почистване следят 
новостите и инвестират в персонал и 
техника, а обслужването им става все по-
комплексно.

При променящи се бизнес условия 
организацията има възможност за по-
бърза реакция. По-голяма е възможността 
за контрол на бюджета – чрез 
фиксиране на разходите, намаляване на 
текущите инвестиции във вътрешната 
инфраструктура. Фасилити мениджърът 
може да постави критерии за качество и 
да контролира изпълнението им по всяко 
време, без да влага допълнителни ресурси.

Предвид факта, че повечето фирми, 
предлагащи услугата „професионално 
почистване”, са сертифицирани по ISO 
9001, от тях може да се очаква високо 
качество на услугата. Аутсорсването на 
почистващата услуга се реализира лесно.

Във времето на икономическа криза, 
когато организациите се стремят да 
намалят разходите си, възлагането на 
почистването на външна специализирана 
фирма е едно перфектно решение за 
всички организации, особено за болнични 
заведения, училища и детски градини, 
както и за висши учебни заведения. При 
възлагането на тази услуга, от намаляване 
на административните разходи на 
възложителя, печелят и двете страни. �

Милена ЛУКАРСКА,
Асоциация на фирмите

за професионално почистване
и техника в България

Професионалното 
почистване е не-
разделна част от 
фасилити менидж-
мънта и за да е на 
високо ниво, в него 
трябва да се вложи 
сериозен ресурс

Възлагането на почистването на външна 
специализирана фирма е едно решение за 
всички организации, особено за болнични 
заведения, училища и детски градини
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ФМ в действие
Професионалният ФМ може да бъде и красив

Ф
асилити мениджмънта навлезе 
трайно в България. Все повече 
собственици на сгради търсят 

услугите на професионални фасилити 
мениджмънт компании, които да 
управляват техните сгради – общ 
мениджмънт на сградата, поддръжка на 
общите площи, сградните инсталации, 
взаимоотношенията с наематели и с 
поддоставчиците.

От друга страна все повече наематели 
избират новите си офис площи 
спрямо това, дали офис сградата има 
професионално управление, как точно 
се управлява, наличието и размера на 
сервизната такса, какъв е контрола на 
достъп до сградата, има ли достатъчно 
паркоместа, надеждна ли е охраната, добре 
подържани ли са общите площи и т.н.

Всички тези нужди могат да се покрият 
от услугите на “Омека мениджмънт” 
ООД - млада, но динамично развиваща 
се компания, създадена изцяло в услуга 
на дейностите по управлението на 
недвижими имоти. Компанията се 
управлява от две млади дами, които със 
своя професионален опит в управлението 
на инвестиционни проекти в областта на 
строителството и недвижимите имоти, 
както и управлението и развитието на 
човешките ресурси и организационното 
развитие, правят управлението на бизнес 
център „Евротур” успешно и красиво.

Професионализмът и красотата далеч 
не са единствените качества на дамите 
от „Омека мениджмънт“ ООД. Те са силно 
мотивирани да следват нивото на най-
новите тенденции в ФМ, и не пестят 
средства и енергия за развитието на 
своите умения и гордо представят 
своята работа в страната и чужбина. 
Доказателство за това е и провелата 
се наскоро ФМ конференция EFMC 2009 
в Амстердам. „Омека мениджмънт” беше 
единствената българска ФМ компания 
участник в конференцията, която 
представи достойно този все още 
прохождащ бизнес в страната ни пред 
европейски и световни лидери в бранша и 
заслужено спечели техните симпатии. Ето 
и някои от основните услуги, които „Омека 
мениджмънт” предлага: 
� Административно управление

Управление на взаимоотношенията с 
наемателите
Организация на документообоорота
Организиране на общи събрания по Закона 
за управление на етажната собственост

� Поддръжка на общи части
Почистване 
Поддръжка на всички видове сградни 
инсталации

� Поддръжка на зелени площи и околни 
пространства
Поддръжка и подмяна на цветята, 
оформяне и зазимяване на храстите, 
плевене, поливане според климатичните 
условия, почистване;
Почистване на снега
Контрол на достъпа до сградата 
посредством бариери и наблюдение.

� Охрана
Осигуряване на охрана с видеонаблюдение
Осигуряване на денонощен контролиран 
пропускателен режим.
Осигуряване на портиер и рецепция

За да гарантира професионалното и 
качествено управление на даден имот, 
фирмата разполага с персонал, ръководен 
от администратор, който е отговорен 
и на разположение за всички въпроси 
и евентуални проблеми, възникващи  
при експлоатацията на недвижимата 
собственост. �

София 1233 ул. Опълченска 112А, ет.8
тел. +35928130118; +35929704819
e-mail: office@omeka-management.com ; 
http://omeka-management.com/
http://business-centerevrotur.eu

Аутсорсинг

Ева Димитрова и Владислава 
Маринова (вдясно), управляващи 
съдружници в “Омека 
Мениджмънт” ООД

Бизнес център “Евротур”
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Устойчиво развитие 
при недвижимите 
имоти и ФМ
Съпровождащото ФМ консултиране прави възможно ефективното 
съгласуване на многото аспекти за по-добър общ резултат

ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ на 
недвижимите имоти или зелените 
сгради се говори много, обаче се прави 

малко. Също така на мнозина не им е ясно 
какво точно се има предвид с това. Веднъж 
става въпрос за някой сертификат, друг път 
за материали или потребление на енергия. 
Понятието се превърна в модерна дума, без 
да е напълно ясно нейното съдържание.

Има голяма разлика дали даден недвижим 
имот се изгражда за строителен 
предприемач, или за собствена употреба. 
Тук може да има съвършено различни цели, 
зависещи от типа сграда и това кой я 
изгражда. За предприемача, който изгражда 
с цел препродаване, може би не е толкова 
важно, че с променена структура на 
въздуховодите отпада нуждата от машина 
за обветряне и така за следващите 10 
години ще са необходими по-малки разходи 
за поддръжка, тъй като предприемачът 
строи на първо място, за да запълни обекта с 
наематели - и в крайна сметка, за да може да 
продава добре. Той по-скоро не вижда нещата 
в експлоатационни цикли от 10 до 20 години. 

Трябва да се отбележи, че през 

последните години дори за предприемачите 
експлотационните разходи са с нараснало 
значение, тъй като все повече наематели 
питат за тях и дори когато те са ниски биха 
искали да знаят от какво се състоят.

По-долу ще разгледаме четири теми, 
свързани с трайността на недвижимите 
имоти, тъй като те, според нашия 
консултантски опит, могат да играят важна 
роля.

Оптимизиране на енергията
В последно време голяма тема е покачването 
на цените при първичната енергия и разбира 
се още помним кризата с газта, при която на 
части от Европа газта беше спряна. 

Енергийните паспорти към сегашния 
момент се произвеждат сякаш на поточната 
линия. Те обаче имат ограничена изразителна 
способност, тъй като  съдържат по-скоро 
теоретични стойности и разглеждат само 
част от потреблението на енергия. Въпреки 
това, те все пак са първата стъпка в 
правилната посока.

В наличните обекти значително се 
доказаха анализите на енергийното 
потребление. При тях една сграда се 
разглежда подробно и се анализират 
потребленията. Често тук се появяват 
изходните точки за подобряване. Понякога, 
за да се постигнат първите резултати, 
са достатъчни само организационни 
промени. Например, понякога се охлаждат 
помещения, въпреки че няма нищо за 
охлаждане, или те биват охлаждани и 
отоплявани едновременно. В тези случаи 
настройките на въздуховодната техника 
на сградата съответно са били променени. 
По-нататъшни мерки са например 
вграждането на енергийно ефективни уреди, 
осветителни средства и др. Тук лесно може 
да се пресметне дали и кога такива мерки 
са оправдани. По желание може също да се 
изработи инвестиционен план за следващите 
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3-5 години.
По-нататък интересни, в смисъла на 

трайност, са въпросите как и дали изобщо 
могат да бъдат намалени или избегнати 
част от консумацията на енергия. Една 
машина, която първоначално изобщо не 
трябва да се инсталира, не потребява 
енергия и няма последващи разходи. 
Тези въпроси са теми на планирането. 
Битовата техника не би трябвало да 
бъде използвана за това, да се изглаждат 
„дефекти” в структурата на сградата. При 
всяко планиране целта би трябвало да е 
минимумът на битова техника. По-малкото 
в този случай е повече.

Мениджмънт на данните
Доведено дете при изграждането на 
недвижим имот е мениджмънтът на 
данните. Тук имаме предвид, че още по 
време на планирането, от плановиците (или 
по-късно от изпълнителите), систематично 
се събират наличните данни за дадена 
сграда. По време на планирането тези данни 
представляват един „отпаден продукт”, 
всички обхванати данни са реални и така е 
по-лесно те да бъдат събрани и обобщени, 
отколкото след това. Структурата на 
данните (също и тази на CAD – плановете) 
се определя с помощта на концепция 
за данните и според изискванията на 
поръчителя се гарантира чрез текущото 
осигуряване на качеството.

Ползата се проявява по следния начин: 
Още по време на планирането могат да 
бъдат направени съпровождащи добри 
оценки на експлоатационните разходи. 
Така в широк смисъл отпада една по-късна 
скъпа последваща обработка на данните за 
специални приложения (например въвеждане 
на CAFM-система, интегриране на данните в 
ERP-системата на предприятието и т.н.) В 
бъдеше не трябва при всяко преустройство 
за наемател да бъдат чертани наново 
скиците (разходи!) и не трябва всеки път да 
бъде пращан битов техник, за да провери, 
дали наличните данни са верни и актуални.

ФМконсултиране
По-нататък, засегнатите по-горе теми, 
в идеалния случай биха били обобщени, 
съответно покрити при едно съпровождащо 
планирането фасилити мениджмънт 
консултиране. Съпровождащото ФМ 
консултиране прави възможно ефективното 
съгласуване на многото аспекти на 
трайността и цялостното им обработване 
едва тогава, когато оптимизирането 
на една част от цялото не се извършва 
за сметка на друга част. Както и преди 
важи, че най-малко 80 % от по-късните 
експлоатационни разходи се установяват 
по време на планирането.Тук все още е 
подходящо да се правят прости и финансово 

изгодни промени. В готовата сграда подобни 
промени ще са много по-скъпи.

При FM-консултирането консултантът 
има преди всичко задачата да се 
съсредоточи върху бъдещите последващи 
разходи на сградата, последващите 
разходи при строително-технически 
решения и т.н. В един стандартен 
строително-проектантски екип 
важат други неща. Тук е важно преди 
всичко сградата да е готова спрямо 
предварително зададените разходи и 
в определения срок, което и без друго 
е достатъчно трудно. Какво се случва 
след това, съответно как се отразяват 
в бъдеще решенията, взети по време на 
планирането или изграждането, играе 
по разбираеми причини второстепенна 
роля. Това е областта на действие на 
FM-консултантите.

Често срещано е мнението, че към 
разходите на един FM-консултант се 
прибавят и по-високи инвестиционни 
разходи, тъй като FM-консултантите 
винаги искат да инсталират по-
скъпи неща, за да спестят от 
експлоатационни разходи. На това 
тук трябва остро да се възрази!

В един проект, след многократни 
проверки на калкулациите на 
капацитета на производител на 
асансьори, бяха необходими само 
два вместо три асансьора (сграда 
с 22 етажа). Също така обемът 
на едно огромно съоръжение 
на батерии за резервно 
електрозахранване можеше да 
бъде редуциран с 90 %, тъй като 
по-късно в проекта за целта бе 
предвиден дизелов агрегат за 
аварийния асансьор. Плановиците 
обаче не бяха помислили върху 
това - отново да редуцират 
само батериите.

