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С наближаването на празниците и празничното настроение, хората сякаш 
стават празнично настроени и започват да мислят за предстоящите коледни 
и новогодишни празници. Професионалистите от различни браншове, в това 
число и фасилити мениджърите, обаче са натоварени с много отговорности, и 
няма как да се отдадат изцяло на празничния дух преди да си свършат работа-
та. Всеобщото празнично настроение обаче оставя повече време за размисъл 
за това, как е изминала годината и какво може да донесе предстоящата 2010 г.

В този заключителен брой за 2009 г., подобно на миналогодишния последен 
брой, отново решихме да съберем професионалисти от ФМ сектора, както 
и такива, които имат пряко отношение към него. С техните равносметки за 
изминалата година, проблемите и успехите, които са преживели през нея, както 
и плановете за следващата година, сме се опитали да отразим до колкото може 
нагласата и настроението в бранша като цяло. 

Всеобщото мнение е, че фасилити мениджмънтът вече е разпознаваема про-
фесионална сфера и все по-рядко се налага да се обяснява какво е това. Въпреки 
кризата мнозина определят 2009 г. като успешна като цяло година за техния 
бизнес, но очакванията за 2010 г. са противоречиви – някои очакват по-добро 
развитие на нещата, други се застраховат за още по-тежки икономически 
условия. Също така се усеща нуждата от подходяща нормативна рамка, която 
да премахне някои пречки и да улесни прилагането на ФМ, както и нуждата от 
млади и обучени кадри по ФМ.

Освен многото интервюирани участници, в декемврийския брой сме успели 
да вместим и други теми. Част от броя сме посветили на област, която през 
близките месеци ще увеличи своето значение – наблюдението и охраната. 
Както писахме в началото на годината, редица ФМ професионалисти по света 
очакваха повишаване на престъпността заради кризата и от там и повече про-
блеми със сигурността на собствеността, за която отговарят. Системите 
за сигурност, наблюдение и охрана в България не са на достатъчно добро ниво 
като цяло, което пролича от серията от успешни обири в страната напосле-
дък. От тези случаи също така добре се видя колко е важна, освен физическата 
сигурност, и информационната сигурност и контролът върху изтичането на 
информация.

Мненията на участниците в броя и някои позитивни новини от пазара на 
недвижимост в края на 2009 г. са причина да се надяваме следващата година да 
бъде още по-добра за ФМ бранша. �

Желаем ви приятно четене!

Драги читатели,

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

От редакторите
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България

По-ниска консумация -
по-евтин ток
В края на ноември стана ясно, че 
след броени години битовите 
потребители, ще могат да 
плащат електроенергията 
на по-ниски тарифи, ако 
намалят своята консумация. 
Тогава Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) смята да разреши на 
електроразпределителните 
дружества да въведат 
различни тарифи според 
потреблението. Също така 
електроразпределителните 
дружества ще трябва да предложат 
практики за рационално използване 
на енергията. За ползването 
на електроенергия в часовете 
на върхово натоварване ще се 
заплаща повече. Енергийният 
регулатор трябва да стимулира 
мрежовите предприятия или 
регулирани доставчици за 
прилагане на гъвкави механизми за 
образуване на различни тарифни 
структури, които да осигуряват 
икономическо равновесие и защита 
на потребителите и енергийните 
предприятия.

Само 2-3% от имотите 
на пазара с енергийни паспорти
Това стана ясно на семинар за енергийна 
ефективност в края на миналия месец. По 
информация на Иван Велков от „Райфайзен 
Имоти”, от влизането в сила на първия 
закон за енергийна ефективност през 
2004 г. досега са сключени над 45 хил. 
сделки с недвижими имоти, като само 
за 1200 е предоставен сертификат 
или паспорт. Според специалисти 
нотариусите не могат да спрат сделка 
с имот без сертификат, но са длъжни да 
уведомят двете страни, че такъв трябва 
да има. По закон енергийните паспорти са 
задължителни за пускането в експлоатация 
на сградите, преди те да получат акт 
16. От 3 до 6 години след влизането им в 
експлоатация трябва да бъде извършено 
енергийно обследване, което да послужи 
за издаването на сертификата за 
енергийна ефективност. Според закона 
за енергийна ефективност, приет в края 
на 2008 г., всички сгради с разгъната 
застроена площ над 1000 кв. м подлежат 
на задължителна сертификация по него. За 
новото строителство то трябва да е за 
сметка на инвеститора, а при старите 
сгради - за сметка на собствениците. 
Сертифицирането трябва да стане до 
2012 г.

Представиха добри практики 
при системите за безопасност 
и охрана
„Телелинк” и Bosch Security съвместно 
с КИИП организираха събитието “Най-
добри практики при проектирането на 
животоспасяващи системи”. То събра 
водещи проектанти в областта, като 
бяха засегнати основни принципи и 
нови тенденции при проектирането на 
системи гарантиращи безопасността на 
посетителите в големи сгради и обекти. 
Представени бяха продукти и добри 
практики в четирите основни направления 
за сигурност: системи за озвучаване и 
оповестяване (Plena, Preasideo), пожаро-
известяване, контрол на достъпа и © www.sxc.hu
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България

видео-наблюдение. Споменати бяха 
редица стандарти, на които отговарят 
презентираните решения, което 
гарантира съвместимост с европейските 
норми и изисквания (EVAC, EN54 и т.н.), а 
за проектантите бяха демонстрирани 
софтуерни продукти, помагащи при 
изготвянето на пожаро-известителни и 
оповестителни системи. Автоматично 
оразмеряване на централи, избор на 
подходящи говорители и проверка на 
кабелните сечения и дължини са едни от 
многото функции, с които значително се 
улеснява процесът на проектиране.

Разходите за поддръжка 
на жилищния фонд на МО 
са над 4.5 млн. лева
През 2009 г. разходите за поддръжка 
на жилищния сграден фонд на 
министерството на отбраната са над 
4.5 млн. лева срещу приходи от 600 000 
лева. Това е показала ведомствената 
проверка направена в края на годината. 
В момента само 42 % от жилищния фонд 
на МО е бил използван миналата година, 
съобщи по време на парламентарния 
контрол министърът на отбраната 
Николай Младенов. Жилищният фонд на 
МО има общо 3175 имота, от които 2949 
апартамента, 58 ателиета, 131 гаража, 
37 къщи. Жилищните имоти в населени 
места с действащи поделения са 2083. г. 
Kъм момента са регистрирани над 10 000 
военнослужещи, нуждаещи се от жилище. 

Пазарът на офис площи 
ще се активизира през 2010 г.
Пазарът на офис площи ще се активизира 
през 2010 г., прогнозира Таня Косева-
Бошова, изпълнителен директор на 
най-големия офис комплекс в България 
- European Trade Center. Това ще се 
дължи на няколко основни фактора – 
стремежът на международните 
компании да оптимизират разходите си 
и на българските фирми да се нанесат 
в хубави офиси, както и появата на 
още качествени офис проекти, през 
следващите месеци. „Първоначалният 
шок от настъпването на кризата у 
местните филиали на международните 
компании отмина. Вместо постоянно да 
съкращават капиталовите разходите, 
както в началото на кризисния период, 
чуждите фирми преминават към 
оптимизирането им. Това се отразява 
пряко на отношението им към офис 
пространството, в което се помещават – 
те са готови да сменят офиса си, ако 
получат предложение за имот с по-високо 
качество на по-добра цена”, коментира 
Косева-Бошова.

Проведе се Седмата 
национална олимпиада 
на „Брамак”
На събитието около 70 
представители на компании в 
строителния бранш и над 100 
реализирани обекта се състезаваха 
за титлата най-красив покрив, 
създаден през годината с покривната 
система „Брамак”. Участниците 
бяха разделени в четири категории: 
„Ново строителство - еднофамилни 
и многофамилни къщи и”, „Ново 
строителство - обществени 
сгради”, „Реновиране - еднофамилни и 
многофамилни къщи” и „Реновиране 
- обществени сгради”. Основните 
критерии, от които се води 
журито при избора  на най-красив 
покрив, бяха: обща визия на обекта, 
обща визия на покрива (правилен 
монтаж), сложност на покривната 
конструкция и използвани специални 
изделия и принадлежности „Брамак”. 
Сигурно някои хора вече си задават 
въпроса, кога в подобни конкурси, 
освен добрата визия и правилния 
монтаж един от основните 
критерии ще стане енергийната 
ефективност. �

Термоизолацията на покривите е от съществено значение 
за енергийната ефективност на сградите  © Брамак
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Eвропа

В Лондон се продава къща 
с широчина 165 см
Жилищна сграда в западен Лондон, която 
се счита за една от най-тесните къщи във 
Великобритания, е обявена за продажба на 
цена от 549.95 хил. паунда. Широчината 
на стаите в нея е малко повече от метър 
и половина, а цялата и площ е около 90 
кв. м. На тази площ се побират гостна, 
кухня, спалня, баня с вана, а зад къщата 
има вътрешен двор. Днес сградата се 
продава с 61.45 хил. паунда по-скъпо от 
преди три години и цената и постоянно 
расте. Според агенти, занимаващи се с 
търговия на недвижимост, къщата става 
за живот на сам човек или двойка, но не е и 
за пълноценно семейство. 

ЕС ще ремонтира 15 млн. 
сгради за 10 години
Според проект на ЕС, през следващото 
десетилетие в Европа трябва да бъдат 
обновени 15 млн. сгради, за да се намали 
енергийното им потребление, като 
строителните компании и архитектите 
трябва да бъдат обучени за целта. Това са 
част от мерките, които ЕС предприема 
за постигането на целта си да намали 
енергийното потребление с една пета 
през следващото десетилетие. Очаква 
се предложението за задължителна цел за 
енергийната ефективност да предизвика 
бурни политически битки. Това ще насочи 
милиарди евро от европейските фондове 

към строителните предприемачи, като 
същевременно ще намали бизнеса на 
традиционните енергийни доставчици с 
около 11%. „Практически всички проучвания 
сочат липса на познание сред гражданите и 
компаниите за ползите и предимствата от 
инвестициите в енергийна ефективност“, 
пише в доклада на ЕК. Докладът разглежда 
и варианта собствениците на жилища да 
бъдат задължени да ги обновят преди да ги 
обявят за продажба, ако сградите са с ниска 
енергийна ефективност, но отбелязва, че 
това би могло да наруши основните им 
права.

Във Финландия 
ще се отопляват с компютри
В столицата на Финландия, Хелзинки 
ще бъде изграден център за данни, в 
който топлината от сървърите ще се 
използва за отопление. Съоръжението ще 
бъде един от най-големите центрове за 
данни в страната и ще бъде изградено 
под Събора на успението на Пресветата 
Богородица, което е едно от любимите 
места на туристите в града. Топлината 
от сървърите, които ще са неколкостотин, 
ще бъде събирана и пренасочвана към 
топлопреносната мрежа. Планира се новата 
система за отопление да бъде пусната в 
действие през януари 2010 г. Първи от 
нововъведението, ще се възползват от 
компанията Academica, която се занимава с 
информационно и техническо обслужване. В 
днешно време в един средностатистически 
център за данни само 40-45% от енергията 
отиват за работа на сървърите, а 55-60% 
отиват за охлаждане на сървърите.

За малко да затворят 
най-големия търговски център 
в Източна Европа
Един от най-големите молове в Европа - 
„Золотой Вавилон” в Москва замалко да бъде 
затворен заради нарушения. Търговският 
център, който е с разгъната площ от 
240 000 кв. м, се размина с тежката мярка, 
но в замяна на това собствениците ще 
трябва да отстранят всички нарушения в 
огромната сграда. Търговският център бе 
отворен на 18 ноември и постави рекорд 
по големина, но в него според властите са 
констатирани някои нарушения. Основното 
нарушение е това, че сградата не е 
адаптирана за достъп на инвалиди, въпреки 
че в документите на мола е отбелязано 
обратното. Това навело властите на 
мисълта, че и други документи могат да 
са недостоверни. От друга страна от 
компанията „Патеро Девелопмент”, която 
разработва проекта, твърдят, че е станало 
недоразумение и че всички норми за достъп 
на лица с увреждания са били спазени, което 
било установено от по-ранни проверки. 

„Тънката” къща струва 549 950 паунда
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Eвропа

Британският парламент 
остана без тоалетна хартия
Британски държавни представители 
станаха жертва на сконфузна ситуация, 
причинена от проблеми с доставката 
на тоалетна хартия. Сутринта на 1 
декември служителите на обслужващия 
персонал в Уестминстърския дворец 
забелязали, че снабдителната верига 
от тип just-in-time (JIT) , която трябва 
да държи тоалетните винаги заредени 
с хартиения консуматив, е била 
прекъсната. Доставките за зареждане 
на тоалетните били изразходвани 
и в много от мъжките тоалетни 
хартията свършила напълно. Народните 
представители на Обединеното 
кралство от силния пол били принудени да 
взимат тоалетна хартия от дамските 
санитарни помещения. Някои депутати 
дори са изпратили служители от 
административния и изследователски 
персонал, до близките супермаркети, за 
да набавят от консуматива. В момента 
доставянето на тоалетна хартия за 
британския парламент се извършва от 
фирма KGB Holdings. Засега не е дадено 
обяснение за инцидента. �
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Светът

Ученик с блестяща идея 
за производство на енергия
Спортните занимания на немалко хора 
са свързани с посещение на фитнес 
залата, където те вдигат тежести, 
тичат по пътечки и т. н. 14-годишният 
ученик Густаво Барселони съзрял в това 
прекрасна възможност за производство 
на електроенергия. Идеята на ученика 
спечелила конкурса на платформата 
за интернет и мобилна телевизия 
Babaelgum за брилянтни идеи (Big 
Idea contest). Идеята на Густаво била 
избрана сред хиляди други и наистина 
тя е полезна и практична, тъй като по 
света вероятно има стотици хиляди 
фитнес салони.

В Америка намаляват площта, 
падаща се на един служител
Част от усилията на работодателите 
за намаляване на разходите са свързани 
с оптимизирането на площта в кв. м, 
която се пада на един служител. 
„Повечето ни клиенти постепенно 
намаляват личното пространство 
на своите служители”, заявява Том 
Получчи, вицепрезидент и директор 
по проектиране на интериора в HOK 
Group, международна архитектурна 
и дизайнерска компания. По негови 
думи, новите работни места, които 

обзавежда компанията, са с площ 
средно 4.8 кв. м, при положение, 
че преди пет години средните 
стойности са били 6.4 кв. м. Също 
така се е намалила дебелината и 
височината на преградите между 
работните места. До същите 
изводи са стигнали и конкурентите 
на HOK Group – Rivals Stantec, DEGW, 
Mancini Duffy и M. Arthur Gensler Jr. & 
Associates. Представителите на тези 
организации съобщават, че в компании 
от различни отрасли съкращението 
на работното пространство може да 
достигне до 50% на човек, а като цяло 
съкращението е с 25%

Нов уред за мониторинг 
и контрол на електроуреди

Устройствата, които се включват в 
контакта и стоят между контакта и 
щепсела a на даден електроуред, за да 
измерят неговото енергопотребление, 
не са новост и те се произвеждат 
от не една компания. Американската 
компания P3 International, която 
произвежда подобни устройства, 
наречени Kill A Watt , сега пусна на 
пазара техен обновен вариант, наречен 
Kill A Watt Graphic Timer. Новите 
устройства, освен че наблюдават 
потреблението на енергия, включват и 
функции за контролирането му. Вграден 
таймер позволява да бъдат зададени 
продължителността на работа на 
дадено устройство, както и кога то 
да работи в даден ден от седмицата. 
Освен това Kill A Watt Graphic Timer 
може да предпази електроуредите от 
токови удари. Цената на обновения 
продукт е 70 долара, което е доста 
повече от цената на старата версия 
от 25 долара. 