Това са някои нагледни 
примери за ежедневна 
консултантска практика, 
всеки един разгледан в тези 
примерни случай намали 
инвестиционните разходи със 
сума, която беше по-висока 
от общите разходи за FM-
консултирането за всеки 
проект. Също така са налице 
първите признаци, че пазарът 
възнаграждава аспектите на 
трайността - съответните 
сгради постигат по-високи 
средни наеми, съответно 
могат да бъдат продадени 
на по-висока цена.� 

Алберт БАДР, 
ръководител 

на консултантски отдел, 
First facility GmbH

Аутсорсинг
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Напояване 
на зелените 

площи

Напоителните системи са ключова част 
от ландшафта около сградите и притежават 

потенциал за намаляване на разходите

ПОЛИВНИТЕ СИСТЕМИ са неотделима 
част от всеки изкуствено 
поддържан ландшафт. В момента 

съществуват различни подходи към 
напояването на прилежащите зелени 
площи – инсталации с пръскачки и 
спринклери, преносими пръскачки, капково 
напояване, системи за ползване на 
дъждовна вода или повторно ползване на 
отпадната вода и др. Често различните 
подходи се комбинират, за да се 
постигне намаляване на разхода на вода, 
за поддръжка или просто за да може да 
се отговори на специфичните нужди на 
конкретния ландшафт. Някои по-модерни 
системи за напояване дори използват 
слънчеви панели за захранване на помпите 
на системата.

Преди да се инсталира една поливна 
система е нужно да се проучат и 
определят основните параметри на 
ландшафта:
� видът и структурата на почвата
� пропускливостта на почвата
� източникът и съставът на водата

� релефът, растителността и зоните на 
ландшафта

Според тези параметри може да 
се избира между три основни вида 
напоителни инсталации. Това са насочени 
пръскачки, пръскачки тип фонтан и 
системи за капково напояване. Всяка 
от тези инсталации си има своите 
особености, които я правят подходящи за 
различни условия.

Напоителни системи 
с пръскачки
Насочените пръскачки, които пръскат 
вода в дадена посока, са може би най-
разпространените системи за напояване. 
Те стават за поливане на тревни площи, 
но са още по-подходящи за зони с храсти. 
Този вид напоителни системи работи със 
средно до високо оперативно налягане, 
поради което има нужда от инвестиция 
в помпи, като е препоръчително видът 
помпи да се избере, след като е изяснено, 

Понякога за пости-
гане на оптимален 
резултат е най-
ефективно съчета-
ването на няколко 
вида напоителни 
системи
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какъв ще е дизайнът на цялата система. 
Основната концепция за една такава 

напоителна инсталация е пръскачките да 
са разположени така, че да се допълват, 
но да не се препокриват или да оставят 
ненапоени участъци. За това има много 
възможности, тъй като на пазара има 
пръскачки, които се въртят и могат 
да покриват широк ъгъл, както и да 
променят дистанцията, на която пръскат 
водата по време на поливния цикъл. 
Тези системи имат способността да 
разпръснат голямо количество вода върху 
обширна площ за кратко време, поради 
което трябва да се внимава да не се 
получи пренапояване. Те са подходящи и 
за терени с лек наклон, като трябва да 
се следи накъде отива той, за да не се 
превърне най-ниската точка от терена 
във воден басейн. Качеството на водата 
почти не е от значение за напоителните 
системи с пръскачки. Не е лоша идеята 
за закупуването на преносими пръскачки 
в случай, че възникне проблем в някоя 
напоителна зона. Така с помощта на 
маркуч и преносимата пръскачка, може да 
се напоява дадената зона, докато не се 
отстрани повредата.

Инсталациите тип фонтан имат много 
малък диаметър на действие и като малки 
фонтанчета напояват обилно локални 
места. Те наподобяват обърната нагоре 
чешма и работят с ниско оперативно 
налягане. Поливните системи от този 
тип не са подходящи за напояване на 
тревни площи, но са много подходящи 
за храсти и малки дръвчета. При тях 

съставът на водата също е от минимално 
значение.

Капково напояване
Системите за капково напояване 
напоследък стават все по-популярни, 
особено в по-сухи райони, поради това 
че с тях се изразходва значително по-
малко количество вода. Те се състоят от 
тръби и каналчета, разположени под или 
на земната повърхност, и посредством 
капкоотделители доставят водата 
директно до корените на растенията. 
Системите за капково напояване работят 
с ниско или много ниско налягане, затова 
са особено подходящи при ползването 
на гравитачното налягане на водата от 
резервоари разположени над земята.

Бавната скорост, с която те напояват 
растенията, ги прави подходящи за 
наклони с различен ъгъл. Ако става въпрос 
за поливане на зелени тревни площи, 
инсталирането на система с капково 
напояване обикновено е по-скъпо от 
ползването на пръскачки, тъй като тя 
трябва да се намира под земята. Ако се 
поливат зони с по-едра растителност, 
като храсти например, инсталирането 
на система за капково напояване може да 
се окаже по-евтино. Един недостатък на 
капковото напояване е, че то, за разлика 
от пръскачките, не измива листата на 
растенията и по тях може да се натрупа 
прах. Освен това за по сухи и горещи 
дни може да се наложи допълнително 
овлажняване на надземните части на 
растенията. �36

Не е лоша идеята 
за закупуването 
на преносими пръс-
качки в случай, че 
възникне проблем в 
някоя напоителна 
зона

Резервоарите за събиране на дъждовна 
вода могат да са с най-различни размери и 
материали

35АВГУСТ 2009  ФАСИЛИТИС

Фасилитис  стр. 35



36 ФАСИЛИТИС  АВГУСТ 2009

Ландшафтна архитектура

специалисти. 
Системите за капково напояване 

обикновено имат нужда от системи за 
контрол на налягането, за да могат да 
работят нормално. Без тези системи, ако 
каналите на системата са разположени 
под земята, една нейна неизправност 
би била установена едва, след като 
растителността на въпросното място 
започне да съхне или повяхва. За да не се 
случи това е нужно наличието на датчици 
за налягането. Те са необходими, за да 
се следи предварително изчисленото 
налягане в системата. Една негова 
промяна може означава или запушване или 
изтичане на вода. Понякога системите 
за капково напояване могат да бъдат 
сложни и скъпи, но за сметка на това 
разходът на вода при тях е много по-малък 
и се предотвратяват редица проблеми, 
свързани с пренапояване на площите 
и наводняването на водата на алеи и 
пътища.

Използване на непитейна вода
В много държави се гледа с лошо око 
на използването на питейната вода 
като ресурс за напояване на ландшафта 
около сградите. За да се намали нейната 
употреба за тези нужди, могат да се 
инсталират системи за използване на 
дъждовна вода или системи за повторно 
използване на водата от мивките и 
душовете в сградата, но без използване 
на вода от тоалетните. Системата 
за повторно използвана вода трябва 
да се планира още преди изграждането 
на сградата и за региони където няма 
недостиг на вода и където водата е много 
евтина, тя може да не оправдае цената 
си. Освен това повторното използване на 
водата изисква по-специални филтриращи 
системи с биохимични филтри, които не 
само да пречистят водата от мръсотии, 
но и да я неутрализират, тъй като тази 
вода е предимно с основен характер, 
което не се понася от някои растения.

Използването на дъждовна вода е много 
по лесно. За една такава система е нужно 
да се направи инсталация отвеждаща 
водата от покрива, улуците, паркинга 
и други прилежащи площи на сградата 
към специално инсталиран за тази 
цел резервоар. За да се минимизират 
евентуални проблеми, свързани с 
използването на дъждовна вода, трябва 
да има филтрираща система, която 
да предотврати попадането на едри 
боклуци и дребни частици от органичен 
или неорганичен характер в резервоара. 
Той пък трябва да е затворен, за да не 
се развъждат комари в него, както и 
да се предотврати падането вътре на 
насекоми, гризачи, животни и дори хора.

Ако резервоарът се вкопае в земята, 

35�
За разлика от системите използващи 
пръскачки, тези с капково напояване силно 
се влияят от качеството на водата, 
затова имат нужда от филтри, особено 
ако се използва промишлена или друга 
непитейна вода. Наличието на малки 
частици във водата или варовита вода 
могат да предизвикат запушвания. 
Това оскъпява тяхната поддръжка и е 
нужно периодичното им промиване с 
различни разтвори. За отстраняването 
на органични наслагвания обикновено 
се прави продължителна промивка с 
хлорен разтвор. За неорганични химични 
съединения системата се промива с 
киселинни разтвори, чиято цел е да 
намали pH нивото на водата до такава 
степен (обикновено pH ниво 3 или 4), че 
водата да започне да разтваря и отмива 
наслагванията. И с двата вида разтвори 
трябва да се внимава и е препоръчително 
промивките да се правят от опитни 

Напоителните системи с пръскачки по-малко се влияят от качеството на водата

Системите с 
пръскачки имат 
способността да 
разпръснат голямо 
количество вода 
върху обширна 
площ за кратко 
време, поради ко-
ето трябва да се 
внимава да не се 
получи пренапоя-
ване
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Системите за 
капково напояване 
работят с ниско 
или много ниско 
налягане, затова са 
особено подходящи 
при ползването 
на гравитачното 
налягане на вода-
та от резервоари 
разположени над 
земята

това ще са допълнителни разходи за 
инсталация и задължително ще трябва да 
се сложи помпа, която да изпомпва водата 
от него. Ако е разположен над земята, 
резервоарът ще заеме допълнително 
място върху прилежащите площи, 
но така ще може да бъде използвано 
естественото налягане на водата, което 
ще намали нуждата от изпомпването 
на вода от него и няма да се наложи 
извършването на изкопни работи. Ако 
резервоарът има добра филтрираща 
система, почистването му може да 
се сведе до един път на всеки две-три 
години. 

Автоматизиране на системите
Повечето поливни системи имат 
елементи на автоматизация за режима 
на пускане и неговата продължителност. 
Добра опция е инсталирането на датчици, 
които следят влагата на почвата и 
пускат водата само когато тя намалее 

под необходимото. В някои случаи 
напоителните системи могат да бъдат 
интегрирани в системите за сградна 
автоматизация и да бъдат управлявани 
централизирано от фасилити мениджъра 
на хотела. Една високо автоматизирана 
система за напояване би намалила 
нуждите по нейната инспекция и човешкия 
труд свързан с това.

Понякога за постигане на оптимален 
резултат е най-ефективно съчетаването 
на всички до сега споменати системи, 
особено ако зелените площи са зонирани, 
имат  сложен релеф или съдържат 
разнообразна растителност. Всички тези 
особености на системите за напояване 
следва да бъдат дискутирани с фирмата, 
извършваща услугите по оформяне на 
зелените площи. Ако се създава вътрешен 
отдел, който се занимава с озеленяването, 
трябва да бъде проверено дали наетите 
специалисти са в течение с тези аспекти 
на напоителните системи. �

Ясен ДИМИТРОВ

При добра поддръжка на напоителните системи могат да бъдат избегнати подобни проблеми
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Камбани бизнес център
Ландшафтната архитектура на офис сградата 
е покривна, предвид подземния етаж под партера

ОФИС СГРАДА КАМБАНИ БИЗНЕС  ЦЕНТЪР  
се намира в полите на Витоша над 
Околовръстен път срещу „Бизнес 

парк София” в Младост. Тя вече е пусната в 
експлоатация и има работещи офиси.

Проектант и авторски надзор на част 
„паркоустройство и благоустройство” е 
фирма „Студио Гурков”.

Както много сгради в София, и тук 
проблемът е как да се постигне нужното 
озеленяване.  Другата задача, която трябваше 
да се реши,  беше стилът и композицията 
на зелените площи, оформянето на 
външното пространство в контекста на 
архитектурата на сградата.

Сградата представлява паралелепипедни 
форми, облечени в стъкло и камък, 
повърхностите на фасадата са лъскави, 
матови или щриховани в различен нюанси на 

сивото.
Озеленяването на практика е покривно, 

предвид подземния етаж под партера и 
нивото на терена. Има автомобилен  подход 
от юг и от север. Подходът от север минава 
под нивото на терена и излиза с покрита 
прозрачна рампа на западните паркинги 
на сградата на кота 0,00. Паркингите 
представляват зелен тревен килим.  За 
изпълнението им са използвани пластмасови 
перфорирани паркингови елементи. Това 
е армирана трева. Хоризонталните 
зелени повърхности съответстват на 
вертикалните сиви фасади на офис – 
сградата. Пространството също е решено 
в геометричен стил. Живи плетове, тревни 
килими,  обеми от подрязана растителност 
, почвопокривни растения и групи от 
вертикални акценти.  Растителността 
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Проектант и 
автор ски надзор 
на част „парко-
устройство и 
благоустройство” 
е фирма „Студио 
Гурков”.

Офис сграда Камбани бизнес център се намира над Околовръстен път
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включва различни видове с различна багра на 
листната маса – зелена, сребриста, златиста, 
преобладават вечнозелените видове.  
Използваните видове са птиче грозде, юки, 
колоновидни хвойни, стелещи се хвойни.

На юг от сградата зелените площи 
са разграфени от няколко алеи, които 
разделят пространството на трапеци и 
триъгълници. Геометричните форми до 
сградата са покрити с тревен килим, а за 
озеленяването на следващите в посока 
навън, на юг - към периферията е използвана 
храстова растителност.  На няколко места 
са използвани зелени паралелепипеди от 
птиче грозде.  Те са отделени от останалата 
растителност с речни камъчета, които 
отново чертаят геометрични форми. 
Композицията е геометрична в стила на 
сградата. Живите плетове по периферията 
също са от птиче грозде като оформят 
зелени „стенички” пред бетоновите стени. 
Освен с растителност, пространството е 
декорирано и с инертни материал – дървесни 
кори, пръснати под стелещите се хвойни 
или ивици от речни камъчета покрай живите 
плетове. Освен контрастът, който се 
създава между листната  маса и кафявия  
цвят на корите, мулчът под  храстовата 
растителност задържа влагата в почвата. 
Като се има предвид, че почвеният слой е с 
малка дебелина заради подземния етаж, то 
задържането на влагата е необходимост.

За акценти в зелените площи са използвани 
тройки от колоновидна хвойна, групи или 
единично юки и масиви от златисто птиче 
грозде. Юката е сухоустойчиво растение 
и с много красив цъфтеж. Съцветието е с 
кремави едри цветове и може да израсне 
на метър над ветрилото от мечовидни 
листа.  Растителността тук е поставена 
при много тежки условия – тънък слой почва 
и силно слънце. Ослънчаването се засилва 
от отражението на лъчите от стъклените 
фасади на сградата. Тревните килими 
изискват ежемесечно косене и редовно торене 
и поливане, за да се поддържа красива зелена 
повърхност. Зелените паркинги са подложени 
на механичното въздействие на колите.

И тъй като зеленината  е жива - расте 
и си развива, то тя се нуждае  от редовна 
поддръжка и грижа. �

ланд. арх. Рада Недялкова
ланд. арх. Росен Гурков
„Студио Гурков“ ЕООД
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Природен газ

Компресирайте 
енергийните разходи
Нова технология позволява потребление на природен газ 
и на места, където не е изградена мрежа

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА 
ИНДУСТРИЯ има достъп и използва 
природен газ. Това обаче не е 

валидно за много обществени и бизнес 
сгради, които са разположени далече 
от газоразпределителните мрежи. 
Допреди година-две те нямаха друга 
алтернатива, освен да чакат местната 
газоразпределителна компания да построи 
мрежа. Това вече не е задължително, 
защото клиентите могат да се 
възползват от природения газ и под друга 
форма – CNG.

CNG е английското съкращение за 
компресиран природен газ и обозначава 
технология, при която се намалява обемът 
на горивото до такава степен, че да е 
удобно за конвенционален транспорт 
в бутилки. „Метановите” автомобили 
използват същата технология, макар и в 
по-малки обеми.

Философията на компресирания природен 
газ е да достави синьото гориво до места, 
където все още не е изградена мрежа или 
няма да бъде изградена въобще заради 
нерентабилност. Това може да е от голяма 
полза както за офис сгради в градовете, 
така и за отдалечени обекти като хотели, 
хижи, малки индустриални обекти и др.

Една от компаниите, които вече 
въведоха тази услуга, е „Овергаз”. 
Проектът „Виртуален газопровод” 
позволява да се спечелят нови клиенти, 
които да се възползват от икономиите 
на природния газ. Намаляването на цените 
на газа от 1 юли 2009 г., както и все 
по-високите екологични изисквания на 
локално и национално ниво изискват все 
повече такива решения, които да заменят 
традиционните горива – мазут, въглища, 
дърва и др.

Друга компания, която представи 
тази технология в България, е 
VirtualGasNet Bulgaria, която с помощта 
на аржентинската технологична фирма 
„Галилео” осъществи проекта „Виртуален 
газопровод Марица”. Същността на 
проекта е компресиране, транспортиране 
и декомпресиране на природния газ, 

Използването на 
компресиран при-
роден газ може да 
е от голяма пол-
за както за офис 
сгради в градове-
те, така и за от-
далечени обекти 
като хотели, хижи, 
малки индустриал-
ни обекти и др.

като логистиката и управлението на 
доставките, както и определянето 
на маршрутите, се извършва от 
централизирана система за управление, 
базирана на SCADA и ГИС приложения. 
Транспортирането се извършва в 
компресирано състояние чрез модули, 
всеки с обем 1500 куб. м.

Това е още една възможност за 
редуциране на енергийните сметки в 
момент, когато се търсят начини за 
намаляване на разходите. Разбира се, ако 
финансовият план на тази инвестиция 
изглежда достатъчно рентабилен за 
съответната компания-потребител. �

„Фасилитис”
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Индустриални и логистични площи

КАК СЕ РАЗВИВА ПАЗАРА на логистични 
площи в България през последната 
една година? Колко квадратни 

метра нови площи очаквате да бъдат на 
разположени до края на годината? А през 
следващата?

Предлагането при индустриалните и 
логистични площи бе леко засегнато от 
икономическата криза. Като цяло този 
сегмент започна да се развива по-късно 
в сравнение с останалите сегменти и 
поради тази причина предлагането на 
модерни спекулативни площи остава 
ниско. 

В София, общият обем на спекулативни 
индустриални и логистични площи 
достигна 220,000 кв.м. (5% увеличение). 
Столицата остава най-активният пазар 
за първото шестмесечие на 2009 г. 
Площите за собствено ползване или 
специално за нуждите на конкретен 
наемател в столицата се увеличиха с 
58,000 кв.м., като достигнаха 1,341,000 
кв.м. Проектите в строеж за първото 
шестмесечие на годината достигнаха 
99,000 кв.м., като отбелязаха 4% ръст в 
сравнение с втората половина на 2008 г. 
Повече от 25% от проектите, започнати 
през този период, са със спекулативен 
характер.

В Пловдив, общият обем на логистични 
и индустриални площи достигна 852,000 
кв.м. (8% ръст). Разпределението на 
индустриалните площи в Пловдив е 
доста разпокъсано, като 32% от тях 
са разположени в Южна Индустриална 
Зона (Тракия), а 48% - в Марица, 
Раковски и Северна Индустриална Зона. 
Икономическата ситуация оказа влияние 
върху проектите в строеж в Пловдив – 
общо 53,000 кв.м. към юни 2009 г., като 
нови проекти не бяха започвани през този 
период. Някои от тях бяха забавени или 
временно преустановиха строителните 
дейности.

Във Варна общият обем на логистични и 
индустриални площи отбеляза 6% ръст и 
достигна 376,000 кв.м. През този период 
няма започнати нови проекти, а общата 

Търсенето е основно 
фокусирано в столицата
Стефан Карпузов, отдел логистични и индустриални площи, Colliers Bulgaria, пред „Фасилитис“

площ на тези в процес на изграждане 
възлиза на скромните 16,200 кв.м., като 
всички са съсредоточени в Западна 
Индустриална Зона. 

В Бургас модерните индустриални 
площи нараснаха с 14% (23,000 кв.м.), като 
общите площи достигнаха 192,000 кв.м. 
Почти няма нови проекти в строеж (2,000 
кв.м. към юни 2009 г.), като в сравнение с 
декември 2008 г. спадът е 83%.

До каква степен според вас се 
отразява кризата на този малко по-
специфичен пазар?

Поради трудности с финансирането, 
някои мащабни проекти отчетоха 
забавяне, а други бяха замразени. През 
първите шест месеца на 2009 г. почти 
няма започнати проекти в Пловдив, Варна 
и Бургас.

По отношение на търсенето, в 
началото на годината активността в 
този сегмент бе много ниска, но към 
средата на годината пазарът леко се 
активизира. Търсенето е породено основно 
от търговците на бързооборотни 
потребителски стоки (FMCG) и 
логистичните оператори. Бизнесът на 
дискаунт веригите процъфтява въпреки 
икономическата криза. 

Търсенето е основно фокусирано в 
столицата, докато по-малките градове 
отчитат намален интерес от страна на 
наемателите. По отношение на заетите 
площи, най-често запитванията варират 
за помещения между 2,000 и 4,000 кв.м. 

Заетостта в София запазва високи 
нива (1% свободни спекулативни площи) 
поради малкото готови индустриални и 
логистични проекти. Във Варна и Бургас се 
наблюдава лек ръст на свободните площи, 
но въпреки това нивото остава ниско. 

Трябва ли, според вас, да има по-голяма 
обвързаност между логистичните и 
офис площите – т.е. да се създават 
повече паркове, в които офис площите и 
логистичните площи да бъдат по-равно?

В логистично-индустриалните 
проекти, които в последните няколко 

На този етап собстве-
ниците на построените 
логистични центрове 
предпочитат да завършат 
фасилити мениджмънта 
сами

В Пловдив, общият обем 
на логистични и индус-
триални площи достигна 
852,000 кв.м. (8% ръст)
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Индустриални и логистични площи

години се изграждат в България, са 
предвидени и прилежащи офисни 
площи. Според международни норми 
обичайното разпределение в такива 
сгради е 90 % складови помещения към 
10 % офисни такива, въпреки че в някой 
от новостроящите се бази в страната 
този процент е силно завишен в полза 
на администрацията. Идеята на тези 
офиси в повечето случай е да обслужват 
логистичната дейност, което лишава 
от логика значително по-голям процент 
офисни площи.

Какви компании са основно са сред 
крупните наематели на нови качествени 
логистични площи и очакват ли се 
промени в тези тенденции?

Новите логистични паркове и проекти 
са подходящи за компании с широк 
диапазон на дейност – от 3PL, занимаващи 
се с логистика и дистрибуция, спедиторски 
дружества, FMCGs и фармацевтични 
компании, до фирми, занимаващи се с 
леко производство – асемблиране на 
електронни елементи, производство 
на резевни части, и представители на 
автомобилната индустрия.  

Както споменах и преди, в момента 
най-активни са дискаунт веригите, 
търговците на бързооборотни 
потребителски стоки (FMCG) и 
логистичните оператори. 

Какви са тенденциите при 
управлението на логистичните площи – 
собствениците им ги управляват сами 
или се наемат специализирани фирми 
занимаващи се с фасилити мениджмънта 
на тези съоръжения?