Енергията изразходвана във фитнеса би могла да се превърне в електричество
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най-търсеното CRM решение 
за успеха на всеки бизнес
управлява и синхронизира 
взаимоотношенията на фирмата 
с външния свят
структурира информацията 
в единна база данни
подобрява отношенията с 
клиентите и удовлетвореността 
от съвместната им работа

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

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

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

when bus iness meets insp i rat ion

Honeywell ще подобрява 
ефективността на сградния 
фонд на град Мелбърн
Honeywell анонсираха, че Градският 
съвет на Мелбърн ги е избрал за 
изпълнител за проект за подобряване 
облика на част от сградния фонд 
на общината, което ще доведе 
и до увеличаване на енергийната 
ефективност им ефективност 
и до намаляване на парниковите 
газове. Тази програма е инициирана 
от общината с помощта на Clinton 
Climate Initiative (CCI), програма на 
бившия президент на САЩ Уилиам 
Клинтън, посредством фондацията, 
носеща неговото име, с която 
градският съвет на Мелбърн си 
партнира от 2007 година. Като част 
от проекта, Honeywell ще направи 
анализ на 13 сгради, за да определи 
необходимите мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. Предвижда 
се по този проект градът да пести 
по 190 000 австралийски долара на 
година от енергийни разходи.

Намаляваме разходите 
за енергия с 50% 
чрез индивидуален контрол
Проучване на центъра за сгради и околна 
среда в Калифорнийския университет 
в Бъркли потвърди една истина, която 
вероятно е известна на мнозина. А тя 
е, че ако на хората им се предостави 
повече контрол върху обкръжаващата 
ги среда, те ще използват по-малко 
електроенергия. Ако за всеки работник 
бъде инсталиран индивидуален 
вентилатор и контролери, вместо да 
се охлажда целия офис до една и съща 
температура, може наполовина да 
се намали енергията за охлаждане. 
Твърдението основно се опира на 
това, че на човек му е необходима 
неголяма зона на комфорт, намираща 
се в непосредственото му 
обкръжение и заемаща много малка 
част от помещението, в което се 
намира. На пазара вече има продукти 
за индивидуална климатизация, с 

които да регулирате комфорта зад 
вашето работно място. �

Фасилитис  стр. 13



14 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2009

Събития

Един по-добър 
свят на иновации
Строителство в хармония с природата

НА 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. в „Интер Експо 
Център” се състоя първата “Национална 
конференция пасивни сгради България”, 

организирана от „Информационна група 
Пасивни сгради България”. 

„В следващите 20 години светът 
ще премине през много по-голяма 
трансформация, от това, което се е 
случило преди 100 години. И големият 
въпрос е, дали ние ще бъдем не само 
свидетели, но и участници в нея, 
носители на нови идеи и стандарти”, 
каза на откриването на конференцията 
министърът на регионалното развитие 
и благоустройство Росен Плевнелиев. 
Той заяви пълната подкрепа от страна на 
правителството при осъществяването 
на тези цели, създаването на ясна 
и дългосрочна рамка от регулации, 

дефиниране на ясна визия за бъдещето, 
както и да направи приоритет и да 
популяризира енергийна ефективност. 
„България е страната с най-ниска енергийна 
ефективност в Европа и трябва да заложи 
на инвестиции. Скоро ще бъдем свидетели 
на голяма промяна, затова е време да 
действаме. И ако днес темата пасивни 
сгради звучи екзотично, скоро това ще 
стане стандарт”, заяви Магдалена Малеева 
от Gorichka.bg. Конференцията беше 
подкрепена и от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, 
като беше прочетено писмо от министър 
Трайчо Трайков.

На събитието присъстваха над 
240 души – проектанти, строители, 
инвеститори, производители, доставчици 
и търговци на компоненти за енергийно 

„Информационна група Пасивни сгради България” представиха философията на пасивната сграда и коментираха параметрите Ӝ  © ИГ Пасивни сгради България
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ефективно строителство, както и много 
студенти по архитектура. Лектори 
от ИГ представиха философията на 
ПС и коментираха параметрите, на 
които трябва да отговарят сградите 
построени по стандарта – супер изолация, 
вентилация и въздухонепроницаемост, 
пасивни архитектурни похвати, цената и 
времето за откупуване на допълнителната 
инвестиция. 

Водещи производители на компоненти 
за ПС показаха най-новите технологии за 
постигане на изискванията: Isover – топло- и 
звукоизолации и адаптивни пароизолации и 
въздухонепроницаеми мембрани; Saint-Gobain 
Glass – двукамерни стъклопакети; Caparol – 
интегрирана топлоизолационна система 
и детайли за изпълнението й; Rehau – нов 
клас дограми Geneo, подходящи както за ПС, 
така и за висококачествено конвенционално 
строителство; HunterDouglas – 
разнообразие от слънцезащитни системи.

За развитието на стандарта през 
годините говори Джесика Гроув-Смит 
от Института за пасивни сгради „Д-р 
Волфганг Файст” - Дармщат, Германия. 
Водещ опит в проектирането и 
изграждането на ПС споделиха арх. Милена 
Каранешева от „karawitz” архитекти, която 
работи в Париж, и арх. Роланд Матциг от 
„r-m-p“ архитекти – Германия. Аудиторията 

се вълнуваше от няколко основни въпроса:
� Административна рамка
У нас регламенти за точно и ясно 
представяне на енергийните 
характеристики на сградите тепърва се 
създават, разхвърляни са в два закона и 
осем наредби. 
� Екологичност
За да има ефект от спестена енергия и 
съответно намалени парникови емисии, 
пасивното строителство трябва да е 
масово, а използваните материали също да 
не оставят голям въглероден отпечатък. 
� Цена
Колко струва една ПС, сравнена с 
конвенционалното строителство. Всички 
присъстващи бяха убедени, че освен 
ниските сметки за отопление, ПС дава 
и едно несравнимо по-добро качество на 
обитаване и работа. 
� Реални проекти и обучения
За сега проектите за ПС в България са още 
на хартия. ИГ планира в плана си за 2010 г. да 
организира посещения на ПС в чужбина и да 
постави основите на система за обучение на 
проектанти и консултанти за ПС.

Интересът на гостите пролича от 
пълната зала до края на събитието, което 
пресрочи с час обявения краен срок заради 
градивните дискусии. �

„Фасилитис”
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Безопасност и охрана

Фирмена сигурност 
във време на рецесия
Нека намалим слабите места в сигурността

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ често 
омаловажават системите за 
сигурност, когато във фирмата не 

са се случвали произшествия в близките 
месеци. Те често се замислят дали 
всички системи, правила и охранители 
са необходими. Подценяването на 
системите за сигурност не би трябвало 
да е достатъчна причина да се намали 
бюджетът, който е отреден за сигурност, 
особено по време на рецесия, когато броят 
на престъпленията често се покачва.

С повишеното икономическо напрежение 
расте и възможността служителите 
да извършат кражба или злоупотреба 
срещу фирмата. Специалистите по охрана 
предупреждават, че когато заплатите 
намалеят или друг член на семейството е 
уволнен, предпоставките за престъпление 
стават по-големи. Напоследък в България 
сме свидетели и на все по-чести обири на 
банки и други организации, които много 
случаи са успешни. Такива обири можеше и 
въобще да не се случват, ако системата 
за сигурност бе достатъчно надеждна – 
една внушителна и ефективна система 
за сигурност може да откаже много 
ентусиасти, планиращи обир.

За да се избегне нарастване на броя на 
инциденти, свързани със сигурността, 
фасилити мениджърите трябва да 
направят преглед на потенциалните 
заплахи за техните сгради. Редовното 
оценяване на работата на системата за 
наблюдение и охрана ще разкрие зоните, 
в които сигурността трябва да се 
повиши, за да се предпази имуществото 
на компанията, включително сградите, 
патентована информация и самите 
служители.

Да се убеди управителят, че по време 
на рецесия идеята да се запази бюджета 
за сигурност е добра, може да не е 
лесна задача. Може да се срещнат мисли 
от рода „ще му мислим, след като се 
случи”, а подобни разсъждения могат да 
изправят организацията пред големи 
разходи. За да се повиши сигурността, 
е важно управителят да бъде наясно, 
че също като другите предмети в 

За период от 25 
години безжичните 
сензори за движе-
ние могат да спес-
тят суми в размер 
на 40% от сметки-
те за осветление, 
хиляди батерии и 
80% от разходите 
за поддръжка

бюджета, подобренията в системата за 
сигурност могат да бъдат степенувани 
по отношение на възвращаемостта на 
инвестицията във времето.

Първата стъпка към подобряване на 
системата за сигурност е да се направи 
оценка на риска, за да се определи какъв 
вид мерки за сигурност са най-добри 
за конкретната сграда. Разглеждат се 
възможните заплахи и слабите места на 
сградата, наред с техните евентуални 
последствия и нива на възможността 
за възникване на проблем. Добре е да се 
обърне внимание на произшествията в 
сградата и в заобикалящата я среда в 
исторически план. След като рисковете 

Контролът върху изтичането на информация е ключов елемент от сигурността
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видеонаблюдението и контролът на 
достъп. Достъпът на обитателите 
на сградата може да се осъществи по 
няколко начина. Дори и фирмата да счита, 
че високотехнологичните продукти 
като пръстов скенер не са необходими, 
сградите, който все още използват 
ключове, като най-примитивна форма на 
достъп, следва да преоценят техните 
системи. Чрез система, базирана на 
карти за достъп, ако една карта се загуби, 
охраната просто деактивира онази карта, 
за да се подсигури срещу нежелани гости. 
Ако се загуби ключ, обаче, обновяването на 
всички ключове може да излезе скъпо.

Една от най-модерните сградни 
инсталации за сигурност представлява 
енергоспестяващи безжични сензори, 
които работят без батерии. 
Консорциумът EnOcean са разработили 
система от самозахранващи се сензори, 
която позволява на обитателите на 
сградата да разширят покритието на 
системите за сигурност в допълнителни 
стаи, офиси, дори и в подвижни активи 
в сградата. Магнитните устройства се 
самозахранват от светлина (естествена 
или изкуствена), топлина, дори вибрации 
и имат способността да складират 
енергия за шест-дневен режим на работа 
в пълна тъмнина. Сензорите изпращат 
информация към ниско-волтови релета, 
които служат за връзка межу безжичните 
устройства и наличната система за 
сигурност. 

За период от 25 години безжичните 
устройства могат да спестят суми 
в размер на 40% от сметките за 
осветление, хиляди батерии и 80% от 
разходите за поддръжка. Комуникацията 
се осъществява чрез радиовълни и 
позволява устройствата да се местят, 
когато и където фасилити мениджърите 
решат. Към днешна дата технологията е 
разпространена в над 100 000 сгради.

Електронните системи за достъп са 
необходимост, но не и заместител на жив 
човек, който контролира или наблюдава за 
сигурността на главния достъп до сградата. 

(На стр. 18)

Също като други-
те предмети в бю-
джета, подобрения-
та в системата за 
сигурност могат 
да бъдат степену-
вани по отношение 
на възвращаемост-
та на инвестиция-
та във времето

за сградата са анализирани, фасилити 
мениджърите ще трябва да разучат 
добрите практики, които могат да 
приложат, за да гарантират най-голяма 
сигурност за сградата. 

Много е важно как е структурирана 
системата за наблюдение и охрана. 
Централизираните системи са по-сигурни 
– когато например видеонаблюдението 
и алармите могат да се контролират 
от едно място и данните се записват 
и съхраняват там, отделните звена на 
организацията са по-защитени. 

Буферната зона между сградата 
и прилежащата среда трябва да се 
контролира. Това зависи основно от 

Фасилитис  стр. 17
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(От стр. 17)
Препоръчва се на главния вход на сградата, 
особено ако лобито е със свободен достъп, 
да се поставя охрана.

Най-често в прилежащите територии 
към сградата е разположен паркингът. 
Най-важното перо на системата за 
сигурност при паркингите е отличното 
осветление. Препоръчва се метален халид, 
което няма жълтеникъв оттенък, като 
содиевите лампи. Затъмненото или слабо 
осветление може да накара посетителите 
да се чувстват несигурни и да насърчи 
похитителят да предпочете един паркинг 

Загубата на инте-
лектуална собстве-
ност съответства 
на загуба на по-
зиции на пазара, 
както и загуби за 
самия бизнес

пред друг. Лесен и в повечето случаи 
евтин начин е да осигурите сигурност за 
всеки, който би пожелал да бъде придружен 
до своя автомобил е да му осигурите 
ескорт. Много фасилити мениджъри 
са са готови да предложат ескорт за 
спокойствието на обитателите на 
сградата – особено за дамите.

От консултантските фирми 
предупреждават за ръст в кибер-
престъпленията. В повечето случаи 
фирмената информация и интелектуална 
собственост са най-важните елементи 
на бизнеса. Голямо количество финанси са 
били вложени в проучвания и развитие, 
както и създаване на нови клиенти. 
Загубата на интелектуална собственост 
съответства на загуба на позиции на 
пазара, както и загуби за самия бизнес. 

За да се защити информацията от 
недоброжелатели на дадена фирма, на 
всеки служител се предоставя персонална 
папка на работния компютър, в която 
може да съхранява само индивидуални 
документи. Посредством отделни папки, 
индивидуалната информация лесно може да се 
ползва, без да се позволява достъп до важна 
информация. Препоръчва се да се инсталират 
и софтуерни програми, които проследяват 
информацията по-много строг начин, 
запаметявайки кой е работил с файловете, 
както и кога и къде са били премествани.

В даден момент всяка сграда се сблъсква 
със спешен случай. От съществено 
значение за обитателите на сградата е 
да знаят как да реагират в спешни случаи 
или авария. Редно е персоналът, отговорен 
за техническа поддръжка, или охраната да 
организира инструктаж за новонаетите. 
Старите обитатели могат да опреснят 
спомените си от първоначалното 
обучение посредством информационни 
сайтове с видео-клипове, ръководства 
и често задавани въпроси, свързани със 
сградата. Възможно е профилактично да се 
извършват евакуации с учебна цел. 