Поради ограничеността на 
предлагането на готов спекулативен 
продукт на българския пазар в този 
сегмент, няма красноречива тенденция 
относно фирмите, извършващи 
фасилити мениджмънт. На този етап 
собствениците на построените сгради 
предпочитат да извършват тези 
дейности сами. �

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ

Визитка 

Стефан Карпузов се присъединява към Colliers през март 

2007 г. като част от отдела за логистични и индустриални 

площи. От този момент става основна фигура в разговорите 

с бъдещите наематели в първия проект от подобен мащаб 

в страната - Логистичен парк Варна. Той взима участие и в 

другите ексклузивни проекти и услуги на отдела.

Стефан Карпузов има бакалавърска степен по финанси в 

Университета за национално и световно стопанство. 

Завършва Испанската гимназия в София и Първа английска 

гимназия като частен ученик.
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Промени в EPBD 2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ не е напълно 
задоволена от прилагането 
на досегашната директива за 

енергийната консумация в сградите (EPBD) - 
2002/91/EC. Основни причини за това са, 
че въвеждането на директивата става 
по-бавно от очакваното и че контролът на 
качеството на прилагане на директивата 
не е достатъчен. В резултат през ноември 
2008 г. Комисията прие предложение за 
нова версия на директивата. ЕК планира 
новата директива да влезне в сила през 
2010 г. след одобрение на Европейския 
парламент.

Предложението за промените в сега 
действащата директива се базира на 
мнения събрани от независими експерти, 
акционери, проучвания и конференции. 
Работата започнала по време на семинар 
по време на седмицата посветена на 
устойчивото развитие в Брюксел през 
2008 г. , където били събрани мненията 
на представители на страните членки 
и различни акционери. Повечето от 
организациите участници в семинарите 
имали положително отношение за по 
стриктна енергийна политика. Сред 
тях били Европейската федерация на 
недвижимата собственост, строителни 
фирми, фирми инсталатори и др. 
Допълнителни мнения били събрани чрез 
форум на публично запитване стартирал 
през юни 2008 г. Получени били около 
250 мнения от различни организации 
и физически лица. Получените мнения и 
препоръки били използвани за определяне на 
токите, нуждаещи се от промяна. 

Структурата на новата директива 
ще бъде същата като на досегашната 
2002/91/EC, но директивата ще бъде 
по-стриктна и с подобрен фокус върху 
съществените въпроси. Цел на новата 
версия ще бъде да подобри качеството 
и въздействието на енергийните 
сертификати, както и инспекциите 
свързани с тях. 

В сегашната директива е доброволно, но 
не и задължително наличието на препоръки 
и планове за подобряване на енергийната 
ефективност в сградите. Една от 
промените в новата директива ще е 
свързано именно с това и препоръките 
вече ще са задължителни. Тази предстояща 
промяна вече е отразена от българския 

Една от основните 
предвиждани 
промени е отпа-
дането на граница-
та от 1000 кв. м, 
над която 
до сега беше задъл-
жително сертифи-
цирането

В новата дирек-
тива се планира 
да бъде поставен 
и специален фокус 
върху ценовата 
ефективност на 
реализираните 
мерки за енергийна 
ефективност
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ЗЕЕ, според който обследващите 
сградите лица са длъжни да издадат и 
предписания за мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. Друга промяна 
е наблягане на енергийното потребление 
на ОВК системите и бойлерите. Една от 
основните предвиждани промени, която 
породи и някои притеснения в бизнес 
средите, е отпадането на границата 
от 1000 кв. м, над която до сега беше 
задължително сертифицирането.

В новата директива се планира да бъде 
поставен и специален фокус върху ценовата 
ефективност на реализираните мерки. Тя 
няма да дава конкретни стойности, които 
да определят ценовата ефективност, но 

ще насърчава сравненията с други страни и 
провеждането на бенчмаркинг проучвания. 
Ценовата ефективност ще акцентира 
основно върху разходите през жизнения 
цикъл, така че мерките за енергийна 
ефективност да бъдат максимално ценово 
ефективни според цените и конкретните 
условия в страната, в която се прилагат. 
ЕК също възнамерява да публикува 
ръководства за „сравнителна методология” 
за това как да се определи ценово 
ефективното ниво. Тези ръководства още 
не са включени в публичното предложение 
за промените, но Комисията обещава 
да ги включи преди промените да бъдат 
одобрени през 2010 г. Може би въпросът с 
ценовата ефективност ще е най-слабата 
точка в новото предложение, тъй като 
оставя отворени най-много въпроси, като 
например определянето на икономическите 
условия за всяка една страна.

Друга интересна промяна в EPBD 2010 
е въвеждането на изискване държавите 
членки да изготвят план за това как да 
повишат дела на пасивните сгради в 
националния си сграден фонд. Тези планове 
трябва да бъдат националните планове за 
повишаване на енергийната ефективност.

Ето и най-основните промени в 
директивата по членове:

Чл. 4. Определяне на минимални 
изисквания за енергийната ефективност

В момента изискванията за енергийното 
потребление, определени от страните 
членки, се различават значително в 
тяхното ниво, като някои са доста 
далеч от ценово ефективното ниво. Това 
означава, че ефектът на енергийната 
ефективност на сградата в икономически 
смисъл и понижаването на сметките 
за електроенергия се губи. Този член е 
променен така, че страните членки да 
определят така минималните изисквания за 
енергийна ефективност, че те да са ценово 
ефективни.

Чл. 5. Изчисляване на ценово 
оптималните нива на минималните 
изисквания за енергийна ефективност

Сравнителната методология ще е 
съставена от методи за изчисление, 
които ще бъдат разработени от 
Комисията и ще определят критерия за 
ценови оптимум с помощта на различни 
променливи (цена на инвестицията, 
експлоатационни разходи и разходи за 
поддръжка). От страните членки ще се 
изисква да използват тази методология, за 
да изчисляват ценово оптималното ниво с 
помощта на променливите определени от 
тях. Резултатите след това ще трябва да 
бъдат сравнявани с актуалните изисквания 
утвърдени в страната членка, като 
по този начин ясно се показва до колко 
националните изисквания се доближават 
до ценово оптималните нива. 

�46

Фасилитис  стр. 45



Нормативна уредбаНормативна уредба

45�
Това е нов член в директивата, който 
избутва досегашния чл. 5. с една позиция 
напред.

Чл. 6. (предишният чл. 5) Нови сгради
Задължението да се предвидят 

алтернативни енергийни системи за 
сградите е разширено до всички видове 
нови сгради. Това увеличава обсега на 
EPBD по отношение на увеличаването 
на ползването на възобновяема енергия. 
Въпреки че не е обявено, оценяването на 
алтернативните системи ще трябва да са 
в съзвучие с изискванията на Директивата 
за използване на възобновяеми енергийни 
източници, публикувана през януари 2008 г. 
и гласувана от Европейския парламент през 
2008 г.

Чл. 7. Съществуващи сгради
Премахва се границата от 1000 кв. м, 

под която не се сертифицират сгради 
при извършване на основен ремонт. 
Тази граница, според ЕК, изключва от 
действието на сертификата 72% от 
сградния фонд, притежаващ основна 
част от потенциала за намаляване на 
енергийната консумация от сградите. 
Освен това най-подходящият момент 
за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност е всеки път, когато 
сградата преминава през основен ремонт - 
обикновено на всеки 25-40 години. По този 
начин инвестициите допълнителни мерки 
са най-евини и имат време да се изплатят. 
Дефиницията „основен ремонт” остава и 
се подкрепя с преместването й в чл. 2. – 
ремонт инвестицията, в който надвишава 
25% от стойността на сградата, като се 
изключва цената на земята.

Чл. 8. Технически сградни системи в 
съществуващи сгради

Предложението с всички 
включени е него промени 
може да бъде свалено от 
http://tinyurl.com/ 574jeu

Ще бъде въведено 
изискване държави-
те членки да насър-
чават навлизането 
на пазара на пасив-
ни сгради с изгот-
вяне на национални 
планове с ясни 
дефиниции и цели

Включени са изисквания за страните 
членки да определят минимални изисквания 
за енергийната ефективност при 
инсталирането на нова или подмяна на 
стара сградна система. Това трябва да се 
определи с помощта на сертификатите на 
отделните продукти, които съставляват 
системата, от една страна, и от друга 
страна да се основава на правилната 
инсталация на системите, както и 
тяхното подходящо разположение и 
оразмеряване. Това цели да гарантира 
ефективността на цялата система, 
защото при неправилно инсталиране може 
да се понижи значително ефективността 
на една сградна система, която иначе 
е съставена от компоненти с висока 
енергийна ефективност. 

Чл. 9. Сгради, чиито емисии на 
въглероден двуокис и първичната енергийна 
консумация са ниски или близки до нула

Ще бъде въведено изискване държавите 
членки да насърчават навлизането на 
пазара на такива сгради с изготвяне на 
национални планове с ясни дефиниции 
и цели. Страните членки ще трябва 
да демонстрират водещата роля на 
публичните институции с определянето 
на специфични цели за сградите обитавани 
от тях. С помощта на информация от 
страните членки, Комисията ще определи 
общи принципи за дефиниране на такива 
сгради. ЕК ще следи и докладва за прогреса 
на страните членки, като така ще 
разработи стратегия и ако е необходимо, 
допълнителни мерки.

Чл. 12. Показване на сертификатите за 
енергийна ефективност

Разширява се обсегът на задължението 
да се показват на видни места 
сертификатите: например, ако цялата 
използваема площ от сградата се 
обитава от публична институция или 
често посещаваните от обществото 
места в сградата превишават 250 кв. м, 
сертификатът трябва да бъде показан на 
видно за посетителите място. 

Чл. 15 Доклади за обследването на 
системите за отопление и охлаждане

Ще бъде въведено изискването 
докладите за енергийното обследване 
на системите за климатизация да 
бъдат раздавани на собствениците 
или наемателите на сгради, за да ги 
информират за резултата и препоръките 
за ценово ефективни подобрения.

Очаква предложените промени да 
бъдат одобрени с леко закъснение, заради 
изборите за Европейски парламент, 
провели се тази година. Това означава, че 
новата директива не се очаква да влезне в 
сила преди 2010 г. �

„Фасилитис”
Статията е написана 

с помощта на информация 
предоставена от REHVA Journal

През 2010 г. се очаква одобрение на промените 
от европейския парламент и влизането им в сила
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Покривни неиз-правности
Ремонти и изграждане на покривни системи се възпрепятстват от неясноти в ЗУЕС

НАСКОРО БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ 
занимаваща се с изграждане и 
ремонт на покривни системи – 

„Брамак”, започна своя кампания под 
надслов „Ремонтирай с Брамак”. Тя е 
насочена към желаещите да ремонтират 
покрива на сградата си, като ги 
консултира безплатно за конкретния 
случай. Желаещите се оказали много, но 
голяма част от тях не могли да решат 
проблемите с некоректни съседи. 

Вълната от запитвания подтикнала 
„Брамак” да направи анализ на 
действащата нормативна база - Закона 
за управление на етажната собственост, 
който бе създаден именно за решаване 
на подобни проблеми. В резултат 
компанията е поставила на прицел грешни 
според нея текстове и недостатъчно 
резултатни процедури в ЗУЕС, които дори 
и с малки законодателни редакции биха 
защитавали по-ефективно интересите на 
собствениците на апартаменти.

„В закона има правнотехническо 
несъответствие и оставя неяснота 
с какво мнозинство да се взимат 
решенията на общото събрание. Чл. 17 
ал. 4 на ЗУЕС разпорежда решенията по 
ал. 1, т. 2 и 3 се приемат при спазване 
на изискванията за кворум по чл. 15, 
ал. 1. В цитираната алинея обаче не 
съществуват посочените точки 2 и 3 
и най-вероятно законодателят е имал 
предвид следващата алинея 2, която вече 
регламентира необходимите мнозинства 
за взимане на конкретен тип решения. 
Тази вероятно техническа грешка обаче 
създава объркване и на хората не им става 
ясно какво е необходимото мнозинство 
от собственици за взимане на конкретни 
решения. А за тях това е изключително 
важно”, коментира Кирил Дяков, управител 
на „Брамак“ България. 

Според “Брамак” друг сериозен проблем, 
с който се сблъскват съкооператорите, 
е нежеланието на някои съседи да дават 
средства за общи разходи и ремонти. 
Ако един човек не иска да се включи с 
финансови средства в ремонтирането 
на сградата, било то саниране на фасада, 
подмяна на ВиК, ремонт на покрива, 
трудно би могло да се съберат от него 
дължимите пари. Законът предвижда 
процедура за принудително изпълнение за 
внасянето на парите чрез чл. 38., ал.2. на 

Извадка от обаж-
дания на граждани 
касаещи дискутира-
ните проблеми: 
П. К, Ловеч:„Имаме 
няколко човека, които 
отказват да дават пари. 
Нямали. Трябва да правим 
ремонт на покрива 
и да сложим солидна 
входна врата. Те обаче 
се дърпат. Покривът не 
ги вълнува, защото не 
живеели на последния 
етаж. Не си дават 
сметка, че сградата 
е обща и не може без 
покрив. А няма как да ги 
задължим да дадат пари. 
И сега останалите, ще 
трябва да плащаме и за 
тях, за да ремонтираме 
сградата”.  

ЗУЕС - Когато собственик или обитател 
не изпълни решение в определения срок, 
председателят на управителния съвет 
(управителят) може да подаде заявление 
за издаване на заповед за изпълнение по 
реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския 
процесуален кодекс. Към заявлението се 
прилага препис от решението на общото 
събрание.  Практиката обаче показва, че 
това не помага особено на живущите да си 
решат проблема с некоректните съседи. 

Това е реален пример, как недобре 
обмислени закони пречат на бизнеса и на 
обикновените граждани. От фирмата, 
а и вероятно граждани, срещнали 
организационни трудности при опитите 
си да ремонтират сградата, в която 
живеят, се надяват, че новото Народно 
събрание ще вземе отношение по 
предложените изменения и допълнения 
в ЗУЕС и ще последват законодателни 
инициативи, които да помогнат на 
собствениците на апартаменти да 
имат по-коректни и регламентирани 
взаимоотношения. �

„Фасилитис“
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Градското селско 
стопанство
За сградите и плановете за приближаване 
на реколтата до масата за хранене

ИДЕЯТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ в 
гъсто населени градски райони, 
e съпътствала хората още от 

зората на големите гъсто населени 
градове. Земеделски тераси например са 
неотделна част от архитектурата на 
Мачу Пикчу, а и всички знаем за Висящите 
градини на древен Вавилон. Тази идея, 
малко позабравена в гъсто населените 
райони в последните столетия, среща 
все повече привърженици в средите на 
еколозите, архитектите и урбанистите. 
Това се дължи на натиска на климатичните 
промени, пред които сме изправени и 
увеличаващото се население на планетата, 
и все по-голямото му концентриране в 
градовете. През последните години на 
бял свят са появиха множество идеи за 
проекти за високо строителство, които 
включват площи в сградата предназначени 

за отглеждането на земеделски култури.
Според европейски план за намаляване на 

парниковите емисии, в бъдеще високите 
сгради ще съдържат странично висящи 
градини със зеленчукови и плодови 
насаждения. За целта ще бъдат ползвани 
стени, балкони и покриви, като с това 
ще се намали нуждата от пренасяне на 
зеленчуци и плодове от провинцията. 
Единица земеделска продукция пътува 
стотици и хиляди километри преди 
да достигне крайния потребител. 
Производството и разпространението на 
храна, например, стои зад почти една пета 
от парниковите емисии на Обединеното 
кралство. Освен това населението по 
света масово се струпва по големите 
градове. Според прогнози 80% от девет 
милиардното население през 2050 г. ще 
живее в градовете. 

La Tour Vivante или “Живата 
кула” - идеен проект за сграда 
с жилищни и офис площи, и 
7000 кв.м зеленчукови градини
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Европейската агенция за опазване на 
околната среда (European Environment 
Agency) е приела на сериозно потенциала на 
високите сгради в градовете за намаляване 
на парниковите емисии в селското 
стопанство и предвижда в страните 
членки на ЕС да бъдат създадени правила, 
които да насърчават архитектите да 
включват „вертикалните градини” в 
техните проекти.

Агенцията, която съветва Европейската 
комисия по въпросите, свързани с борбата 
с климатичните промени, предлага във 
всеки град да има поне една сграда-пример 
с „живи стени” с ядливи растения.

Отглеждането на растителни 
хранителни култури по този начин е 
свързано с редица предимства, освен 
намаляването на парниковите емисии 
от транспортирането на земеделските 
култури. Друго еко предимство на 
отглеждането на ядливи растения в 
градовете е намаляването на изсичането 
на гори с цел превръщането им в 
земеделски площи. Високите температури 
в градовете, поддържани от бетона и 
асфалта, които абсорбират топлината 
и бавно я освобождават, означават по-
дълъг период, през който е възможно 
отглеждането различните видове култури. 
За поливане може да бъде добивана 
дъждовна вода от покривите, посредством 
мрежи от тръби, които ще я пренесат 
по всички нива на висящата градина, а 
допълнителната тежест на сградата, 
прибавена от растенията, може да бъде 
намалена с хидропонично отглеждане 
на растенията (без почва). Освен това 
растенията притежават охлаждащ 
ефект, което означава, че ще помогнат 
сградата да бъде по-студена през лятото. 
Озеленяването на сградите също така би 
понижило температурата в града през 
горещите летни дни като цяло. Например 
за Чикаго е изчислено, че озеленяването 
само на покривите на сградите в центъра 
на града, би понижило температурите 
в горещите летни дни в центъра с 
приблизително 7 °C. 

Namba Parks - търговски и офис комплекс в град Осака, Япония

В момента на различни места по света 
вече има сгради с озеленени екстериорни 
повърхности, пригодни за отглеждането 
на земеделски култури. Вероятно в далечно 
бъдеще на производството на храна в 
сградите ще се гледа, както днес се гледа на 
производството на електроенергия в тях, и 
„пасивна сграда” ще бъде доста по-разширено 
понятие, отколкото е днес. Появяването 
на сгради със зеленчукови и плодови градини 
би променило значително представата 
за земеделието и архитектурата. То би 
усложнило значително самите сгради и 
би увеличило усилията нужни за тяхното 
управление и поддръжка. Представете си 
една напълно автоматизирана сграда с 
градини и системи, които контролират, 
освен всичко друго, и системите за 
автоматизирано напояване на посевните 
площи. Вероятно на фасилити мениджърите 
на такива сгради ще им се наложи да 
придобият и минимална обща култура по 
земеделие, а това да си отглеждаш домати 
пред блока няма да се счита за нещо „селско”, 
а за благороден акт. �
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Енергиен пазар

Телекомите навлизат 
в енергийния мениджмънт
Докъде се простират възможностите на телекомуникационните 
оператори по отношение на енергийния мениджмънт и умните мрежи

СЕКТОРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА и 
комуналните услуги става все по-
атрактивен за компании от различни 

браншове. Напоследък все повече IT и 
софтуерни компании се ориентират към 
енергийния мениджмънт и умните мрежи. 
Това вече важи и за телекомуникационните 
оператори. Някои телекомуникационни 
компании в САЩ, както и на други места по 
света, вече предлагат системи за енергиен 
мениджмънт на техните клиенти. Мнозина 
дори смятат, че телекомите могат да си 
съперничат с ютилити компаниите в този 
все още възникващ пазар. 

За компании стартиращи в този бранш 
пътят към домовете на клиентите 
не минава през интелигентните 
измервателни устройства за потребление 
на енергия, а през телевизора, телефона 
и интернет услугите, предлагани от 
телекомуникационните оператори. Или 
може би и през двете.

Например вземете OpenPeak 
- американска компания, 
произвеждаща „тъчскриин” и VOIP 
устройства, разпространявани от 
телекомуникационните оператори като 
американския Verizon или британския 
О2. Сега компанията вече е добавила 
възможности за енергиен мениджмънт 
към приложенията инсталирани на 
устройствата си. Докато OpenPeak 
прави успешни опити в това да накара 
ютилити компаниите да наложат 
приложенията на компанията при крайните 
потребители, компанията също работи 
и с телекомуникационните оператори. 
„Все пак телекомите търсят начини да 
оставят клиентите си доволни”, казва 
изпълнителният директор на компанията 
Дан Гитълман. Телекомуникационните 
компании, с които OpenPeak работи, имат 
екипи, идващи по домовете да инсталират 
интелигентни ключове за лампи и 
термостати, заедно с кабелите и DSL 
връзките. Според анализатори те също 
могат да правят това, което и ютилити 
компаниите трябва да направят, за да 
разпространят домашните системи за 
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Въпреки че е още 
в пилотна фаза, 
навлизането на 
телекомуникаци-
онните оператори 
в домашния енер-
гиен мениджмънт 
се случва с бурни 
темпове

управление на потреблението на енергия 
отвъд кръга на по-схватливите или 
заможни клиенти. А именно - да поемат 
част от разходите за въвеждането на 
тези системи. Подобни схеми, където 
компанията доставчик заплаща част от 
цената на устройството, съществуват 
например при покупката на мобилен 
телефон. Според Гитълман покриването на 
част от цената за крайните потребители 
е важно бизнес решение. 

Тази година телекомуникационните 
оператори започват да навлизат като 
доставчици на системи за домашен 
енергиен мениджмънт. Например 
Verizon планира да включи енергиен 
мениджмънт във функциите на услугата 
си FiOS, базирана на мрежа от оптични 
влакна и включваща в себе си услугите 
телефон, интернет и телевизия. За 
сега обаче от компанията още не са 
съобщили детайли за това къде и как 
ще се случи това. OpenPeak, която 
разпространява продуктите си чрез 
Verizon, още не съобщава и дали новата й 
платформа е включена в отношенията й с 
телекомуникационния оператор, или други 
нейни телеком клиенти.

Кевин Миигър, изпълнителен директор 
на базираната в Великобритания 
компания за системи за домашен 
енергиен мениджмънт Intamac Systems 
Ltd., разглежда комбинацията между 
телекомите и потреблението на енергия 
в домовете като примамлива. Intamac 
предоставя мобилни и интернет базирани 
и услуги за енергиен мениджмънт в 
дома, както и системи за наблюдение и 
охрана. Current Cost е компания която е 
доставчик на системи за мониторинг 
на енергийното потребление за дома 
и е партньор на Intamac, която е 
монтирала около 600 000 устройства 
в британските домове. Повечето от 
тези устройства са инсталирани чрез 
партньорство с ютилити компании 
като Scottish and Southern Energy и British 
Gas, но много от тях са инсталирани 
и от телекомуникационни компании, 
включително и от европейската 
сателитна компания Sky. В момента 
телекомите са още в пилотна фаза на 
тестване, но скоро се очаква да се появят 
официални изявления от тези компании за 
достъпа до тези технологии на широката 
публика. Някои компании даже се очаква 
да започнат да предлагат нужните за 
енергийния мениджмънт устройства 
безплатно при сключване на договор. 

Intamac също така работи с BT Group 
(преди позната като British Telecom) по 
възможностите за управление на средата 
през нейните безжични Home Hub портали 
направени от компанията Thompson. 