Познанията в областта на системите 
за сигурност са от изключително 
значение, особено в период на рецесия. 
Ежегодишно по света се организират 
семинари и конференции, за да се повиши 
значението на системите за сигурност 
и да се осъществи обмен на знания и 
умения между управителите на сграден 
фонд. Фасилити мениджърите могат 
да увеличат своите познания относно 
сигурността, която се залага още при 
проектирането на дадена сграда, чрез 
подсигуряване на инфраструктурните 
мрежи или най-новите технологии при 
опазването на сградата. �

Надежда НИКОЛОВА

Пръстовите скенери и 
картовият контрол могат да 
предотвратят главоболията 
свързани със загубата на 
ключове
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Видео стандартизация
По пътя към единен комуникационен протокол при мрежите за наблюдение и охрана

В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА писахме 
за инициативата на водещи 
производители на технически 

решения в областта на сигурността 
да създадат единен отворен стандарт 
за мрежи за видеонаблюдение. Ставаше 
въпрос за ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum) - основна спецификация 
за стандартизация на комуникацията 
на IP видеокамерите. Разбира за 
нуждата от такъв стандарт не са се 
досетили само създателите на ONVIF 
и в момента последният се конкурира 
с друг отворен стандарт наречен PSIA 
(Physical Security Interoperability Alliance). 
Причина за тези инициативи е, че 
липсва единен стандарт за комуникация 
между устройствата от различни 
производители в IP видео мрежите, което 
е свързано с допълнителни разходи и други 
негативи за потребителите и като цяло 
е пречка за по-широкото потребление 
на такива продукти. Накратко казано, 
стандартизацията на комуникацията 
между устройствата по видео мрежите 
ще ви позволи да си купите, коя да е 
охранителна камера, да я включите към коя 
да е видео мрежа и веднага да я пуснете в 
действие (така нареченото plug&play).

Нека разгледаме особеностите на 
двата стандарта и потенциала, който 
те носят за потребителите и за пазара 

на решения за видеонаблюдение като 
цяло. В момента пазарът на решения 
за наблюдение е в подем, тъй като те 
стават все по-достъпни, а и много 
собственици на сгради са осъзнали, че 
наличието на охранителни камери може да 
ги спаси от редица нежелани инциденти и 
разходите свързани с тях. Сега пазарът на 
такива решения в САЩ възлиза на почти 
милиард долара, като се очаква само след 
няколко години обемът му да нарасне 
многократно. Според аналитици битката 
за налагане на единен стандарт всъщност 
се води за оформянето на пазар, който до 
10 години само в САЩ ще възлиза на 20-40 
млрд. долара. 

Потребителите ще спечелят от 
стандартизацията, защото те ще 
позволят връзването на IP камери от 
всеки производител към която и да е IP 
система за видеонаблюдение. В момента 
смяната на едни камери с тези на друг 
производител може да наложи мащабни 
промени в цялата система за наблюдение, 
които за много собственици на сгради 
може да са неприемливи като инвестиция. 
Стандартизацията на пазара е 
нежелателна за водещите производители, 
защото много по-малки производители 
вече са напаснали продуктите си да 
поддържат стандартите на по-големите. 

(На стр. 20)
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(От стр. 19)
Например сега голяма част от системите 
за видеонаблюдение поддържат 
стандартите на Axis. В днешния свят, 
който отива към глобализация обаче, една 
стандартизация на пазара е неизбежна и 
водещите производители едва ли искат 
тя да стане без тяхно участие. Това добре 
се вижда като се погледне кои организации 
прокарват тези отворените стандарти.

ONVIF 
Налагането на този стандарт се 
оглавява от Axis, Bosch и Sony, които са 
и основателите на организацията. ONVIF 
насочен към видео продуктите, които 
оперират в една мрежа за наблюдение. 
Сред пълните членове са компании 
като Siemens, Cisco Systems и Panasonic, 
а сред подкрепящите партньори се 
открояват имена като GE, Milestone, 
Hitachi и др. Като цяло членовете на 
ONVIF държат около 40% пазарен дял за 
продукти за видеонаблюдение в световен 
мащаб, като за продуктите за мрежово 
видеонаблюдение този дял достига 
60%. Според аналитици тези компании 
са мотивирани да контролират или 

забавят стандартизацията на пазара, но 
не и да се включат в други програми за 
стандартизация. 

В момента в ONVIF членуват над 100 
компании, като наскоро бяха демонстрирани 
първите продукти, поддържащи ONVIF 1.0, 
както и успешното внедряване и ползване 
на стандарта в мрежа от 10 камери 
от 9 различни производителя и четири 
софтуерни клиента.

PSIA 
Членовете на консорциума PSIA са около 
50, като много от тях членуват и в ONVIF. 
Сред пълните членове се открояват 
имена като Cisco, Johnson Controls, GE, 
Honeywell и Milestone, като много от 
компании членуващи в PSIA членуват 
и в ONVIF. В момента членовете на 
организацията държат около 25% пазарен 
дял при продуктите за видеонаблюдение и 
20% от мрежовите продукти за мрежово 
видеонаблюдение. За разлика от ONVIF 
стандартът на PSIA не е насочен само към 
мрежите за видеонаблюдение, а към цялата 
мрежа за наблюдение и охрана, което 
включва и устройствата за контрол на 
достъпа и сензорите за движение. 

Според аналитици 
битката за налага-
не на единен стан-
дарт всъщност се 
води за оформяне-
то на пазар, който 
до 10 години само в 
САЩ ще възлиза на 
20-40 млрд. долара 

Отворените стандарти ще 
направят високо технологичните 
решения при видеонаблюдението 
значително по-достъпни
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Кой ще спечели?
Едно нещо е сигурно - от налагането на 
тези стандарти ще спечели крайният 
потребител, който няма да бъде заключен 
в системата на само един производител. 
Също така ще бъде елиминирана нуждата 
от разработването и поддържането 
на купища софтуер за интегриране на 
устройства в мрежите за наблюдение и 
охрана, което ще улесни интеграторите. 
Не се знае обаче кой от двата стандарта 
ще спечели битката за стандартизиране 
на пазара – може да е само единият, а 
може да се наложат и двата.

Като се вземат предвид горните данни 
за пазарните дялове, изглежда много 
вероятно ONVIF да се наложи като основен 
отворен стандарт за комуникация в 
мрежите за видеонаблюдение. Но ако се 
вземе картинката като цяло, нещата 
се променят. Някои членове и на двете 
организации не са производители на 
продукти за видеонаблюдение. Такава е 
например компанията Texas Instruments, 
която произвежда процесори за редица 
марки IP камери. Друг вид компании, 
чието участие не се отразява от 
проучванията за пазарните дялове при 

видеонаблюдението, са производители 
на мрежови решения или хардуер, които 
не са специално създадени за мрежи за 
видеонаблюдение и намират приложение в 
много други области. Например Cisco е се 
стреми да предоставя мрежови решения, 
а не IP видео камери, но компанията много 
би се радвала камерите да са много по-
достъпни и евтини за потребителите.

Също така не се знае чий подход към 
системите за наблюдение и охрана ще 
се окаже по приложим в разработване на 
цялостни мрежи за наблюдение и охрана - 
единият стандарт е насочен само към 
видеонаблюдението, докато другият се 
стреми освен наблюдението да обхване 
цялата физическа охрана. Друг фактор 
е и какви са конкретните спецификации 
за прилагането на всеки стандарт и 
какъв е напредъкът по внедряването 
на стандартите. Въпреки че PSIA се 
подкрепя от компании с по-малък общ дял 
в пазара за видеонаблюдение от този на 
членовете на ONVIF, той се развива по-
бързо и според аналитици е по-лесен за 
внедряване. Повече за разликите в двата 
стандарта можете да прочетете в 
следващия брой. �

Ясен ДИМИТРОВ

Потребителите 
ще спечелят от 
стандартизация-
та, защото те ще 
позволят връзване-
то на видео камери 
от всеки произво-
дител към която и 
да е IP система за 
видеонаблюдение 
или охрана

Фасилитис  стр. 21



22 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2009

Затворени жилищни комплекси

Оазис 
или скъпа 
клетка
Примерът на затворения комплекс 
за фасилити мениджмънт 
на жилищен сграден фонд

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ в България се 
наложи един нов модел модерно 
жилищно строителство – 

затворените жилищни комплекси. 
Този начин на обитаване на големите 
градове от години се прилага както 
в европейските държави, така и зад 
Атлантическия океан. Като цяло, това са 
спокойни и красиви квартали с ограничен 
достъп на външни лица. Затворените 
комплекси са много примамливи за 
платежоспособни хора, които търсят 
висок стандарт на живот, уединение и 
усещане за сигурност.

Цените на тези жилища са по-
високи заради предлаганите удобства, 
сигурност и зелени площи. Комплексите 
се поддържат от специализирани фирми 
за фасилити и пропърти мениджмънт, 
които отговарят за уютната и спокойна 
атмосфера. Срещу съответна такса от 
собствениците на имоти компанията 
се грижи за поддръжката, ремонта, 
почистването, охраната и цялостното 
управление на комплекса. Този тип 
жилищно строителство осигурява високо 
ниво на обществено обслужване.

Най-предпочитани райони за 
строителство на жилищни комплекси 
от затворен тип са крайградските и 
вилните зони, разположени в подножието 
на планината или с изглед към морето. 
Извънградските територии разполагат 
с достатъчно площи за строителство, 
които да могат да съдържат 
едновременно жилищни, публични зони 
и достатъчно голяма паркова среда. 
Изборът на район за обособяване на 
затворен квартал до голяма степен зависи 

Жилищните комплекси от затворен тип осигуряват 
високо ниво на обществено обслужване

Фасилитис  стр. 22



23ДЕКЕМВРИ 2009  ФАСИЛИТИС

Затворени жилищни комплекси

и от възможността за бърз достъп до 
центъра.

Затворените комплекси се отличават 
с ниско до средно етажно строителство, 
озеленяване - по възможност с висока 
дървесна растителност, и по-ниска 
плътност на застрояване. Това създава 
усещане за простор и добре уредена 
вътрешна среда. Добре е местата за 
паркиране да са решени в подземни 
нива, за да няма достъп и движение 
на автомобили в междублоковите 
пространства. 

Едно от първите неща, което хората 
търсят в затворените жилищни 
комплекси, е уединеност и сигурност. 
Влизането и излизането на всички хора 
в квартала се следи от видеокамера или 
охранител. В тези общности нивата на 
престъпност са ниски и жителите се 
чувстват по-спокойни. 

Затворените жилищни комплекси се 
отличават с тиха атмосфера и висок 
комфорт на обитаване. Ландшафтът 
е поддържан, а шумът се контролира 
според правила, за които всички са се 
съгласили предварително. Междублоковите 
пространства са облагородени с градинки 
и водни площи. Комплексите от този 
тип имат детски и спортни площадки, 
супермаркети, заведения, басейни, фитнес, 
детски градини, което позволява да се 
живее, пазарува, почива и спортува на 
едно място. Далеч от шума и праха на 
центъра, затворените жилищни квартали 
дават възможност за възстановяване след 
работния ден и безпроблемно отглеждане 
на деца, въпреки близостта до силно 
урбанизирани територии.

Повечето жилищни комплекси се 

строят в не-много добре устроени като 
инфраструктура зони. В тези райони 
може да се изкупи и окрупни земя на 
по-ниска цена, но големият мащаб на 
проекта позволява инвеститорът да 
предприеме действия по урегулиране 
на терена и прокарване на ВиК-мрежа, 
захранване на сградите с електроенергия, 
газифицирането им и изграждането 
на улична мрежа. Цялата процедура 
значително натоварва крайната цена на 
жилищните имоти. Желателно е още при 
самото изграждане на инсталациите, 
фасилити мениджърите да се намесят 
при избора на енергоефективни и 
издръжливи във времето системи като 
общо топлоснабдяване, фотоволтаични 
панели и колектори за топла вода, защото 
освен ефекта върху околната среда, тези 
въведения биха намалили и разходите на 
жителите.

Животът в затворен жилищен комплекс 
е въпрос на приоритети. Изборът зависи 
най-вече от нещата, които един човек 
цени най-много в обкръжаващата среда 
и цената, която е готов да заплати за 
тях. Тези, които не считат живота в 
градското ядро за недостатък, не желаят 
да бъдат категоризиран като „снобари”, 
но държат на висок стандарт на услуги, 
може просто да се обърнат към фирми за 
фасилити мениджмънт. Те ще гарантират 
доброто управление на дома в квартала, 
без човек да е затворен в обособен 
жилищен комплекс, стига той да успее се 
разбере със съседите по тези въпроси, за 
което ще се наложи да се премине през 
някои неудобства на съществуващите 
закони. �

Надежда НИКОЛОВА

На много предим-
ства на затворе-
ните комплекси, 
могат да се рад-
ват и жителите 
на обикновените 
населени части на 
града, ако успеят 
да организират 
нормален фасилити 
мениджмънт

Фасилитис  стр. 23



24 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2009

Скритите дефекти 
са сред най-честите 
проблеми в сградите
Сашо Езекиев, управител на Advanced Services, пред „Фасилитис”

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. за пазара на 
фасилити мениджмънт услуги?
- 2009 г. беше една шарена 

година, с много промени на статута 
на инвеститори, на собственици и 
на кредитори и респективно това 
се отрази и на нашата област. Нещо 
специално, което се случи през годината 
е, че се получи дисбаланс на търсенето и 
предлагането на офис площи от по-висок 
клас. Появи се вакуум в търсенето, т. е. 
предлагането го надвиши. Инвеститори и 
собственици на вече построени и влезли в 
експлоатация сгради попаднаха в неудобна 
ситуация – къщата готова, направено е 
основното структурно окабеляване, но 
площите седят необитаеми и празни, 
защото няма потребител, който 
да запълни и обзаведе отворените 
пространства. 

За нас специално това беше една добра 
година – рутинна работа, малко новости 
с изключение за края на годината. Успяхме 
да надскочим паниката с имплантираната 
финансова криза, не се наложи да 
изпадаме в тежки кредитни ситуации 
или в някакви финансови дупки, с много 
малко компенсация от банковата сфера 
успяхме да загладим срива, който за някои 
браншове се оказа фатален. 

От какво се нуждае фасилити 
мениджмънтът в България в момента?

- Фасилити мениджмънта най-вече се 
нуждае от малко повече популяризация - 
това е най-вече вашето призвание, 
вашата мисия. Също така се нуждае 
от повече сплотяване. По-принцип в 
много отношения ние българите сме 
индивидуалисти, не сме групова или много 
социална нация. Така е за съжаление и в 
бранша на поддръжка и управление на 
сгради. На пазара най-вероятно има добри 
фирми, но никой нищо не знае за работата 
на другия или това, което се знае, е под © Кирил Хавезов

Кой кой е
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формата на слухове и е необходим такъв 
форум, какъвто вие организирате, на 
който да се срещат колеги с колеги. Без 
значение в каква степен на развитие 
са те – начинаещи, напреднали, много 
научени или недоуспели е хубаво да има 
поле, на което те да обменят опит и 
мнения за своята работа. Умният човек 
се учи от грешките на другите, а не 
чака да прави проби и грешки, защото 
човешкият живот е относително кратък, 
а професионалният още по-кратък. Още 
повече тук става въпрос за нова професия 
за нашите географски ширини. 

Друго нещо, което не е по-маловажно, 
това е нормативната база. Дали ще е 
български държавен стандарт, дали ще е 
някоя наредба, която да стандартизира, 
за да знае човек в какви рамки трябва да 
се вмести. Не говоря за точни канони, но 
поне за едни рамкови насоки и директиви 
са необходими за всяка една професия. 
В националните класификатори на 
професиите има нещо от типа „поддръжка 
на сгради”, но все още няма дефиниция 
за това, или пък ако има някъде нещо 
споменато, някакво обновление, то 
обикновено е грешно тълкувано - например 
най-често се бърка пропърти мениджмънт 
с фасилити мениджмънт. 