Скоро Intamac ще си партнира с 
американски телекомуникационен 

оператор, за да достави устройства 
за домашния енергиен мениджмънт, 
ползващи комуникационния протокол 
ZigBee. Проектът ще бъде съвместим с 
интелигентни измервателни устройства 
поддържащи двупосочна комуникация. 

Мнозина обаче се съмняват, че 
широколентовият интернет ще може 
да замени умните електрически мрежи, а 
други виждат в него добра алтернатива 
или поне допълнение , или първо стъпало 
към тях. Според Миигър няма смисъл 
ютилити компаниите да изграждат 
собствени мрежи чрез протокол за 
комуникация като ZigBee, когато 86% от 
домовете в САЩ имат широколентов 
достъп до интернет. Тази идея е накарала 
много потенциални инвеститори в 
умните мрежи да се притесняват от 
бавния процес при взимането на решения 
от ютилити компаниите и от нуждата 
от одобрението на регулаторите за това, 
което правят. В момента има компании 
като доставчика за автоматизация 
в домовете Control4 и компанията за 
софтуерни решения за интелигентни 
мрежи Gridpoint, които се опитват 
да изградят съгласувани с ютилити 
компаниите системи за енергиен 
мениджмънт в домовете. За целта те 
използват новия софтуер на Gridpoint, за да 
интегрират новата система за енергиен 
мениджмънт на Control4 с потреблението 
на електроенергия.

Що се касае до компанията OpenPeak, 
тя изразява желание да работи, както с 
телекомуникационните оператори, така и с 
ютилити компаниите, ако двете индустрии 
работят върху начини да си партнират 
в посока към умните енергийни мрежи. 
В момента устройствата на OpenPeak 
поддържат WiFi и всички трябва да 
поддържат и ZigBee до края на годината. �

„Фасилитис“
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Енергиен пазар

Доставчиците 
трябва да пока-
жат, че ценооб-
разуването няма 
неблагоприятно 
въздействие върху 
възобновяемите 
ресурси

Търговете с обратно 
наддаване и пазара 
на енергия
Конкурси за закупуване на вятърна енергия – пример от САЩ

ВСЯКА ГОДИНА Американската 
администрация на общите 
услуги (GSA) закупува огромни 

количества енергия за управлението на 
правителствени сгради. Енергийните 
разходи са непредсказуеми, непостоянни 
и трудни за планиране и бюджетиране. 
Чрез използването на иновативни пакети 
за закупуване на енергия от вятърни 
мощности, GSA използва нерегулирания 
енергиен пазар на Тексас, за да намали 
федералните разходи за енергия и да 
увеличи използването на възобновяема 
енергия от вятърни мощности. 

За целта GSA е направила иновативни 
конкурси за закупуване на вятърна енергия 
за 103 федерални сгради, намиращи се 
в нерегулирани части на Тексас. Това е 

първият случай, в който федерална агенция 
купува мащабно количество вятърна 
енергия за широко разпространените 
федерални сгради. Това не е единичен 
ход за популяризиране на дейностите 
и зелени тенденции в САЩ, а сериозен 
опит за постигане на политически цели, 
спестяване на пари за данъкоплатците, 
спестяване на енергия и опазване на 
околната среда. Тези 103 сгради имат 
общ годишен разход от приблизително 
137 милиона kWh, или около 12 до 15 
милиона долара по тамошните цени на 
електроенергията. 

Според изискванията на държавната 
администрация енергийните компании, 
с които тя сключва договор, трябва 
да доставят поне 50% вятърна 

Според изискванията на държавната администрация, енергийните компании, с които тя сключва договор, 
трябва да доставят поне 50% вятърна енергия с опцията да предлагат повече възобновяема енергия, ако това е възможно
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енергия с опцията да предлагат 
повече възобновяема енергия, ако това 
е възможно. Цената се формира на 
тригодишни, петгодишни и десетгодишни 
периоди. Доставчиците трябва да 
демонстрират техническа квалификация, 
надеждност, стратегия за измерване 
и управление на риска, и да покажат, 
че при формирането на цената няма 
неблагоприятно въздействие върху 
възобновяемите ресурси (енергийните 
компании често слагат надценка на 
„зелените горива”, за да могат да 
ги продават на по-високи цени от 
изкопаемите горива.)

GSA използва метода на обратния търг, 
който сам по себе си е иновативен за 
региона (при този подход наддаванията 
намаляват, докато доставчиците 
се конкурират с по-ниски цени). При 
предишни търгове за закупуване на 
енергия GSA е спестила почти 10 
милиона долара. Организацията е станала 
още по-изобретателна като е развила 
възможностите за организиране на 
собствени търгове – първата федерална 
агенция, която прави подобно нещо, 

спестявайки над половин милион долара в 
тръжни такси за един търг.

Ползите от такава доставка на вятърна 
енергия са много:
1. Производството на вятърна енергия е 
конкурентно на това от изкопаеми горива
2. За разлика от изкопаемите горива, 
цената на вятърната енергия е една и 
съща всяка година и е възобновяема.
3. Промотира енергийна независимост и 
сигурност
4. Отваря работни места и подпомага 
местните икономики
5. По-голяма точност в планирането на 
ютилити бюджета
6. Спомага за постигането на цели 
свързани с околната среда включително за 
намаляването на емисиите 
7. Установява GSA като национален лидер 
в ефективните, позитивни и бизнес 
инициативи свързани с околната среда
8. Създава нов модел за финансови 
операции за държавни покупки на 
възобновяема енергия, която може да 
се възпроизведе в други конкурентни 
пазари �

„Фасилитис”
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За GSA
Американската 
администрация на 
общите услуги (US General 
service administration) 
е правителствена 
организация в САЩ, 
създадена през 1946 
г., за да подпомага 
федералните агенции. 
GSA ги снабдява с 
консумативи, офис 
пространства за 
служителите им, 
транспорт, а също така 
разработва стратегии 
на национално ниво за 
намаляване на разходите 
свързани с тези дейности 
– нещо като цялостен 
държавен фасилити 
мениджмънт. Мисията 
на GSA, както са обявили 
от организацията, е „да 
помогне на федералните 
агенции да обслужват 
обществото, чрез 
предлагане при най-
добра стойност, на 
офис пространства, 
експертни решения, 
придобиване на услуги и 
политики на управление”. 
В момента GSA 
управлява и поддържа 
хиляди държавни сгради 
и се занимава със 
строителството на 
нови. Реставрацията 
и съхранението на 
сградите исторически 
паметници също е в 
обхвата на дейности на 
организацията.

Енергиен пазар
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Енергиен пазар

Умни мрежи 
в Амстердам
Пилотен проект на IBM, Cisco и ютилити 
компанията Nuon с 500 домакинства

УМНИТЕ МРЕЖИ са голямото 
предизвикателство в света на 
зелените иновации и въпреки някои 

неясноти по дефинирането на това 
какво всъщност представляват те, 
едно обновление на енергийната мрежа, 
е наложително, за да се превърне тя в 
„умна” и по-ефективна. Амстердам е 
поредният град, който ще се включи в 
тази инициатива с нова пилотна програма 
която ще се управлява от IMB, Cisco и 
от холандското ютилити предприятие 
Nuon. По програмата 500 домакинства 
ще бъдат оборудвани със системи за 
енергиен мениджмънт, включително 
умни електромери и системи за енергиен 
мониторинг.

Очаква се щастливите участници в 
пилотната програма да спестят поне 14% 
от енергийните си разходи и вредните си 
емисии CO

2
. Това би трябвало да помогне на 

Амстердам до 2025 г.да достигне целта си 
за намаляване на парниковите газове с 40% 

от нивата им през 1990 г. 
Чрез този проект IBM и Cisco целят да 

демонстрират как по-интелигентните 
мрежи могат драматично да намалят 
прекъсванията и проблемите, да подобрят 
комуникацията с потреблението, да се 
справят с текущото и бъдещото търсене, 
да повишат ефективността и да повишат 
контрола върху разходите.

„Предоставянето на гражданите на 
Амстердам на повече информация и по-
добър контрол над тяхното енергийно 
потребление ще доведе до намаление 
на разходите и консумацията на 
енергия, както и ще намали общото им 
въздействие върху околната среда.”, казва 
Мяртин де Беер, старши вицепрезидент 
на Cisco’s Emerging Technologies Group. 
„Иновативни градове като Амстердам 
оценяват възможността да използват, 
базираната на стандарти интелигента 
комуникационна мрежа като платформа 
за икономическо развитие, по-добро 
управление на града и подобряване на 
качеството на живот на гражданите. 
С този пилотен проект се надяваме да 
покажем как умните и свързани общества 
могат да бъдат по-съзнателни към 
енергията и да бъдат по-зелени”, допълва 
още той. 

Енергийната консумация 
може да бъде „видима”
Да се даде възможност на хората чрез 
предоставяне на повече информация да 
могат да правят по-добре информирани 
избори е ключов въпрос. За повечето хора 
консумацията на енергия е невидима и 
не винаги е ясно как техните действия 
имат влияние. Те мислят за енергията 
само когато дойде време да си платят 
сметките и дори тогава не е много ясно 
как е била употребена тя.

Ако на хората им се даде ясна информация 
за текущите цени на електроенергията, 
както и кои уреди в домовете им използват 
най-много енергия, това ще доведе до 
намаляване на потреблението от крайните 
клиенти. Умните мрежи ще помогнат за 
въвеждането на политика на плаващи цени 
спрямо това по кое време на денонощието 
се използва електроенергията, което 
ще доведе до намаляване на пиковите 
натоварвания и ще намали нуждата 
от построяване на нови електрически 
мощности. Принципът е същия като при 
показването на средния разход на бордовия 
компютър на новите автомобили – това 
подтиква хората да се научат да карат 
по-ефективно. Всеки иска да има по-ниска 
сметка за електричество и повечето хора 
биха желали да направят нещо добро за 
околната среда, това което липсва за сега 
са правилните инструменти. �

„Фасилитис”

По програмата 500 
домакинства ще 
бъдат оборудва-
ни със системи за 
енергиен менидж-
мънт, включително 
умни електромери 
и системи за енер-
гиен мониторинг

Амстердам е един от градовете с най-голям напредък в градския енергиен мениджмънт
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Енергийна ефективност

Сградите Сградите 
и националната и националната 
икономикаикономика
Енергийна ефективност в сградите Енергийна ефективност в сградите 
е с голям потенциал за цялата икономикае с голям потенциал за цялата икономика

НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ в сградите се гледа 
предимно като средство за 

намаляване на експлоатационните разходи 
и негативния ефект на сградите върху 
околната среда. Според доклад на една 
от водещите световни консултантски 
компании – McKinsey, инвестирането в 
енергийната ефективност на сградния фонд е 
и стратегическо решение с голям потенциал 
за икономиката. 

Според компанията енергийната 
ефективност в сградите има потенциал да 
намали консумацията на енергия в САЩ с 23% 
и да спести на американската икономика 
немалката сума от 1.2 трилиона долара 
до 2020 г. Намаленото с такъв процент 
потребление на енергия би предотвратило 
изхвърлянето в атмосферата на 1.1 млрд. 
т парникови емисии годишно. Според 
проучванията на McKinsey за използването 
на целия потенциал на енергийната 
ефективност в сградите на САЩ, който ще 
доведе до гореспоменатите спестявания, 
трябва да се инвестират по 50 млрд. долара 
на година в продължение на 10 години. Тези 
инвестиции също така биха отворили 900 
000 нови работни места.

Докладът на консултантската компания 
не ни казва нещо ново, а именно че 
инвестирането в енергийна ефективност 
е най-евтиният начин за намаляване на 
парниковите емисии. Инвестициите, които 
са нужни според проучванията на компанията, 
трябва да обхване 100 млн. сгради, като са 
взети под внимание и милиардите уреди, 
използвани от домакинствата, бизнеса 
и индустрията. Да се въведат мерки за 
енергийна ефективност в тези сгради и 
милиардите устройства в тях е едно от най-
големите предизвикателства според доклада. 
Това включва задачи като измерването на 

енергията, която не е била използвана, и 
нужните големи първоначални инвестиции.

Друго, което включва докладът, са и 
стратегии за постигане на целите за 
енергийна ефективност, които включват 
кампании по образоване на населението 
по въпроса, допълнителни данъчни 
облекчения, разумно финансиране и държавни 
регулации, касаещи сградите. Най-голямо 
предизвикателство според доклада е да 
се накара цялата страна колективно да 
осъзнае и да инвестира в енергийната 
ефективност. Това би могло да стане, ако на 
национално ниво енергийната ефективност 
се припознае като важен енергиен ресурс, 
което изисква немалко работа на национално 
и регионално ниво. За целта е необходимо 
и добро съгласуване в действията на 
производителите на енергия, ютилити 
компаниите, регулаторите и крайните 
потребители. Докладът придава голямо 
значение на технологичните иновации 
и създаването на енергийно ефективни 
технологии от следващо поколение.

Докладът дава добри препоръки, как 
трябва да се оперира на национално ниво и 
разглежда енергийната ефективност като 
изключително важен ресурс, но вероятно най-
убеждаващи в него са цифрите. Предложената 
в доклада методика с малки разлики е 
приложима и за други държави като България 
например. За да могат да се представят 
обаче ясно целите е нужно да бъде измерено 
какво биха коствали те и до какъв резултат 
биха довели. За нашата страна едно от 
най-големите предизвикателства в тази 
насока е осигуряването на прозрачност при 
измерването на потенциала на енергийната 
ефективност в сградите и най-вече 
достоверност на получените данни. �

„Фасилитис”

50 млрд. долара на 
година за енергий-
ната ефективност 
на сградите в САЩ 
за 10 години биха 
довели до печалба 
за американската 
икономика от 1.2 
трилиона долара за 
същия период
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Осветление

LED vs. CFL
Постепенно светодиодните технологии 
задминават флуоресцентното осветление

КОГАТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ „НАЙ-ЗЕЛЕНАТА” 
ОПЦИЯ измежду всички продукти, е 
важно да се вземе предвид целият 

жизнен цикъл: процесът на производство, 
как се използва, както и изхвърлянето на 
продукта на края на „живота” му. Само 
2% от общата енергия, консумирана от 
светодиодите (LED) през жизнения им 
цикъл, например, е използвана в тяхното 
производство. 

Министерството на енергетиката на 
САЩ вече е пуснало на пазара няколко оценки 
на жизнения цикъл на светодиодните лампи, 
проведени от университета „Карнеги 
Мелън”, а производителят на осветителни 
тела Osram наскоро е пуснал едно ново 
проучване проведено от корпоративния 
технологичен център за еко иновации на 
„Сименс”. Изводите от проучванията са 
доста интересни.

Проучванията на университета 
„Карнеги Мелън” и Osram разкриват, че 
зад производството на светодиодните 
лампи стои много малка част от цялото 
им въздействие през жизнения им цикъл в 
сравнение с различни технологии за лампи 
с нажежени крушки. От проучването: 
за светодиоди и компактните 
флуоресцентни лампи (CFL) на Osram 
пък става ясно, че повече от 98% от 
енергията, използвана през жизнения 
цикъл на двата вида осветителни тела, 
отива за производството на светлина. 
По-малко от 2% от енергията отива за 
производство, което премахва опасенията, 
че производството на тези осветителни 
тела е с висока енергийна интензивност.

При сравнение на светодиодни лампи, 
които произвеждат 30 лумена за ват с CFL, 
резултатите за всички практически цели са 
много близки и може да се твърди, че тези 
по-слаби светодиодните лампи са енергийно 
ефективни, колкото компактните 
флуоресцентни лампи. Това се дължи на 
по-дългият живот на диодите, които все 
още се усъвършенстват, а и за разлика 
от компактните флуоресцентни лампи не 
съдържат живак, което не ги прави опасен 
отпадък. Не става ясно обаче дали при 
това проучване се взима под внимание, че 
за разлика от повечето LED осветителни 
тела, част от светлината на CFL отива 
към тавана, при което се губи част от 
лумените. 

Хотелска конферентна зала обзаведена с LED осветление  © Courtyard by Marriott

LED лампа за стандартна фасунга CFL лампа
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за да настигне диодите. Един недостатък 
на диодите обаче остава – цената им 
е значително по-висока от тази на CFL 
и въпреки че LED са няколко пъти по-
дълговечни, цената им все още отблъсква 
масовия купувач. Изборът между двете 
технологии ще засегне все повече хора, 
особено в Европа, където през 2010 г. 
се планира въвеждането на забрана за 
производството на крушки с нажежаема 
жичка.

LED иновации
Напоследък в интернет пространството 
и медиите в САЩ широко се обсъжда 
продуктът HydraLux-4 - светодиодна лампа 
с течно охлаждане, която е разпространено 
от компанията EternalLEDs. Някои са 
на мнение, че това ще е голям хит на 
пазара, други пък казват, че не виждат 
предимствата на тази лампа пред другите 
LED осветителни тела.

Технологията заложена в HydraLux-4 е 
следната: светодиодната лампа включва 
контейнер с кухина, която се запълва с 
течност, светодиод като източник на 
светлина и топлинен проводник. Топлинният 
проводник, разположен близо до светодиода, 
отвежда топлината до течността. 
Това, че LED лампата е със система за 
охлаждане, едва ли има съществен ефект 
върху нейната производителност, тъй 
като диодите отделят много малко 
топлина. Ефектът, който има кухината 
с течността, обграждащ диода, обаче се 
изразява и в равномерно разпределение на 
светлината и повишена яркост. Течността, 
която се използва, е вид масло, което не 
провежда електричество и към което може 
да се добавят цветове за промяна на цвета 
на светлината (производителите даже 
твърдят, че лампата може да работи със 
зехтин за зелени цветове). Технологията е 
патентована за първи път от тайванеца 
Кън Ян Чанг.

Цената на HydraLux-4 не е никак 
ниска – 35 долара за лампа. Това обаче е 
високоефективно осветително тяло с 
живот от 35 000 часа, което може да се 
завинти във фасунга от обикновена крушка. 
Освен това лампата може да произвежда 
мека светлина близка по качество до тази 
от крушките с жичка, с което решава 
основния проблем на диодите, които 
произвеждат прекалено студена светлина. 
Сегашният вариант на HydraLux е с 
мощност 4 W и свети със силата на крушка 
с жичка от 25 W – напълно достатъчно за 
една настолна лампа. До края на годината 
ще се появят и по-мощни модификации 
на HydraLux – лампи от 8 W, 12 W и 16 W, 
които заедно със съществуващия модел ще 
могат да заместят всяка крушка с жичка с 
мощност от 25 W до 100 W. �

„Фасилитис”

Последните достижения при 
светодиодните технологии са стигнали 
до над 150 лумена за ват, но най-новите 
LED лампи на пазара не превишават 
80 лумена за ват. Дори ако в близкото 
бъдеще LED с 150 лумена/W като пазарен 
продукт не е достижимо, но едно масово 
удвояване до 60 луменa/W ще остави 
компактните флуоресцентни лампи в 
сянка. Като заключение може да се каже, 
че светодиодните лампи на пазара вече 
са конкурентни на CFL като енергийна 
ефективност. Това изглежда скоро ще се 
промени, като се има предвид фактът, че 
светодиодната осветителна технология 
все още се развива доста бързо, докато 
флуоресцентната технология е малко 
вероятно да се подобри с темпове нужни, HydraLux - 4
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Постижима пасивност
“ИГ Пасивни сгради България” ще информира заинтересованите и ще 
въведе сертификационна програма за пасивно строителство в България

СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ се намира в 
задънена улица, потребителите на 
недвижима собственост с право 

стават все по-взискателни. Енергийните 
кризи следват една след друга. Природните 
ресурси са на изчерпване и следва в 
краткосрочен и дългосрочен аспект цените 
им единствено да се покачват. Очевидна е 
нуждата от реални мерки за съхраняване на 
хармонията с природната среда, без която 
човечеството е обречено. От друга страна, 
като член на Европейския съюз, България 
е длъжна да вземе мерки за редуциране на 
въглеродните емисии и да повиши радикално 
енергийната си ефективност според Плана 
20/20/20. 

Предоставя ни се шансът с едно 
действие да сбъднем „зелената революция” 
и да постигнем значителен напредък в две 
направления: намаляване на разходите за 
отопление и охлаждане в сградите чрез 

Голямата прегра-
да пред широко-
то разгръщане на 
строителството 
на пасивни сгради е 
липсата на инфор-
мираност

ефективен и измерим стандарт за енергийна 
ефективност и от друга страна добиване 
на малкото необходима енергия чрез чисти 
за природата технологии – ВЕИ. На пазара се 
наблюдава появата на остра необходимост 
от модел за качествено, енерго-ефективно 
строителство, който да даде по-висока 
стойност на продукта и нов шанс за 
развитие на строителната индустрия. 
Стандартът „пасивни сгради” е широко 
популярен в Европа от вече 15 години. 
Построени са хиляди примери. Пасивната 
сграда осигурява комфорт на обитаване 
на най-високо ниво с минимални разходи за 
отопление, охлаждане и експлоатация, като 
осигурява запазване на стойността на 
имота във времето, гарантира енергийна 
независимост и подпомага опазването 
на околната среда. Пасивната сграда е 
стандартът на бъдещето. По законите на 
физиката е дефинирана пределната граница 

Пасивна жилищна сграда в Германия
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на минимално възможната потребна енергия 
за отопление, така че да се гарантира 
комфорт на обитаване при минимално 
възможно увеличаване на първоначалните 
разходи за строителство. Относителното 
оскъпяване на строителството на 
сградата по стандарта е неминуемо, 
но може да бъде сведено до минимум с 
разумно проектиране и въвличането на 
целия проектантски екип още от началото 
на проекта. Капитализираните разходи 
за изграждане и експлоатация на пасивни 
сгради се изравняват във времето с тези 
на конвенционална сграда. С увеличаването 
на цените на енергоизточниците, този срок 
става все по-кратък и в повечето случаи е 
по-кратък от десет години. И това е само 
един от материалните изрази на ползите. 
Веднъж намален до пределно възможния, 
разходът на енергия от 15 кВт.ч/кв. м 
годишно може лесно да се покрие с добив 
от ВЕИ. Пасивната сграда може лесно да 
се превърне в нулева или дори в плюсово-
енергийна.

В България всичко това е напълно 
постижимо. Голямата преграда пред 
широкото разгръщане на строителството 
на пасивни сгради е липсата на 
информираност и решителност сред всички 
участници в строителния процес. Основната 
предпоставка за бум на пасивното 
строителство е да бъде преодоляна липсата 
на информация, поднесена по достъпен за 
потребителите или професионалистите 
начин. Това е мисията и основната причина 
за учредяването през месец юни на специално 
сдружение с нестопанска цел - “ИГ Пасивни 
сгради България”. Сред учредителите са: 
арх. Георги Николов; Светла Бонова; инж. 
Захари Божилов; инж. Орлин Илиев; Стефан 
Антонов; Християн Йорданов. Още с 
появата си сдружението се присъедини към 
международната мрежа от организации, 
популяризиращи стандарта пасивна сграда 
Pass-Net, подпомагана от европейската 
програма Intelligent Energy Europe. Предстои 
дългосрочно партньорство с колегите ни 
от всички европейски държави, най-вече от 
Германия и Австрия, а също така и близките 
ни балкански държави: Румъния и Хърватска.