Промениха ли се предизвикателствата 
пред фасилити мениджърите в 
България?

- Предизвикателствата пред фасилити 
мениджърите са големи, още повече, 
че това е едно широко бяло поле. 
Предизвикателства, особено в една 
такава „тера инкогнита”,  винаги има. 
Никога не се знае откъде и какво ще 
изникне като ситуации и като казуси, 
от една страна, и като типове клиенти 
и тяхното обслужване – от друга. 
Предизвикателства в нашата професия 
има ежедневно и не е възможно да се 
изброят ситуациите, които човек 

трябва предварително да заучи и той да 
е готов за всяко едно нещо. Една сграда 
от този мащаб, а дори и по-малка, има 
толкова много инсталации и оборудване 
в нея, че постоянно изникват нови 
предизвикателства, особено при новите 
неща, за които често човек няма къде 
да прочете. Това е едно от сериозните 
предизвикателства – човек да се 
съобразява и да реагира на момента по 
свое усмотрение. 

Какви са най-честите проблеми при 
вашата работа и кое за вас е най-
трудоемката част от нея, и какви са 
най-често срещаните недостатъци, 
които срещате в сградите?

- Типичното нещо, което се среща, е 
комуникацията между страните, от които 
зависи успешното реализиране на един 
проект. Тази комуникация би трябвало да е 
двустранна, но в нашите условия тя още 
си е твърде тристранна – инвеститор, 
изпълнител и фасилити мениджмънт. Това 
е един от най-честите проблеми в нашата 
дейност – в България изпълнителят 
много трудно може да се вкара в някакви 
точни стандарти. Даже не става въпрос 
толкова за стандарти, колкото за съвест 
при изпълнението на ангажиментите 
или на проекта и респективно да се 
вслуша в инвеститорския контрол. 
Инвеститорският контрол е най-
тънкото звено в нашата комуникация и 
в последващата дейност. Човек е така 
устроен, че ако може да не свърши нещо, 
няма да го свърши. Психиката на тази 
категория хора просто е такава. От 
една страна инвеститорският контрол 
е позицията, която трябва да изисква, 
трябва да настоява и да следи точно 
проекта и работната документация. 
От друга страна екзекутивите често 
са най-последната грижа и никога не ги 
получаваме. 

(На стр. 26)

Сашо Езекиев 
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На пазара най-вероятно 
има добри фирми, но 
никой нищо не знае за 
работата на другия, или 
това, което се знае, е 
под формата на слухове и 
е хубаво да има поле, на 
което да се обменя опит 
и мнения за работата

Кой кой е
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(От стр. 25)
Т. е. ние трябва да правим нещо, което 
да отразим в документацията – нещо 
което е реално направено. В много случаи 
работната документация няма нищо общо 
с проекта и често изопачено се доближава 
до него. В крайна сметка екзекутивът 
се прави от изпълнителя, затова и се 
нарича екзекутив – как той е изпълнил 
ангажиментите, да го отрази и да го 
коригира. Ако не разполага с техническите 
средства, да го направи в AutoCAD, 
просто да го направи на работното копие 
и ние вече ще имаме грижите за това 
нещо. Обикновено това работно копие 
е необходимо на изпълнителя, докато 
не свърши работа, след което отива в 
кошчето и ние отиваме в едно небрано 
лозе, където не е ясно защо образно казано 
този предпазител е паднал, а тази лампа 
продължава да свети. 

След като сме поели една сграда 
най-големите проблеми обикновено 
са скритите дефекти. Тяхното 
отстраняване е и най-обемната част от 
нашата работа. Това са дефекти, които 
при един обстоен оглед, какъвто ние 
правим при всяка една сграда, в която ще 
работим, не могат да бъдат забелязани. 
Техническият одит на по-големи сгради 
може да ни отнеме повече от месец, като 
това разбира се зависи от физическата 
ни възможност да го направим във 
времето. Много дефекти тук са обозрими 
и видими, и са отстраними още в 
процеса на приемно-предавателните 
процедури. След това обаче остават 
много скрити дефекти, които няма как 
да бъдат забелязани. Например при една 
сграда, която на скоро поехме, имаше 
проблем при облицовката на терасата 
– няма как аз да хвана и да повдигам 
всяка плоча от облицовката, за да видя 
че те са снаждани и да мога да кажа, че 
няма да приема тези плочи, защото те 

ще се счупят. Това се случва на по-късен 
етап, когато изпълнителят вече си е 
получил гаранционните пари или вече не 
съществува – при ситуацията на пазара в 
момента, някои фирми вече са фалирали. В 
крайна сметка се получава така, че това 
е в ущърб най-вече на собственика. Със 
сигурност скрити дефекти има и под този 
под, върху който се намираме, над окачения 
таван и най вече в климатизацията има 
сериозни скрити дефекти, при които 
като приемем например сега сградата, ще 
имаме течове през пролетта. Почти няма 
климатична система, която да е направена 
прецизно, дренажът да е точен и да е 
такъв, какъвто трябва да бъде, както 
е нарисуван с нужните градуси наклон и 
той да работи правилно и да тече, всички 
тръби да са изолирани и да не кондензират. 
Всичко това ще се види, но не сега, когато 
приемаме сградата. Основните системи 
като цяло бих казал, че се изпълняват 
съвестно – бетон, конструкция – тези 
неща не ги дискутираме. Гръмоотводните 
системи и заземявания също за щастие 
се изпълняват качествено – там има 
контрол, начин за измерване и стандарт. 
Но за много други инсталации няма 
нормативна база, което да каже, кое как 
се прави. Тук може само да даваме пример 
как някой го е направил, как се прави навън 
и т. н. Друг проблем е, че изпълнителят не 
винаги се съобразява с нашия опит и казва, 
„Ние сме сме построили това и това, кои 
сте вие да ни кажете това, как се строи”, 
но за щастие това се среща при малко 
фирми.

Какво бихте пожелали читателите 
за следващата 2010 г.?

- Най-вече здраве и късмет на всички, да 
намерят интересно четиво на вашите 
страници. Пожелавам успех на колегите в 
нашия бранш! �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Типичен проблем в бранша 
е комуникацията между 
страните, от които зави-
си успешното реализиране 
на един проект - инвести-
тор, изпълнител и фаси-
лити мениджмънт

Една от сградите за които отговаря ФМ компанията на Сашо Езекиев - сградата 
на “Риск Инженеринг” АД - с един от най-големите фотоволтаични покриви на Балканите  © Кирил Хавезов
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Фасилити мениджмънтът 
се нуждае от повече 
специалисти
Мария Манолова, фасилити мениджър, Vienna Real Estate, пред „Фасилитис”

специалисти, които успешно да го 
наложат на пазара. 

Промениха ли се предизвикателствата 
пред фасилити мениджърите в 
България?

- До скоро едно от основните 
предизвикателства за фасилити 
мениджъра беше да убеди клиента, че 
може да му предложи такава услуга, 
която да му спести време, усилия, пари. 
Сега когато все повече тази професия 
навлиза основното предизвикателство 
е да се утвърди на пазара, предлагайки 
отлично качество на изгодни цени с краен 
резултат доволни клиенти. 

Как гледа висшето ръководство на 
фасилити мениджмънта във сградите, 
които управлявате?

- Мога да кажа, че гледат с повече 
доверие и повече разбиране. Освен 
добрите резултати, които постигнахме 
за това доверие помогнаха и 
чуждестранните инвеститори, които 
отдавна са се уверили, че фасилити 
мениджмънта осигурява комфорта в една 
сграда и направо питаха какво можем да 
им предложим.

С какви са най-честите проблеми при 
вашата?

- Най-често се сблъсквам със ситуацията, 
в която се налага да обяснявам какво 
точно прави фасилити мениджърът и 
изобщо, що е то фасилити мениджмънт. 
Наистина за мен това е най-проблемното. 
А трудностите, които възникват в 
процеса на работа са различни, но при една 
добра организация лесно се преодоляват.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 година?

-На читателите на списание Фасилитис 
желая едно едничко – успех във всичко �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

КАКВА БЕШЕ 2009 ГОДИНА за пазара на 
фасилити мениджмънт услуги?
- Тази тема е обширна, но ще 

се опитам да направя едно кратко 
обобщение. Имотният пазар тази година 
се промени много, което разбира се 
отрази и на пазара на фасилити услугите. 
В следствие на кризата някои проекти 
и строежи бяха замразени и спрени, а 
знаете че основният двигател за растежа 
на фасилити мениджмънт пазара е 
увеличаването на площите.

От друга страна много проекти бяха 
реализирани и променящата се обстановка 
даде нови възможности за натрупване 
на опит, което за България е важно, тъй 
като у нас този тип услуга съществува 
от скоро.

От какво се нуждае фасилити 
мениджмънтът в България в момента?

- Полагат се немалко усилия фасилити 
мениджмънта да се популяризира и това 
от което се нуждае са повече качествени 

Често се сблъсквам със 
ситуацията, в която се 
налага да обяснявам какво 
точно прави фасилити 
мениджърът и изобщо, 
що е то фасилити 
мениджмънт
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е родена в София. 

Завършила е 

специалност 

История в СУ „Св. 

Климент Охридски” 

и магистратура по 

Финанси в НБУ. Започва 

работа във Виена 

Реал Естейт в края 

на 2006 година като 

координатор Проекти 

и Търговски операции, 

а от началото на 

2009 година вече е 

фасилити мениджър на 

компанията. Отговаря 

за всички обекти на 

фирмата в София, 

Бургас, Русе, Видин, 

Варна, Пловдив, както 

и за внедряването 

на специализиран 

софтуер за управление 

на недвижимото 

имущество.

Мария 
Манолова
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Развитието на ФМ пазара 
тепърва предстои
Бисера Иванова и Филип Клейтън от „Фасилити Оптимум България”, пред „Фасилитис”

КАК СЕ РАЗВИ ПАЗАРЪТ на фасилити 
мениджмънт услуги в България 
през последната една година?

Бисера Иванова (Б.И.): Изминалата 
година не беше лесна и за ФМ сектора, 
както за всеки друг сегмент с оглед на 
общата икономическа ситуация. Това 
обаче е и момент да покажем, че точно 
ние – доставчиците на ФМ услуги, 
в този момент можем да спестим 
средства на нашите клиенти чрез 
централизирано управление на сградите 
и комплексно представяне на услуги по 
поддръжката им. Във време на криза се 
появяват ниши, които очакват да бъдат 
запълнени и възможности, които да бъдат 
реализирани. Ние във „Фасилити Оптимум 
България” вярваме в това.

Филип Клейтън (Ф.К.): Ако 
гледаме икономическата ситуация в 
страната като цяло, несигурността 
на чуждестранните инвестиционни 
компании и нуждата от намаляване на 
разходите в много български компании, 
отговорът на този въпрос ще бъде 
много неблагоприятен. От друга страна, 
големите утвърдили се в България 
компании, които търсят начин за 
намаляване на разходите си, създадоха 
възможности за раздвижване на пазара на 
ФМ услуги през 2009 г., като „Фасилити 
Оптимум България” успя да постигна 
разширяване на бизнес начинанията си, 
като се фокусира върху поддържането 
и подобряването на ефективността на 
основния бизнес на нашите клиенти

Как мислите, че ще се развие този 
пазар през следващите години?

Б.И.: Развитието на ФМ пазара тепърва 
предстои у нас. От една страна това е 
така, защото много нови сгради влизат 
в експлоатация и възниква реалната 
необходимост от тези услуги. От друга 
страна все повече инвеститори и 
мениджъри осъзнават реалните ползи 
от глобалното управление и поддръжка 
на поверените им имоти. Могат да 
спестяват време и средства, като така 

Бисера Иванова

е родена във Варна. Завършила е магистратура по икономика и 

индустриален мениджмънт в УНСС, гр. София. След магистратурата 

си продължава със следдипломна квалификация на тема 

„Трудовоорганизационна психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Публикува статии в списание „Фасилитис“ и участва като лектор в 

семинари по управление и поддръжка на сгради и съоръжения. От 1998 до 

2004 г. е част от екипа, а впоследствие и начело на административния 

отдел в „Овергаз холдинг“ АД. От 2004 до март 2008 работи като 

ръководител на административната сграда на „Ренесанс“ AД, дружество 

от структурата на „Овергаз холдинг“ АД, занимаващо се с недвижими 

имоти, строителство и фасилити мениджмънт. В момента Бисера 

Иванова е изпълнителен директор на „Фасилити оптимум България“ АД, 

част от „Ей Джи кепитъл“ АД (AG Capital).
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съсредоточават вниманието си върху 
основния си бизнес – това е и нашата 
основна мисия. Разбира се, нивото на 
предлаганите услуги също ще претърпи 
развитие в посока професионалното си 
усъвършенстване. Очакваме времето, 
когато фасилити мениджмънт 
компаниите ще бъдат не само „мобилни 
домоуправители”, а професионален бизнес 
партньор, на който изцяло може да 
доверите управлението и поддръжката на 
всеки тип сграден обект. 

Ф.К.: Услугите по фасилити мениджмънт, 
които един собственик на сграда, или 
компания с голямо портфолио очаква, 
ще се увеличат отвъд оперативната 
роля, предлагана от традиционните 
доставчици на услуги в България, като 
подизпълнители, сградни инженери, 
пропърти мениджъри. Като последици 
от тази очаквана еволюция, ние се 
позиционирахме като иновативна 
компания, предлагаща подходящи бизнес 
решения за нашите настоящи и бъдещи 
клиенти, които да им осигуряват по-
фокусирани и конкурентни предимства. 

Какви според вас ще бъдат 
предизвикателствата пред фасилити 
мениджърите в България в бъдеще? 

Б.И.: Предизвикателствата пред нас 
са чисто професионални. На първо място 
професията „Фасилити мениджър” трябва 
да се включи в Националния класификатор с 
професиите. Освен това имаме още какво 
да направим и в посока популяризиране 
на дейността и професията. В тази 
посока е насочена и дейността на нашата 
браншова организация  -Българската 
фасилити мениджмънт асоциация, на 
която аз съм заместник председател.

Като представители на национална 
компания за ФМ услуги, ние искаме да убедим 
нашите клиенти, че по-ефективно и за двете 
страни е сключването на договори да не бъде 
за отделни услуги с отделни доставчици, а 
да търсим глобално обслужване, което да 
оптимизира средства и усилия. 

(На стр. 30)
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Филип Клейтън

е на 49 г. и започва работа в България преди пет години като 

фасилити директор на БТК, а преди година става директор Бизнес 

развитие на 60К – международен контактен център. Има 25 

години опит в областта на недвижимите имоти по проекти, 

които обслужват големи международни компании, в т.ч. EC Harris, 

ExxonMobil, CB Richard Ellis, KPN Quest, Regus, AT&T, British Petroleum. 

Клейтън е завършил Central Lancashire University, Великобритания със 

специалност по Проучвания и икономика на строителството. Има и 

квалификация като сертифициран строител (Chartered Builder - CIOB). 