Една от първите цели е вече изпълнена. 
Напълно обновената интернет страницата 
www.passive.bg вече е официалната трибуна 
на сдружението. В нея всеки може да намери 
обширна информация за концепцията, да 
прочете статии, да прочете за събития и 
програми за обучение. В отворен форум ще 
се обменят идеи и опит от реални строежи. 
Всеки, който е с готов с проект, вече е в 
процес на строителство, построил е или 
дори е сертифицирал пасивна сграда, ще 
може да публикува обекта си. На по-късен 
етап базата данни за пасивните сгради в 
България ще се обедини с общата европейска 
база данни за пасивни сгради, която е в 
процес на международно интегриране.

Практиката показва, че в България на 
стандартите не винаги се гледа с добро око. 
В повечето случаи целта на инвеститорите, 
проектантите и строителите е да 
заобиколят най-елегантно нормите, стига 
това да е изгодно в момента. От началото 
на 2009 г. реалностите в строителството 
вече са други. За да не позволи стандарта 
пасивна сграда, в резултат от 
непрофесионалното му прилагане, да загуби 
авторитета си, а оттам и последователите 
си, „ИГ Пасивни сгради България” стартира 
въвеждането на сертификационна процедура 
за пасивни сгради в България. Целта е да 
се избегнат имитациите и да се появи 
механизъм за доказване на постигането 
на параметрите на стандарта. До края на 
годината ще бъде организирана и първата 
национална конференция на пасивните 
сгради, информация, за която ще бъде скоро 
публикувана в интернет страницата.

За краткото време от създаването си в 
сдружението влязоха многобройни членове. 
Член на сдружението може да бъде всяко 
физическо или юридическо лице, което споделя 
целите на сдружението и средствата за 
тяхното постигане. Вие също можете да 
станете пълноправен член! �

арх. Георги Николов
председател на УС на

“ИГ Пасивни сгради България”

Веднъж намален 
до пределно въз-
можния, разходът 
на енергия от 15 
кВт.ч/кв. м годиш-
но може лесно да 
се покрие с добив 
от ВЕИ
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Godrej GBC
Една от най-зелените сгради в света

ТОВА Е ЕДНА НЕГОЛЯМА СГРАДА 
разположена в столицата Хидерабад 
на индийския щат Андхра Прадеш, 

чиято архитектура въплъщава в себе си 
всевъзможни екологични черти. Gordej 
Green Business Centre е сграда институция, 
подразделение на CII (Conferderation of Indian 
Industry), която предлага консултации 
в екологични сфери като зеленото 
строителство, енергийна ефективност, 
възобновяема енергия, управление на 
водното потребление и дейности свързани 
с климатичните промени. Една от целите 
на Godrej GBC е до 2015 г. да превърне 
Индия в един от световните лидери 
в сферата на зеления бизнес. Изглежда 
съвсем логично подобна институция да 
бъде поместена в такава сграда.

Godrej GBC е построена през 2004 г. 
и е първата сграда извън Съединените 
щати, която получава платинен LEED 
сертификат и когато е построена, е 
смятана от мнозина за най-зелената 
сграда в света. Сградата е специална 
и поради това, че е съчетала древни 
практики със съвременната архитектура. 

Идеята за построяването на бизнес 
центъра възниква при посещението на 
американския президент Бил Клинтън 
през 2000 г., който предложил техническа 
помощ от американската Агенция за 
интернационално развитие (USAID). 
Godrej GBC е проектиран от индийския 
архитект Каран Гровер, който я е създал с 
разбиране за античните индийски методи 
за климатичен контрол и съвременните 
принципи на устойчивата архитектура.

Сградата е с разгъната площ от 1900 
кв. м и съдържа офиси, изложбени зали, 
помещения за срещи, конференции и 
семинари, както и кафе. Помещенията 
са така разположени, че да се насърчава 
общуването. Една от най-впечатляващите 
черти на сградата е нивото на енергийна 
ефективност –с градата има нужда 
с 88% по-малко енергия за осветление 
в сравнение с една конвенционална 
сграда с подобни размери, като 90% от 
помещенията се осветяват с дневна 
светлина. Осветлението се контролира 
от сензори, следящи нивото на 
светлината, които го включват когато 

За да получи Godrej 
GBC платинен 
LEED е било нужно 
обитателите на 
сградата да нама-
лят използването 
на превозни сред-
ства работещи с 
изкопаеми горива
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стане по-тъмно, както и от сензори за 
движение. Разположените на покрива 
фотоволтаични панели осигуряват 24 kW 
електрическа мощност, която покрива 
16% от нуждата за електричество 
на сградата при пиково натоварване. 
Още повече спестявания на енергия 
се постигат благодарение на двете 
ветроуловителни кули, в които въздухът 
леко се охлажда преди да попадне в ОВК 
системата.

При строителството на сградата са 
вложени големи старания строителният 
процес да навреди възможно най-
малко на района, където е построена 
тя. Били са издигнати специални 
бариери, които да предотвратяват 
разпространението на прахови частици 
от строителството, както и други 
замърсители. Растителността, която 
била загубена поради това, че на мястото 
е била построена сградата, е заместена 
от растителност по покрива на зданието, 
която покриват 55% от него. Godrej GBC 
притежава и система за събиране на 
дъждовната вода, а почти цялата вода 
която се ползва от сградата се рециклира 
за непитейни нужди.

За да получи Godrej GBC платинен LEED 
е било нужно обитателите на сградата 
да намалят използването на превозни 
средства, работещи с изкопаеми горива. 
За целта Godrej GBC е разположен близо 
до спирка за обществен транспорт. 
Пътуващите с колело получават 
преференции като удобно паркиране, 
шкафчета за колела и душове. Като 
резултат една трета от обитателите 
са минали на алтернативен транспорт 
или коли работещи с газ. Като допълнение 
от бизнес центъра са закупили и един 
служебен електромобил.

Много парникови емисии и замърсяване 
са били спестени от транспортирането 
и производството на строителни 
материали. 66% от материалите 
(по стойност), осигурени в радиус не 
превишаващ 800 км., а 95% от суровите 
материали са набавени локално. Овен това 
77% от строителните материали са с 
рециклирано съдържание като въглищна 
пепел, счупено стъкло, рециклирана 
хартия, рециклиран алуминий, минерални 
и целулозни фибри, счупени керемиди 
и др. Сградата е използвала повторно 
и материали от други строителни 
площадки. Управлението на отпадъците по 
време на строителството е постигнало 
96% рециклиране на строителните 
отпадъци. �

Ясен ДИМИТРОВ

Сградата има нужда с 88% по-малко енергия за осветление в сравнение с една конвенционална 
сграда с подобни размери, като 90% от помещенията се осветяват с дневна светлина

Служебният електромобил на Godrej GBC носи допълнителни LEED кредити на сградата
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ОВК

Топло или студено
IFMA изследва най-честите оплаквания 
на служителите от климатизацията в помещенията

НОВО ПРОУЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ 
(IFMA) открива кога се появяват 

повечето оплаквания, свързани ОВК, какво 
е естеството на жалбите и действията, 
които се предприемат, за да се чувстват 
работниците по удобно и да могат те да 
са съсредоточени върху работата си.

В предишни изследвания, провеждани 
от фасилити мениджъри на големи 
офис сгради, служителите най-често се 
оплакват от това, че температурата 
е прекалено висока или прекалено 
ниска. Това е най-честото оплакване, 
което се забелязва в изследванията, 
изпреварващо дори и високите нива на 
шум, ограниченото пространство и 
неприятните миризми.

Не е изненадващо, че и последното 
изследване на IFMA показва същите 

Много фасилити 
мениджъри наг-
ласят термоста-
та на по-високи 
настройки през 
лятото и на по-ни-
ски през зимата в 
опит да намалят 
разходите на сред-
ства и енергия

оплаквания, подредени по същия начин. 
Според него най-честите оплаквания 
са свързани с отопление, вентилация 
и климатизация: температурата 
е прекалено ниска според 94% от 
анкетираните или прекалено висока (91%). 
Оплакванията от вътрешното качество 
на въздуха са на далечна трета позиция 
(25%), следвани от течения в офиса (21%) и 
прекалено високи нива на шум (16%). 

Хората в сградите се нагаждат 
към топлинните условия по различни 
начини, най-често това е използването 
на персонални венилатори (66%) или 
сменянето на дрехи (64%). Друго 
популярно нещо при служителите, но 
не и при мениджмънта, е използването 
на персонални радиатори - 60% от 
интервюираните ги използват. Много от 
отговорилите казват, че персоналните 
радиатори не са позволени, защото 
представляват опастност за възникване 
на пожар. Други случаи включват 
използването на единични климатични 
уредби, одеяла и дори малки легенчета под 
бюрото.

Когато били изследвани оплакванията 
от ОВК системите, 90% от фасилити 
мениджърите казват, че проверяват 
температурата на мястото за където 
са получени те – в 87% от случаите ОВК 
системите работят правилно, а 75% 
нагласят термостатите за да подобрят 
удобството на работниците.

По-непопулярни решения на проблемите 
с климатизацията са насърчаването 
на обитаващите да носят по-дебели 
дрехи (35%) и временно преместване 
на служителя на друго място (4%). 
Друго решение при невъзможност на 
ФМ компанията или ФМ отдела да 
разреши проблема, е да се направи 
събрание на всички обитаващи зоната с 
проблемна климатизация. В единия случай 
обитателите биха могли да съберат 
средства за подобряване на климатичната 
инсталация или просто да не направят 
нищо.

Последното проучване на IFMA също 
показва, че много фасилити мениджъри 
нагласят термостата на по-ниски 
настройки през лятото и на по-високи 
през зимата в опит да намалят разходите 
на средства и енергия. И наистина, 
понижаването на температурата в 
помещенията през зимата с дори един 
градус, може да намали консумацията на 
енергия за отопление с 4%. Други техники 
за пестене на енергия: 77% споделят, че са 
обновили или заменили HVAC системата, 
73% потвърждават, че автоматичната 
система на сградата им работи както е 
била проектирана, а 52% са сложили по-
ефективни осветителни, които излъчват 
по-малко топлина. �

„Фасилитис”

Сензори, следящи качеството на въздуха, включително температурата, 
влажността и съдържанието на определени газове, като СО2 например  © Siemens
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European Smart Grid Strategies

Key areas to be investigated:
■ Hear the latest regulatory updates
■ Find out more on incentives and ways of financing the smart grid
■ Learn from smart city and electric car pilot projects
■ Find out more on micro-grids, distributed energy resources and smart metering

Hear from key industry organisations such as:
Accenture, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CleanTech Investors, Elia, Energie-Control, Energy Watch Group, Enexis,
Eurelectric, European Commission, Iberdrola Distribution Electrica, International Energy Agency (IEA), ISET, KU Leuven, Ofgem,
Oracle Utilities Global Business Unit EMEA, Public Power Corporation, RTE, Statkraft, Vattenfall European Affairs Office

Platts inaugural European Smart Grid Strategies conference will explore in depth the core sector areas as well as significant
related topics, including optimising grid infrastructure, integrating large-scale intermittent generation, deployment priorities, finance
and incentives, information and communication technology, new markets, users and energy efficiency. The conference will also
examine a number of case studies showing how new projects have been implemented across Europe and elsewhere.

17-18 September, 2009 Hilton Berlin Berlin, Germany■ ■

Achieving a Successful Transition

Register by 31 July, 2009 and save 7200

Executive SponsorStrategic Sponsor

For more information please quote ref: BGUTAD and contact:
Stacey Knox

stacey_knox@platts.com
+44(0)-20-7176-6226

www.events.platts.com
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