Член е на British Institute of Facilities Management и Chartered Institute of 

Building
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(От стр. 29)
Такава е световната практика, надяваме 
се и ние да поемем вече по този път.

Ф.К.: Без да ги степенувам в някакъв 
определен ред:

- Оптимизиране на цялостното 
представяне на сградата и допринасяне 
към устойчивото развитие

- Допринасяне към цялостното 
подобряване на продуктивността и 
производителността на ползвателите и 
крайните потребители

- Подпомагане при управление на 
дейностите чрез по-отговорни и 
бързи действия, с цел намаляване на 
неудобствата и времето, през което на 
клиента ще му бъде нарушена нормалната 
работна среда

- Предприемане на отговорни и цялостни 
мерки, свързани с здравните и безопасни 
условия на труд.

Как виждате развитието на вашата 
компания през следващата година?

Б.И.: Започнахме работа по 
нови проекти, които се надяваме 
да развием през идната година. 
Имаме готовност и капацитет за 
нови поръчки, така че виждам една 
предизвикателна година за нас. И разбира 
се, винаги има какво да се направи по 
отношение самоусъвършенстването и 
оптимизирането на вече работещите 
процеси. Ще се стараем да предлагаме 
все по-добри услуги на нашите клиенти, 
като вярваме, че можем да им предложим и 
добавена стойност.

Професията „Фасилити 
мениджър” трябва да се 
включи в Националния кла-
сификатор с професиите

Фасилити мениджмънтът 
е отговорен за 85% от 
разходите, свързани с 
жизнения цикъл на всяка 
една сграда.

Ф.К.: Фасилити мениджмънтът 
е отговорен за 85% от разходите, 
свързани с жизнения цикъл на всяка една 
сграда. „Фасилити Оптимум България” 
има намерение да продължи през 2010-
та, както и досега, да приема тази 
отговорност от страна на нашите 
клиенти, като ще продължим да развиваме 
нашия иновативен екип от мотивирани 
професионалисти и да печелим признания 
за отлични фасилити мениджмънт услуги.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 г.?

Б.И.: Пожелавам им здраве и оптимизъм, 
вяра в добрите неща, които са навсякъде 
около нас и чакат да ги видим, за да се 
превърнат в реалност. Пожелавам им 
добри приятели в живота и в бизнеса, за 
да направят живота ни по-лесен и по-
добър.

Ф.К.: Докато се наслаждавате на 
коледните и новогодишните празници, 
замислете се какво сте научили във 
вашата 2009-та година и напишете 
четири от най-големите грешки, който 
сте направили. След това направете 
четири плана за действие за 2010-та 
година, които ще ви помогнат да не 
направите същите грешки отново. Ако 
направите същите грешки за втори път, 
2010-та няма прости тези грешки, както 
2009-та. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ
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Инвестираме в нови 
технологии и планираме 
дългосрочно
Александър Марков, ръководител секция „Офис мениджмънт”, GLOBUL, пред „Фасилитис”

КАК СЕ РАЗВИВА ПАЗАРЪТ на фасилити 
мениджмънт услуги в България 
през последната една година?

- 2009 г. е белязана от глобална 
икономическа криза. Като цяло всички 
пазари тенденциозно се свиват. Като 
че ли пазарът на фасилити мениджмънт 
услуги в България обаче прави изключение. 
Доста обекти се завършиха и това не 
позволи търсенето на този пазар рязко 
да спадне. От друга страна – голямата 
конкуренция и забавянето на цялата 
икономика – доведе до повишаване на 
качеството на предлаганите услуги и 
намаляване на цените. Нещо характерно 
за развитите икономики. Също така 
не може да не се похвали и все по-
професионалният подход на играчите на 
този пазар.

Какви са предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?

- Може би едно от най-големите 
предизвикателства е създаването 
и утвърждаването на определени 
стандарти в нашата работа. В момента 
всеки твори собствен фасилити 
мениджмънт в компанията, в която 
работи. Също така смятам, че можем да 
обменяме повече информация помежду 
си и да работим заедно в посока 
за утвърждаването и престижа на 
професията. Способност за дългосрочно 
планиране и креативност са две от 
нещата, които не спирам да търся в 
колеги и партньори.

Кои са най-честите проблеми, пред 
които се сблъсквате в ежедневната ви 
работа?

- Работата на високи обороти, 
многобройните задачи, различните казуси 
и големият обхват на дейностите, ни 
среща с много и различни хора. Разбира 

Александър 
Марков

е роден през 
1977 г. Завършил е 

Националната природо-

математическа 

гимназия „Акад. 

Л. Чакалов“. Има 

бакалавърска степен 

по „Икономика на 

интелектуалната 

собственост“ от 

УНСС и е магистър 

„Управление на 

човешките ресурси“. 

Работи в GLOBUL от 

януари 2002 г., а от 

декември 2006 г. е 

ръководител секция 

„Офис мениджмънт”

се, всеки дошъл при нас с молба настоява, 
че неговият проблем е най-важният и 
най-приоритетният и ние подхождаме 
към всеки, сякаш това е точно така. 
Индивидуалният подход е това, което 
печели доверието на нашите клиенти и 
партньори, спазването на обещанията, 
които даваме и довеждането на всички 
задачи до край и в срок. А постигането 
на всички тези неща понякога е доста 
трудно.

Какви са бъдещите планове на 
компанията за развитие през 
следващите години?

- В сферата, в която работя, акцентът 
през следващите години ще бъде 
поставен на енергийната ефективност 
и рециклирането. Въпреки че и към 
момента сме направили доста в тези 
две области, продължаваме да работим 
за намаляване на потреблението на 
ресурси и оптимизиране на свързаните 
процеси. За постигането на тези цели 
подобряваме организацията на нашата 
работа, промотираме дейностите сред 
нашите служители, инвестираме в нови 
технологии и планираме дългосрочно.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 година?

- Нека да бъдем здрави, по-толерантни 
към околните и да не спираме да бъдем 
взискателни към себе си, към хората 
с които работим и да повишаваме 
стандарта на работа и живот с всеки 
изминал ден.

А на вас поднасям благодарност за 
демонстрирания професионализъм при 
списването на списанието и за усилията, 
които полагате за утвърждаването на 
нашата професия.

Спорна 2010 година! �
Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Кой кой е
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Независимо от трудностите 
направихме много
Калин Стануков, помощник-ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, пред „Фасилитис”

КАК МОЖЕТЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ 2009 Г. от 
гледна точка на управлението 
на сградния фонд на Софийския 

университет?
- В началото на 2009 г. ректорското 

ръководството на Софийския 
университет „Свети Климент Охридски” 
заложи една много амбициозна капиталова 
програма в строителството и 
поддръжката на сградния фонд, като 
продължение на изключително успешната 
инвестиционна реализация през 2008 г. 
В основите на програмата заложихме 
принципи като: максимална комплексност 
при ремонти на обособени обекти 
и трайно решаване на сградните, 
инсталационните и интериорните 
проблеми; решаване на важни енергийни 
проблеми на сградния фонд; осигуряване на 
уют и чувство за комфорт; подобряване 
на хигиенните условия, чрез повишаване 
на качеството на услугите и подмяна 
на санитарни възли; изграждане на 
пожароизвестителна система и 
реализация на мерки, гарантиращи 
противопожарната безопасност; 
осигуряване на достъп на хора в 
неравностойно положение; подсигуряване 
на необходимата техника за нормалната 
дейност (учебна, преподавателска, 
научно-изследователска); грижа както 
за сигурността на сградите, така и 
за сигурността на хората, които ги 
ползват.

Наистина започнахме много неща, 
но за съжаление кризата, липсата на 
стратегическо мислене за нуждата от 
инвестиране в науката и повишаването 
на качеството на висшето образование 
у нас доведоха до необходимостта 
от замразяването на проекти и 
прекратяването на някои ремонтни 
дейности. И все пак, независимо от 
трудностите, се направиха много нови 
учебни зали, оборудвани с компютърна, 
озвучителна и мултимедийна техника. 
Уникалната колекция от кактуси в 
ботаническата ни градина в град 
Балчик се помещава в нова огромна 

оранжерия, така че вече може да се види 
и през зимата. За патронния празник на 
университета беше открита новата 
художествена галерия с прекрасната 
изложба на проф. Ивайло Мирчев.

Със сигурност има още много неща, 
с които Софийския университет може 
да се похвали, но като цяло 2009 г. би 
могла да се определи като година на 
големите надежди, тежко изпълнени 
задачи и несбъднати мечти в областта 
на капиталното строителство и 
поддръжката на сградния фонд.

Какви са специфичните нужди на 
сградния фонд на университета 
от гледна точка на фасилити 
мениджмънта?

Трябва да се признае, че в 
СУ тепърва проглеждаме 
за фасилити мениджмън-
та и откриваме ползите 
от прилагането му

Кой кой е
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Кризата, липсата на 
стратегическо мислене за 
нуждата от инвестиране 
в науката доведоха до 
необходимостта от зам-
разяването на проекти и 
прекратяването на някои 
ремонтни дейности

- Независимо от наличието на 
магистърска програма по фасилити 
мениджмънт в Стопанския ни факултет, 
трябва да се признае, че в СУ тепърва 
проглеждаме за фасилити мениджмънта 
и откриваме ползите от прилагането 
му. И ако приемем като дефиниция за 
фасилити мениджмънт – „Управление, 
справяне с лекота”, можем да кажем, че 
потребностите на сградния фонд са 
като на всички обществени сгради от 
гледна точка на: икономически ФМ – 
застраховки, наеми, инвентаризация 
и други; технически ФМ – ремонти, 
реконструкция и модернизация, текуща и 
аварийна поддръжка, инсталации, енергиен 
мениджмънт и други; инфраструктурен 
ФМ – хигиена, охрана, сметосъбиране и 
други;

Специфичното в случая е, че става 
дума за огромни сгради, много стари 
и амортизирани, някои от които са 
паметници на културата. Също така 
трябва да се знае, че СУ, в качеството 
си на публично-правна организация, е 
задължена да прилага всички законови 
процедури при разходването на 
източниците си на финансиране, било 
то държавна субсидия или собствени 
средства.

Какво планирате като дейности през 
следващата година?

- Независимо от нарастващата криза, 
ректорското ръководство на СУ смята да 
довърши основни проекти като: новото 
крило на Факултета по журналистика; 
реконструкция на подпокривното 
пространство на Южното крило на 
Ректората; довършване на сградата за 
лаборатория по „Архиометрия” в кампус 
„Лозенец”; реконструкция и модернизация 
на печатницата на СУ; изграждане на 
книжарница в подлеза на СУ, на мястото 
на бившата дискотека „Спартакус” ; 
подмяна на абонатните станции за 
парно. Освен това се готвим за участие 
в проекта „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна инфраструктура 

на висшите училища в градските 
агломерации” по оперативната програма 
„Регионално развитие”.

Какви са бъдещите планове на 
ръководството на университета 
във връзка с поддръжката на 
сградния фонд – собствен фасилити 
мениджмънт отдел, пълен аутсорсинг 
на дейностите, или комбинация между 
двете? 

- Трудно може да се отговори 
еднозначно на този въпрос, с оглед на 
изключително специфичната и сложна 
административна и управленска 
структура на СУ. Принципно, за 
постигане на икономия на разходите 
за персонал, на време и увеличаване 
качеството на услугите, се сключиха 
следните договори за външни услуги: 
строително-ремонтни дейности; 
физическа охрана на сградите; 
застраховане на сградния фонд и 
автопарк; изграждане на структурна 
кабелна система, която модернизира 
до голяма степен комуникациите. 
Предстои избор на фирма, която да 
почиства сградите на университета. В 
същото време за постигане на по-голяма 
гъвкавост в организацията, решихме да 
преструктурираме техническата служба 
в кампусни технически служби, които да 
постигат ефективност и икономичност 
в поддържането на сградния фонд и 
техническите инсталации на база 
профилактика и превенция.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 г.?

- На Софийския университет пожелавам 
да продължи да изгражда комфортна 
работна среда, която е в основата на 
успеха за всяка организация! На вас като 
списание пожелавам да се развивате все 
така успешно, за да мога да ви чета и след 
10 години! А на всички ваши читатели 
пожелавам много здраве, щастие, късмет 
и сбъднати мечти! Весели празници! �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Калин Стануков 

е роден през 1958. По образование е машинен инженер. Бил е дълги 

години научен сътрудник в института за тежко машиностроене – 

Радомир. Десет години е бил заместник кмет на район Студентски. 

От година и половина е помощник-ректор на СУ „Св. Климент 

Охридски” 

© Петър Ташев
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Всяка целево изразходвана 
стотинка ще се върне 
многократно
Станислав Шворчик, мениджър за България на ISS Facility Services, пред „Фасилитис”

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. за фасилити 
мениджмънт услугите в 
България

- Не е подходящо един разговор 
да се започва с негативизъм. 
Но трябва да констатирам, 
че кризата, през която минава 
целият свят, стигна и до България. 
Според мен най-натрапчиво 
това се вижда в две насоки. 
От една страна, се стигна до 
изразително ограничаване на 
новото строителство, от друга – 
до замразяване на вече започнати 
проекти. Всичко това има, разбира 
се, неблагоприятни последици върху 
развитието на пазара в рамките на 
фасилити мениджмънта.

Как се промениха 
предизвикателствата пред 
фасилити мениджърите в България?

- Ще започна отговора си от 
малко по-различен ъгъл. България, 
както и всяка друга страна, има 
своите специфичности. Локалните 
различия се отнасят към различни 
области и пресичат цялата страна. 
Разбирането им, преди всичко 
за задграничните фирми, е един 
от ключовите моменти за успех 
на местния пазар. Пазарът на 
фасилити менджмънта не никакво 
изключение, но през последните две 
години премина през изразителна 
промяна. А предизвикателствата – 
те са все същите, макар и при 
сегашната ситуация да не е лесно 
да ги планираме. За късмет имаме 
източници, от които можем 
да черпим. Достатъчно е само 
старателно да се проследи опита 
в света и най-доброто и най-
подходящото да се приложи вкъщи – в 
България.

Инж. Станислав Шворчик

е завършил специалност Телекомуникация в Университета по 

транспорт и телекомуникации в словашкия град Жилина. В периода 

2002 - 2006 г. е заемал ръководни позиции в управлението на 

поддръжката и дейността на редица търговски центрове в Чехия. 

От 2006 г. е проектен мениджър в „Ривола” (Ryvola), чешка компания 

за технически фасилити мениджмънт, чийто собственик от 2007 г. 

насам е ISS Global A/S, Дания. От средата на тази година инж. Шворчик 

е мениджър на „Ривола България“ ЕООД, един от проектите на която е 

осъществяването на фасилити мениджмънта в мол - София. От 2008 г. 

е мениджър за България на ISS Facility Services (www.issworld.com).
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От какво има нужда фасилити 
мениджмънт индустрията в 
България?

- По-продължителни, силни и стабилни 
инвеститори, които са готови да 
се вслушват и да си дават сметка, 
че този предмет на дейност е като 
бягане на дълги разстояния. Освен това 
България има нужда от професионални 
дружества, предоставящи определени 
услуги, които са способни да намерят 
съответстващ компромис между 
изискванията на собствениците, от 
една страна, и необходимостта от 
определени инвестиции в течение на 
експлоатацията, от друга страна.

По-нататък е важно и неизбежно 
пазарът да премине естествена 
селекция, която няма да е проста 
за някои субекти. И не на последно 
място е необходимо приемането на 
определени факти, правила, общи 
принципи на работа както от страна 
на собствениците, така и от страна 
на дружествата, предоставящи 
последващи услуги, чиято стойност 
отдавна е проверена и утвърдена. 
Всяка целево изразходвана стотинка 
многократно ще се върне в течение на 
експлоатацията на обекта.

Как от висшето ръководство на 
вашите клиенти гледат на фасилити 
мениджмънта като фактор за успеха 
на компанията?

- Наши клиенти са предимно 
чуждестранни дружества. Трябва да 
отбележа, че ръководителите на тези 
фирми напълно осъзнават важната 
роля на фасилити мениджмънта и 
колко изгодно е нашето вписване във 
вътрешните им структури. Така те 
си отварят възможности за пълно 
съсредоточаване към основната си 
дейност не само на българския пазар.

Какви са най-често срещаните 
проблеми в работата ви и кое е най-
обемистата част от нея?

- Важен фактор е постоянният 
натиск за повишаване на качеството 
на услугите, качествени вътрешни 
механизми за контрол и образоване 
на работниците и служителите. Ако 
ръководството на дружеството 
изгуби обратната връзка, то 
естествено се стига до понижаване 
на производителността и 
ефективността на доставяните услуги. 
Единствено доволният и качествено 
обученият работник или служител е 
способен да върши работата си на 
отговарящо ниво и с необходимото 
качество.

Не мога да се сдържа да не отбележа 
и възможната лична ангажираност 

на работниците и служителите на 
различни нива на мениджмънта, която 
е лимитиращ фактор, евентуално 
привнасящ лични антипатии, които в 
професионалния бизнес изобщо нямат 
място.

Какви са най-често срещаните 
недостатъци в дизайна на сградите, 
които управлявате в България?

- Това e тайна, която остава винаги 
само между нас и нашия клиент. Но 
както споменах в други части на 
разговора, артистичното мислене 
на архитектите, които обработват 
в проекта драгоценните идеи на 
собствениците, твърде често са в 
пряко противоречие с практическото и 
ефективното използване на обектите.

В кои области на една сграда 
обикновено могат да се направят най-
бързите и евтини подобрения?

- Бързи и евтини решения в течение на 
същинската експлоатация като общо не 
съществуват. Идеална е възможността 
в качеството ни на дружество, 
предоставящо последващи услуги, да 
влезем на фазата на подготовка на 
проекта, евентуално да коментираме 
довършителните работи от гледна 
точка на експлоатацията. Много наши 
клиенти използват тази възможност 
и съобразяването с бележките, 
произтичащи от дългогодишния 
опит, води до изразителни икономии 
при експлоатацията. И трябва да 
добавя, че нашите препоръки често 
са в противоречие с вижданията на 
собствениците и архитектите.

Какви са вашите планове за 2010 г.?
- Отговорът е от две неразделни 

части. По отношение на работата – 
успешно разширяване на дейността 
ни в България и повече доволни 
клиенти. В личен план – доволно и 
здраво семейство, което за всеки от 
нас създава истинска база и един от 
основните източници на позитивна 
енергия. Всъщност, още едно дребно 
желание в повече – подобряване на 
формата ми в голфа.

Какво ще пожелаете на читателите 
ни за 2010 г.?

- За читателите здраве и добро 
разположение, на работниците 
и служителите – добри оценки 
и интересна работа, на 
работодателите – квалифицирани и 
лоялни работници, на които да могат да 
разчитат, и не на последно място много 
търпение, сили и ентусиазъм в течение 
на 2010 година. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Фасилити мениджмънтът 
в България се нуждае от 
по-продължителни, силни 
и стабилни инвеститори 
даващи си сметка, че 
този предмет на дейност 
е като бягане на дълги 
разстояния

Ръководителите на 
нашите предимно чуждес-
транни клиенти осъзна-
ват ролята на фасилити 
мениджмънта и колко 
изгодно е нашето впис-
ване във вътрешните им 
структури

© Кирил Хавезов
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Най-важната част 
от ФМ бизнеса са хората
Влад Ревнич, мениджър бизнес развитие, MT&T Property & Facility Management, пред „Фасилитис”

КАК СЕ РАЗВИВА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 
(ФМ) индустрията в Румъния и 
каква беше 2009 г. за нея?

- В Румъния фасилити мениджмънта като 
професионална дисциплина води началото 
си от 2000 г. – т.е. индустрията е почти 
на 10 години. 2009 г. беше добра година 
защото целият пазар на ФМ услуги се 
развиваше. Въпреки кризата и паузата, 
която тя донесе за мащабното ново 
строителство, има голямо търсене на 
ФМ услуги. Това е много добре, защото 
пазарът расте и стандартите се 
повишават, което влече след себе си 
повишаване на професионализма на всички 
хора, които участва във ФМ бизнеса. Това 
е добре освен за ФМ индустрията, също 
така и за наемателите и наемодателите 
и всички страни са поставени в win-win 
ситуация.

От какво още има нужда ФМ в Румъния 
в момента, освен от повишаващия се 
професионализъм?

- Има много неща, които трябва да 
бъдат направени. Индустрията, както 
казах, е още млада, но първите стъпки 
са направени – преди месец бе създадена 
Румънската фасилити мениджмънт 
асоциация (ROFMA). Сега асоциацията се 
присъединява към Европейската фасилити 
мениджмънт асоциация (EuroFM) и скоро 
тя ще се присъедини към фасилити 
мениджмънт асоциации от други страни, 
което ще отвори врата за трансфер на 
„ноу-хау” – това допълнително ще вдигне 
летвата на ФМ индустрията в Румъния. 
Това което трябва да се направи още са 
някои законови промени и вписване на ФМ 
професията в регистъра на професиите в 
страната. Има много какво да се направи 
и ни предстои много работа, но ние сме 
позитивни в това отношение.

Как гледат от висшето ръководство 
на компаниите, с които работите, 
на добрия пропърти и фасилити 
мениджмънт като фактори за успеха на 
компанията?

- Пропърти и фасилити мениджмънта 
в наши дни са все по-важни за 

просперитета. Поради кризата 
заетостта на отдаваните под 
наем площи е по-ниска, поради което 
собствениците полагат повече усилия 
да задържат наемателите си и да им 
предложат по-добри условия. Затова 
собствениците трябва да осигуряват 
качествен пропърти и фасилити 
мениджмънт, за да поддържат нивото 
на заети площи високо. Ние сме една 
от първите компании в Румъния, които 
започнаха да развиват дейност в сферата 
на пропърти и фасилити мениджмънта. 

Собствениците трябва 
да осигуряват качествен 
пропърти и фасилити 
мениджмънт, за да под-
държат нивото на заети 
площи високо

Кой кой е
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80% от бизнеса ни се представлява 
от международни инвестиционни 
фондове, които по традиция работят с 
професионални фасилити мениджмънт и 
пропърти мениджмънт компании?

Кое е най-трудоемката част от 
вашата работа?

- Най-важната част от един такъв 
бизнес са хората, които също така 
са и най-скъпата част от него. Като 
за един такъв млад бизнес, какъвто 
е фасилити мениджмънта не само в 

Румъния, но и в цяла Източна Европа, 
една от най-трудоемките части е 
да бъдат обучени квалифицирани ФМ 
специалисти. Квалифицираните кадри 
са най-важния фактор, който може да 
повиши качеството на извършваните ФМ 
услуги. Така че може да се каже, че най-
трудоемката част в нашата работа е 
управлението на човешките ни ресурси.

С какво са свързани най-честите 
проблеми във вашата работа, породени 
от сградите, които управлявате?

- Най-големите проблеми за ФМ в 
целия регион са свързани с това, че 
инвеститорите се стремяха бързо 
да издигнат новата недвижимост, на 
възможно най-ниска цена. В тази бързина 
те не са обърнали внимание на много 
детайли, които после се отразяват на 
процеса на управление. В повечето случаи 
когато пуснете в експлоатация една 
такава сграда, в рамките на първите 12 
месеца започвате да откривате различни 
проблеми. Те често се оказват болезнени 
за собственика, защото в последствие 
се оказва, че той трябва да заплати 
още пари за проект, който се счита за 
приключен. Това също така е свързано с 
извършването на ремонтни работи в 
сградата, което смущава наемателите. За 
щастие може да се каже, че този период в 
Източна Европа е отминал и занапред ще 
се повишат стандартите по отношение 
на качеството на новото строителство 
и тези проблеми ще намалеят.

Какви са бъдещите ви планове за 
развитие?

- Ние предлагаме услуги и първото нещо, 
към което се стремим, е да задоволим 
нуждите на нашите клиенти. Те разбира 
се планират да се разширяват, както 
в Румъния, така и на Балканите. Ние 
работим по този въпрос, за да можем да 
предлагаме всички тези услуги и в региона, 
където клиентите ни ще имат нужда от 
нас – ние ще ги последваме при първите им 
стъпки в различни страни на Балканите. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Най-големите проблеми 
за ФМ в целия регион са 
свързани с това, че инвес-
титорите се стремяха 
бързо да издигнат новата 
недвижимост, на възмож-
но най-ниска цена
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Влад Ревнич

е завършил Политехническия 

университет в Букурещ, след което 

е придобил магистърска степен по 

бизнес администрация в Академията 

на икономическите науки в Букурещ. 

Работи в сферата на недвижимото 

имущество повече о 10 години, като в 

началото на кариерата си е посещавал 

редица курсове по пропърти 

мениджмънт и водене на преговори. 

От 1997 г. до 2001 г. работи в 

маркетинг отдела на Jones Lang 

LaSalle. От 2001 г. е директор бизнес 

развитие в MT&T Property & Facility 

Management – румънска компания за 

пропърти и фасилити мениджмънт, 

която управлява над 1 200 000 кв. м 

жилищни, офис и търговски площи.

© Кирил Хавезов
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Нашата дейност помага 
на АУБ да се превърне в 
еталон за университет
Людмила Дзакова, директор капитално строителство, 
Американски университет в България, пред „Фасилитис”

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. за вашата работа?
- Изключително динамична и  
ползотворна. През тази година, 

въпреки кризата, продължихме с 
успешното реализиране на сградите 
от нашата амбициозна строителна 
програма в университетския комплекс 
„Скаптопара” в Благоевград. Изградихме 
първи етап на поредното студентско 
общежитие със застроена площ 595 кв. м 
и разгъната площ 4219 кв. м на 6 етажа, 
за 120 студента. За целите на външното 
електрозахранване изградихме и нов 
собствен трафопост. 

Университетът разполага с 3 
общежития, в които живеят 1000 
студента от 35 държави. За нас 
поддържането на сградния фонд 
в съответствие с най-новите 
изисквания е от изключително 
значение. Университетът предлага най-
модерните условия за живот и обучение 
в България и се стреми да прилага най-
иновационните системи за управление 
на сградите. 

Предстои ни разширяване на 
студентския комплекс чрез изграждането 
на „Студентски център”. Вече избрахме 
идеен проект за него, а строителството 
му е планирано да започне през май 2010г. 
Строителството му ще бъде възможно 
благодарение на дарение, което получихме 
от фондация „Америка за България” в 
размер на 4 милиона долара, както и 
собствени средства и заеми.

Разбира се, успоредно с това 
извършваме и ежедневната работа по 
поддръжката и управлението на над 36 
000 кв. м обща площ на сградите на АУБ. 
Сградният фонд осигурява условия, даващи 
възможност на студенти от различни 
националности, култура и религия, да 
живеят и да се обучават в динамична и 
взискателна академична среда. 

Инж. Людмила Дзакова

е родена през 1975 г. През 1999 

г. завършва УАСГ в София като 

строителен инженер. През 

2008 г завършва магистратура 

по Публична администрация. 

В периода от 1999 до 2003 

г. работи във фирми като 

проектант, инвеститорски 

контрол и строителен надзор. 

От 2003 г. до 2008 г. е 

държавен служител и работи 

като главен експерт в дирекция 

“Строителство”, отдел 

„Архитектура и проектиране” в 

Общинска администрация, град 

Благоевград. От юни 2008 г. е 

директор на отдел „Капитално 

строителство” в Американски 

университет в България.

От какво според вас се нуждае 
фасилити мениджмънт (ФМ) 
индустрията в България?

- Иновациите в сградните системи 
и инсталации водят до необходимост 
от непрекъснато усъвършенстване на 
предлаганите услуги във ФМ. Фирмите, 
упражняващи ФМ, трябва да имат 
необходимата гъвкавост по отношение на 
услугите за поддръжка, които се изискват 
от клиентите, квалифициран персонал 
за осъществяване на поддръжката в 
зависимост от вида и предназначението 
на сградите, както и необходимите 
лицензи и разрешителни за определени 
видове дейности. 

Кой кой е
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Иновациите в сградните 
системи и инсталации 
водят до необходимост 
от непрекъснато усъвър-
шенстване на предлагани-
те услуги във ФМ

Как висшето ръководство на вашата 
организация гледа на дейността 
на вашия отдел като фактор за 
просперитет и до колко се вслушва във 
вашите препоръки?

- Ръководство на университета 
гледа на дейността на отдела като на 
изключително важен фактор за успеха на 
университета. Реализирайки строителната 
програма, нашата дейност помага на АУБ да 
се превърне в еталон за университет на 21-
ви век, който предоставя на студентите 
си най-модерната база за живот и обучение, 
стимулираща академичните постижения. 
Условията за обучение, настаняване, 
извънкласни и спортни дейности са на 
световно ниво.

Както вече споменах, предстои 
изграждането на студентския център с 
разгъната площ около 11 000 кв.м , който 
ще разполага с офиси на студентските 
клубове, столова, фитнес, спортна 
зала, съобразени с най-съвременните 
изисквания за спорт и отдих. Това ще 
бъде петата сграда в комплекса, където 
вече функционират три общежития, 
академична сграда и библиотека „Паница”, 
която е най-голямата англоезична 
библиотека на Балканите. 

Какви са най-честите проблеми, с 
които се сблъсквате при работата си, и 
кое е най-трудоемката част от нея?

(На стр. 40)

Кой кой е
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(От стр. 39)
- Управляваме различни по възраст сгради, 
с различни сградни системи и инсталации, 
което е свързано и със специализиран 
персонал по поддръжка на всяка една от 
инсталациите. Например отоплението 
на студентските общежития е на котли 
на дизелово гориво. Съгласно Наредбата 
за НУБЕТНСН (Наредба за устройството, 
безопасната експлоатация и техническия 
надзор на съоръжения под налягане), 
на котелните помещения се изисква 
непрекъснато  наблюдение и контрол 
и 24-часово присъствие на огняри. В 
новите сгради сме на термопомпи с VRV 
системи за климатизация, които изискват 
специализирана поддръжка. Този проблем 
беше решен с аутсорсинг на дейности към 
специализирани фирми по ОВиК , КИПиА, 
ВиК и Електро поддръжка на инсталациите. 
Имаме спешни телефони за реагиране при 
аварийна ситуация в рамките до 30мин., 
24-часа в денонощието.

Бих посочила и ограниченият брой фирми, 

предлагащи специализирана поддръжка 
в Благоевград. Например, контролът за 
достъп с карти работи със специализиран 
софтуер, за поддръжката на който няма 
конкурентни фирми в Благоевград.

Цените за поддръжката на отделните 
видове системи трябва да бъдат 
регламентирани за всеки вид дейност - 
ОВиК, ВиК, КИПиА, СКС, пожароизвестяване, 
контрол на достъп, видеонаблюдение, 
поддръжка асансьори и др. 

При повреди на определен вид съоръжения 
доставката на определена част изисква 
време, особено при съоръжения от по 
стари модели се налага да се доставя с 
месеци.

В АУБ е внедрена система, която 
дава възможност на студентите и 
служителите да изпращат онлайн заявки за 
възникналите спешни проблеми.

Сградите са снабдени с модерна СКС, 
осигуряваща свързаност за всички 
компютърни, сигнални и охранителни 
системи. Използвани са кабели категория 
7 и компоненти от реномирани 
производители. 

Казахте, че управлявате различни по 
възраст сгради. Кои от тях генерират 
повече разходи – по-новите или по-
старите?

- Старите сгради генерират значително 
по-големи разходи, свързани са с повече 
ремонти и с по-скъпа поддръжка. 
Енергийните разходи са в пъти по-големи. 
Всички нови обекти на АУБ са изградени с 
високо ефективни модулни термопомпени 
климатични системи тип VRV.

Предвидените климатични системи 
целогодишно осигуряват параметрите 
на микроклимата – отопление, 
охлаждане, вентилация и предлагат пълна 
независимост на обектите от доставчици 
на газ, нафта или друго алтернативно 
гориво, като не замърсяват околната 
среда. Обектите притежават централно 
компютърно управление на климатичната 
инсталация и съгласувана работа с пожаро-
известителните инсталации. Използвани 
са мерки за максимално оползотворяване 
на отпадната енергия на сградата (HEAT 
RECOVERY). Има и сензори, които следят 
количеството на въглероден диоксид в 
помещенията и подават само точно 
необходимото количество пресен въздух.

Доказан е и нисък разход на енергия в 
процеса на експлоатация в общежитията, 
използващи нафтови котелни инсталации. 
Разходът на термопомпените инсталации 
е четири пъти по нисък от нафтовата 
алтернатива на квадратен метър, а ако се 
вземе предвид по-големият обем въздух в 
обществените сгради (поради по-големите 
етажни височини), то разходът за 
отоплението на 1 кубически метър въздух 
е шест пъти по-нисък.

Ръководство гледа на 
дейността на отдела ни 
като на изключително 
важен фактор за успеха 
на университета

В АУБ е внедрена система, която дава възможност на студентите и 
служителите да изпращат онлайн заявки за възникналите спешни проблеми

Кой кой е
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Какви мерки сте взели за повишена 
оперативна и разходна ефективност на 
сградите?

- При новите сгради качественото 
проектиране и качественото изпълнение 
на  строителство са основни фактори, 
допринасящи за повишена оперативна и 
разходна ефективност. За по стари сгради 
бих посочила на първо място проверки 
за поддържане на сградите съгласно 
изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Енергийната ефективност не се дължи 
само на по-добрите ОВиК инсталации и 
по-добрите изолации – някои от другите 
интересни и иновативни енергийно 
ефективни мерки, които приложихме 
включват използването на енергийно 
ефективна осветителна система DALI, 
постоянно отчитаща наличната дневната 
светлина и добавяща само необходимото 
количество изкуствено осветление. За някои 
от залите имаме специално програмиране 
на светлинни сцени в зависимост от 
ползването на залата - за киносалон, 
лекции, презентации и др. Друга интересна 
приложена енергийно ефективна система 
е слънцезащитата на оптичен принцип, 
която е вградена в определени стъклопакети. 
Югозападната остъклена фасада на 
общежитието „Скаптопара-3” и южната 
фасада на учебната сграда и библиотека 
са с този тип стъклопакети – отразяват 
обратно директната слънчева енергия, като 
пропуска дифузна дневна светлина, а също 
така отразява дифузна светлина към тавана 
на помещенията и така тя прониква дълбоко 
в сградата. Предимството е в пълната 
липса на поддръжка на самата слънцезащита, 
отпадането на необходимостта от ОВ 

системи за въздушната междина, както 
и това, че отвън и отвътре фасадата 
е напълно гладка и поддръжката и е 
елементарна. Няма нужда от прибиране на 
ламелите при вятър, автоматика и т.н. 
Постига се максимален комфорт и то при 
използването на прозрачни стъкла.

Предприемали ли сте наскоро мерки 
за намаляване на експлоатационните 
разходи на сградите?

- Да, в административната сграда 
на АУБ в центъра на града (бившият 
партиен дом) това лято направихме 
ремонт на помещения на площ 1425 кв. 
М, като изградихме нова съвременна 
климатична и вентилационна инсталация. 
Изцяло беше подменена съществуващата 
остаряла електрическа инсталация. 
Сменихме старите осветителни 
тела със съвременни енергийно 
ефективни луминесцентни тела с 
електронно управление Оборудвахме 
сградата със съвременна адресируема 
пожароизвестителна инсталация и 
структурна кабелна система, която ще се 
свърже с компютърната мрежа на АУБ. 

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 г.?

- На читателите ви през новата 2010 г. 
бих пожелала много здраве, щастие 
и професионални успехи, а към всички 
фасилити мениджъри бих добавила успешно 
да развиват бизнеса и управляват сградния 
фонд, да взимат правилните решения и 
да имат много клиенти, които да бъдат 
удовлетворени от услугите им. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Старите ни сгради 
генерират значително 
по-големи разходи, свър-
зани са с повече ремонти 
и с по-скъпа поддръжка и 
енергийните разходи са в 
пъти по-големи

Кой кой е

За някой зали има специално програмиране на светлинни сцени © АУБ
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Пазарът тепърва 
ще се развива
Ева Димитрова и Владислава Маринова, управляващи съдружници 
в “Омека Мениджмънт” ООД, пред „Фасилитис”

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. за пазара на 
фасилити мениджмънт услуги?
- Годината беше белязана под знака 

на кризата в световната икономика, 
но като цяло смятаме, че в областта 
на фасилити мениджмънт услугите има 
сериозен напредък. Появяват се нови 
фирми на пазара, съответно има по-голяма 
конкуренция и това води до повишаване на 
качеството на услугите, които фирмите 
предлагат, както и до по-широк диапазон 
от дейности, които извършват. Променя 
се и мисленето на хората и всичко това 
води до много по-качествено управление 
и поддръжка на многобройните сгради, 
които бяха построени по време на 
неотдавнашния бум на строителството в 
страната. Ние сме оптимисти и смятаме, 
че пазарът тепърва ще се развива. 

Как се разви 2009 година за вашата 
компания?

- Годината беше доста противоречива, 
но като цяло бихме я окачествили като 
успешна за нас. Въпреки световната 
финансова криза, нашите клиенти 
останаха лоялни към нас, като дори ни 
препоръчаха на свои партньори, с които 
също встъпихме в сътрудничество, 
надяваме се ползотворно и за двете 
страни. Въпреки затрудненото финансово 
положение на повечето компании в 
България, бизнесът започва да оценява 
ползата от аутсорсването на подобен 
род услуги и е все по-заинтересован от 
правилната експлоатация и поддръжка на 
неговото имущество.

От какво се нуждае фасилити 
мениджмънтът в България в момента?

- На първо място се нуждае от 
стабилитет в икономиката на страната, 
която ще даде възможност за развитие 
на по-широк спектър от дейности 
на компаниите. Нуждае се от повече 
популярност и реклама на услугите 
които извършва. Нуждае се също и от 
добра подкрепа, в лицето на българското 

Типичните дейности в 
областта на фасилити 
мениджмънта изискват 
квалифицирани кадри, 
противно на ширещото се 
мнение в обществото, че 
този вид труд може да 
бъде извършван от всеки

© Кирил Хавезов©© К© Кирил Хавезов

Ева Димитрова 

Управляващ съдружник в „Омека Мениджмънт” ООД с тригодишен 

опит в управлението на инвестиционни проекти в областта на 

строителството и недвижимите имоти. Към момента се занимава 

и с управлението на портфолиото от имоти на инвестиционна 

компания. Ева е магистър по международни отношения и европейска 

интеграция
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законодателство и администрация, 
които да изградят ясно регламентирани 
правила, касаещи собствеността на 
физически и юридически лица. А също така 
по-олекотена процедура при контакта с 
различните институции.

С какви са най-честите проблеми 
при вашата работа и кое за вас е най-
трудоемката част от нея? 

- На първо място бихме поставили 
проблема с човешкия ресурс. За съжаление 
повишаването на безработицата 
в страната не е предпоставка за 
намиране на по-качествена работна 
сила. Типичните дейности в областта 
на фасилити мениджмънта изискват 
квалифицирани кадри, противно на 
ширещото се мнение в обществото, че 
този вид труд може да бъде извършван 
от всеки и не изисква постоянно обучение 
и развитие на специфични умения. 
Вероятно тази погрешна представа е 
подхранвана от дълбоко залегналите 
разбирания в съзнанието на нашето 
общество, че „хигиенистът”, „ градинарят” 
и „техникът”, са професии с които всеки 
се ражда запознат и те са последната 
останала възможност преди професията 
„безработен”. 

Друг проблем, с който се сблъскваме 
ежедневно, е слабата популярност на 
услугите, които фасилити мениджмънт 
компаниите предлагат. Все още фасилити 
мениджърите сме твърде слабо познати 
на територията на България и често 
пъти ни се налага да защитаваме 
своето поприще и да водим понякога 
полемични разговори, целящи да убедят 
даден клиент в ползата и удобството 
от това, което правим. Към това нека 
прибавим и пропуските в законите и 
административната уредба на държавата, 
и по този начин ще обрисуваме една малка 
част от проблемите, застанали пред 
всяка компания, занимаваща се с подобен 
род услуги.

И накрая, но не на последно място, да не 
забравяме кризата. Толкова коментирано 
и на моменти преекспонирано явление, 
което обаче се оказва сериозен негативен 
фактор в развитието на играта, наречена 
българска икономика.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 година?

- Това, което пожелахме и на себе си, 
навръх рождения ден на компанията, който 
се състоя на 29.10.2009 г. в ресторанта 
на бизнес център „Евротур”: Най – вече 
здраве, много динамика в професионално 
отношение, много усмихнати и доволни 
клиенти, а ние лично си пожелахме с 
нашите клиенти догодина да посрещнем 
рождения си ден в Зала 1 на НДК! �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Все още фасилити ме-
ниджърите сме твърде 
слабо познати на терито-
рията на България и чес-
то ни се налага да водим 
полемични разговори

© Кирил Хавезов
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Владислава Иванчева Маринова 

Е магистър по Трудова и организационна психология към СУ. Разполага с 

над 5 години опит в сферата на услугите, както с опит над 3 години 

на управленска позиция. В момента е управляващ съдружник в „Омека 

мениджмънт“ ООД
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ФМ има нужда 
от повече млади хора 
с подходящо образование
Емил Мечикян, главен мениджър на „Арко Инвест” ООД пред „Фасилитис”

KАКВА БЕШЕ 2009 Г. за пазара на 
фасилити мениджмънт услуги?

- Мисля, че за повечето от 
нас 2009 бе година на осъзнаване. 
Имам предвид както от страна на 
потребителите на фасилити мениджмънт 
услуги, така и от страна на тези, които ги 
предлагат.

Собствениците и ползвателите 
на сгради, притиснати от новите 
икономически реалности, започнаха да си 
дават сметка за факта, че добавените 
услуги са тези, които продават имота 
при все по-конкурентната среда, в 
която работим всички. И доколкото 
местоположението и вида на сградата са 
неща, които не можеш или е много трудно 
да промениш – услугите по управлението 
и поддръжката на сградата са нещо, 
което носи допълнителна стойност с 
доста по-малко усилия. В случаите, когато 
такива услуги са налични, повишаването 
на тяхното качество и същевременно 
стремежът да се отговори на пазарния 
натиск за непрекъснато понижаване на 
цените също е предизвикателство.

Същевременно и ФМ компаниите са 
поставени в нова ситуация – в няколко 
направления. От една страна, ако до 
вчера беше трудно да обясниш на 
клиента какво точно представлява 
фасилити мениджмънтът и именно това 
ти даваше свободата да предлагаш 
продукт съизмерим с възможностите ти 
и създаден на база на собствените ти 
критерии, днес ситуацията е различна. 
Макар браншът да е сравнително млад, 
вече се усеща конкуренция, приемат се 
стандарти за работа, има утвърдени 
практики за видовете и качеството на 
предлаганите услуги, появиха се първите 
опити (макар и плахи) за нормативни 
промени. Едновременно с това 
ползвателите на сгради (инвеститори, 
собственици, наематели) придобиха 

достатъчно опит, за да започнат да 
повишават изискванията си.

Това са нормални процеси и за двете 
страни – затова казвам, че 2009 беше 
година на осъзнаване.

От какво се нуждае фасилити 
мениджмънтът в България в момента?

- Ако говорим за външната среда на 
фирмите от бранша – това от което 
се нуждаем е динамично, променя се. И 
ако доскоро се нуждаехме от разбиране 
относно необходимостта от фасилити 
мениджмънтът в България, днес такова 
разбиране вече е факт. Ако до вчера, 
имахме нужда от приемането на 
утвърдени практики и стандарти за 
работа по отношение на видовете и 
качеството на предлаганите услуги, днес 
повечето колеги вече ги прилагат.

Разбира се има да се извърви още път 
във връзка с някои необходими нормативни 
промени, но първите стъпки вече се 

Емил Мечикян 

е завършил архитектура в УАСГ 

през 1997 година, а след това 

и магистратура по Бизнес 

Администрация към Стопанския 

факултет на Технически университет 

в София. Преди да започне работа в 

„Арко Инвест”, той е работил като 

директор Развитие в „Строително 

Предприемачески Холдинг” ЕООД, както 

и в „МКБ Юнионбанк” – ръководител 

управление „Инфраструктурно 

строителство и поддръжка“.
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И последно, без да претендирам 
за изчерпателност, ФМ се нуждае 
от повече внимание към въпросите, 
свързани с енергийната ефективност 
и автономност на сградите. В това 
отношение огромни възможности 
предлагат решенията за интегрирани в 
сградите и градската среда възобновяеми 
енергийни източници (BIRES).

До каква степен новите жилищни 
комплекси, било то от затворен тип 
или не, се нуждаят от професионален 
фасилити мениджмънт?

- Нуждата от професионален ФМ на 
новите жилищни комплекси е несъмнена 
и аз вече я споменах по-горе. С риск да 
се повторя ще кажа, че услугите по 
управлението и поддръжката на сградата 
са нещо, което носи допълнителна 
стойност, а с това привлича клиенти и 
наематели с доста по-малко усилия и най-
вече там където другите средства вече са 
изчерпани. Обитателите вече осъзнават 
предимствата на професионалния 
фасилити мениджмънт по отношение на 
повишаване на комфорта на обитаване и 
снижаване на експлоатационните разходи. 
Това ги мотивира да търсят именно имоти 
с осигурен фасилити мениджмънт или 
вече в ролята на собственици да изискват 
определено качество на услугата от ФМ 
компанията, която обслужва комплекса.

Има ли разлика между професионалния 
фасилити мениджмънт и т.нар. 
професионален домоуправител?

- Професионалният домоуправител 
изпълнява част от комплекса услуги, 
предлагани от фасилити мениджмънта. 
Една от основните разлики е, че 
„професионалният домоуправител” е 
услуга ориентирана най-вече към жилищни 
сгради в режим на етажна собственост, 
за разлика от ФМ, които е по-универсален. 
Освен това ПД извършва определени 
договорени услуги, там където ФМ 
предлага интеграция на процеси по 
цялостно управление и поддръжка на 
непроизводствени активи. И двете роли 
имат своята активна функция на пазара 
и не би трябвало да се търси това, 
което ги различава, а обратното да се 
фокусира вниманието върху това, което 
ги сближава.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 година?

- Най-важното за всички ни да сме живи и 
здрави! Искам да допълнително, да пожелая 
на вашите читатели оптимизъм – 
живеем в интересни времена и можем 
да се възползваме от това. Вярвам, че 
оптимизмът е пътят към успеха.

Успех колеги! �
Интервюто взе Петър ТАШЕВ

правят. И искам да подчертая, че нямам 
предвид нито институционализиране на 
бранша, нито данъчни облекчения, нито 
каквато и да е друга форма на помощ 
от страна на държавата. Смятам, че 
браншът е достатъчно жизнен, за да се 
справи сам – това от което се нуждаем 
е премахването на някои пречки за 
развитието на фасилити мениджмънтът, 
произтичащи основно от празнини в 
нормативната база.

Друго, може би най-сериозното, 
предизвикателство пред нас е липсата 
на квалифицирани кадри. И нямам предвид 
хората, които днес се занимават с 
фасилити мениджмънт. Повечето от 
компаниите на база на натрупан опит, 
на допълнителни обучения в страната и 
в чужбина, на вътрешни квалификационни 
процедури – разполагат с качествени и 
обучени хора. ФМ обаче е непрекъснато 
развиващ се бизнес и той има нужда от 
млади хора с подходящо образование.

ФМ се нуждае от повече 
внимание към въпросите, 
свързани с енергийната 
ефективност и автоном-
ност на сградите

© Кирил Хавезов
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Търсенето на професионални ФМ 
услуги става все по-сериозно
Иво Стоянов, мениджър бизнес развитие, Center Mine

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. ЗА ПАЗАРА на 
фасилити мениджмънт услуги?

- Нашите наблюдения са, че има 
все по-голямо търсене на ФМ услуги. Все 
повече инвеститори и строители със 
завършени сгради търсят компании, които 
да ги управляват. Прави впечатление 
обаче фактът, че фирмите с опит в тази 
област не са толкова много. Няма много 
фирми, които да работят в тази област, 
а липсват и обучени кадри. Забелязваме, че 
компании, които се занимават с търговия 
на недвижими имоти, през изминалата 
година решиха да добавят в портфолиото 
си и услуги по фасилити и пропърти 
мениджмънт, но все още няма особено 
успешна компания от този вид реализирала 
се в тази област. Моите разбирания са, 
че фасилити мениджмънт услугите са 
сериозно предизвикателство и няма как 
това да е допълнителна или странична 
дейност на дадена фирма. Фасилити 
мениджмънт отдавна не означава просто 
да платиш сметките за комунални услуги 
на клиентите в дадена сграда.

Ако трябва да обобщя, през изминалата 
година търсенето на ФМ услуги беше 
доста сериозно, което беше за сметка 
на предлагането. Компаниите, които 
предлагат такива услуги на добро 
качество, за съжаление все още са малко.

От какво се нуждае фасилити 
мениджмънтът в България в момента?

- Отговорът за мен е много ясен и 
е тясно свързан с пазара на фасилити 
мениджмънт услуги. Фасилити 
мениджмънтът в България изключително 
много се нуждае от подготвени 
специалисти. Нуждае се и от разбиране 
от топ мениджмънта. Трябва да се прави 
от квалифицирани хора с разбиране за 
процесите, свързани с управлението 
на недвижима собственост и активи. 
ФМ не може да се прави от човек, за 
когото това е странична дейност, 
както често се случва. За успешното 
управление на недвижима собственост е 
необходимо сформирането на специални 
екипи посветени на тази дейност. Не е 

През изминалата година 
търсенето на ФМ услуги 
беше доста сериозно за 
сметка на предлагането, 
тъй като компаниите, 
които предлагат такива 
услуги с добро качество, 
за съжаление все още са 
малко

Всяка компания, решила 
да управлява недвижима 
собственост, бързо стига 
до извода, че й е необхо-
дим софтуерен продукт 
за това

коректно управлението на сградите да 
се наслагва като странично задължение 
на счетоводители, офис мениджъри и 
служители, чиято основна длъжностна 
характеристика е друга. В тази връзка са 
нужни повече и по-подготвени специалисти. 
За това, разбира се, са необходими повече 
курсове и да се надяваме откриване на нови 
специалности в университетите. Това 
ще допринесе за разбиране важността на 
обособяване на такива екипи в компаниите 
и тяхното правилно сформиране. Сградите 
са един изключително ценен актив и 
ако не се управляват правилно, тяхната 
стойност може да падне в пъти само за 2-3 
години. В същото време, ако въпросните 
сгради са в добро състояние, те могат 
дори да носят допълнителни печалби, чрез 
повишаването на престижа на имота и 
предлагането на качествени допълнителни 
услуги.

Как се разви изминалата година за 
Center Mine?

- Ще започна първо с това, че нашата 
цел е разработката на добър софтуерен 
продукт, който да е в полза на фасилити 
мениджърите. Доста компании се 
обръщат към нас и с молба за съвет как 
да организират фасилити мениджмънт 
екипите си. Опитваме се да помагаме 
и в тази област, чрез предлаганите от 
нас консултантски услуги. Според нас 
първата задача на фасилити мениджърите 
е правилно да организират ФМ екипите 
в компаниите си. Следващата логична 
стъпка е тези хора да бъдат “въоръжени” 
с най-силното и задължително оръжие 
- професионална софтуерна система за 
управление на недвижима собственост и 
активи. Софтуерът е мощен инструмент в 
ръцете на специалиста. Той е изключително 
полезен, когато зад него стои човек, който 
разбира бизнес процесите и го използва 
умело. Използването на софтуерни системи 
води до намаляване и оптимизиране на 
разходите, като същевременно подобрява 
цялостната организация и планиране.

Изминалата година за нас беше много 
успешна, доста по-успешна от предишната. 
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от хора, много процеси, много данни. Без 
софтуерен инструмент управлението не 
може да бъде ефективно и доходоносно, при 
това при пълна прозрачност на процесите. 
Пълната прозрачност е едно от най-
големите предимства на специализирания 
софтуер. Дори и по време на криза, 
притиснати от бюджетни ограничения, 
компаниите, опериращи в тази сфера, бързо 
разбират предимствата на наличието на 
софтуерен инструмент за управление и 
естествено инвестират в това. Това е и 
една от причините годината да е толкова 
успешна за нас.

Също така, напоследък всички 
инвеститори или собственици на имоти, 
които желаят да сключат договор с 
фасилити мениджмънт компания имат 
едно основно изискване и то е наличието 
на професионална софтуерна система за 
управление на недвижимата собственост. 
Това от една страна дава гаранция, че ФМ 
компанията има ресурса и инструментите 
да се справи със задачата и от друга, че 
собственикът ще може лесно и прегледно 
да следи как се управляват имотите му. 
Ето защо напоследък забелязваме, че още 
при сформирането на ФМ компании се 
залагат и бюджети за подсигуряване на 
необходимия софтуер.

Какви са плановете Ви за 2010 година?
- През следващата година планираме да 

продължим да развиваме системата за 
управление на недвижима собственост и 
активи FM Center. До края на 2009 г. ще 
пуснем нова версия на пазара. Непрекъснато 
добавяме нови модули и функционалности 
на база събрани мнения от нашите 
клиенти. Това натрупване на ноу-хау ни 
помага да сме по-успешни и полезни на 
фасилити мениджърите. Зад тази система 
стои огромен екип с невероятни познания 
и опит. Този екип не се състои само от 
нашите програмисти и консултанти. Част 
от него се явяват многото ни клиенти с 
натрупан опит през годините. Близките ни 
контакти с тях и разбирането на техните 
нужди и идеи ни помагат да предлагаме все 
по-добра софтуерна система, обединяваща 
в себе си опита на цялото съсловие.

През 2010 г. планираме да пуснем поне 
две нови версии на системата и разбира се 
очаквам да разширим клиентската си база.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 г.?

- Бих искал да пожелая 2010 г. да е по-
успешна от изминалата за всички колеги 
от бранша. Надявам се оформилото се 
през последните години професионално 
съсловие на фасилити мениджъри да става 
все по-сплотено и съвместно да развиваме 
знанията и качеството на услугите в 
сектора. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

© Кирил Хавезов

Ние го очаквахме, както и очаквахме, че 
този невероятен бум в строителството 
и продажбите ще отшуми. Построиха се 
много нови сгради, които съответно в 
момента трябва да се управляват и то 
добре. В тази връзка очаквахме сериозно 
търсене на софтуер за управление на 
недвижима собственост и очакванията ни 
се оправдаха. Ето защо казвам, че годината 
беше много успешна за нас. Напоследък 
се заговори, че очакванията са през 
следващата година в България финансовата 
криза да се задълбочи. Това ме навежда на 
мисълта, че мениджърите ще продължат 
да търсят все повече оптимални решения 
за управление на собственост и активи. 
Радвам се, да отбележа, че ръстът ни 
се дължи предимно на клиентите ни в 
България, макар че имаме напредък и на 
световния пазар.

Доколко компаниите са склонни да 
инвестират в един софтуерен продукт 
по време на криза?

Всяка компания, решила да управлява 
недвижима собственост, бързо стига 
до извода, че й е необходим софтуерен 
продукт за това. ФМ обхваща големи екипи 
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При добър фасилити 
мениджмънт, наемателите 
ще са доволни
Томас Хайделбергер, мениджър развитие, Valad Property Group

КАКВА БЕШЕ 2009 Г. ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?
- 2009 г. беше трудна година, 

особено за развиването на 
строителни проекти, тъй като пазарът 
падна надолу. През 2009 г. и 2008 г. нямаше 
потенциал за развитието на нови проекти 
и на моменти, като че ли въобще нямаше 
пазар. Една от причините за този срив 
бе, че от банките очакваха информация 
за бъдещите наемни нива. И в много 
случаи, ако не са привлечени наематели за 
бъдещия проект и няма сключени договори 
за наем, банките не осигуряват финансови 
средства. Преди кризата беше много по-
лесно банките да се убедят да отпуснат 
средства. Например преди, ако се появяхте 
с договори за пет годишен наем, това беше 
достатъчно. Днес обаче банките имат 
нужда от по-сигурни парични потоци и 
необходимите предварителни договори за 
наем вече трябва да са за 10 годишен наем. 
Политиката на големите компании обаче 
е да подписват договори за период не по-
дълъг от пет години. Това се оказа сериозен 
проблем. Ако при една компания има по-
чести смени на наемателите, средното 
ниво на незаети площи обикновено е по-
високо и рискът се увеличава. 

Ако управлението на недвижими 
активи зависи от пропърти и фасилити 
мениджмънта, как трябва да се 
разпределят усилията между двете 
дисциплини по време на криза?

- При управлението на недвижими 
активи има две важни неща. Едното е 
добрата база – ако имате добър фасилити 
мениджмънт, наемателите ще са доволни, 
защото те плащат сервизни такси за него. 
Ако не успеете да удовлетворите добре 
потребностите на клиента, той може 
да се премести в сградата на съседната 
улица. Първо трябва да се осигури базата, 
т. е. добър фасилити мениджмънт, и 
после въз основата на това -  качествен 

пропърти мениджмънт. Следващото ниво 
е управлението на активите. Например 
ако един пропърти мениджър разполага 
с информацията за стойността на 
недвижимостта, която управлява, той 
после може да предостави информацията 
на един мениджър по управление на 
активи. Така един асет мениджър може да 
прави по-добри прогнози и да е в течение 

Кой кой е

Фасилитис  стр. 48



49ДЕКЕМВРИ 2009  ФАСИЛИТИС

на текущите проблеми – например 
един наемател може да има нужда от 
допълнителни площи. Това, което трябва 
да се направи, е да се осигури добра връзка 
между мениджъра по управление на активи 
и пропърти мениджъра, така че първият 
да знае какви са нуждите на наемателите. 
В дадения случай с наемателя нуждаещ се 
от допълнителни площи, още преди той да 
си е помислил да се премести другаде, ние 
се стараем да намерим решение за него с 
наша недвижимост. Ако например имаме 
нужда от допълнителни неколкостотин 
кв. м офис площи, но не можем да ги 
предоставим, ние ги построяваме. Така се 
опитваме да задържим наемателя върху 
нашата собственост. 

Според нашата визия пропърти 
мениджърът е отговорен за фасилити 
мениджмънта и той трябва да намери 
добри фасилити мениджъри. Той трябва 
да е в тесен контакт с фасилити 
мениджъра, за да може да се взимат по-ясни 
решения за това дали да се инвестира 
в поддръжка и оборудване или не. Тези 
решения също така зависят както от 
състоянието на собствеността, така и 
от взаимоотношенията с наемателите. 
Например, ако се знае, че един наемател 
е решен да напусне, такива инвестиции 
обикновено се отлагат, защото когато 
се прави една инвестиция, се очаква 
определена възвращаемост. А когато 
няма наематели, няма възвращаемост 
и смисълът от инвестиции в сградата 
понякога се губи. За да може да се извършва 
добро управление на недвижимите активи, 
е нужно тясно сътрудничество между 
фасилити и пропърти мениджърите, които 
трябва да предоставят на асет мениджъра 
информацията за активите.

Това как трябва да се разпределят 
усилията между фасилити мениджмънта 
и пропърти мениджмънта, зависи от 
конкретния случай – от количеството 

наети площи, ситуацията на пазара и 
нуждите на наемателите. Например, ако 
собствеността е в добро състояние 
могат да се направят инвестиции в 
сградата, но само ако спечелите даден 
наемател, т. нар. подбуди за наемателя. 
Ние се опитваме да си комуникираме 
тясно с потенциалните наематели, 
така че да можем да разберем, какви са 
техните нужди и базираме фасилити 
мениджмънт върху това, от което се 
нуждаем за привличането на наемателя. 
Ако една собственост е в добро 
състояние и има голям процент незаети 
площи, в определени периоди фасилити 
мениджмънтът може да се сведе почти 
до нула – само до необходимата поддръжка 
и ремонти. Така не плащаме за сервизни 
такси, за обслужване на незаетите площи.

Колко често попадате на технически 
проблеми в сградите, чието управление 
поемате?

- Преди да инвестираме в дадена 
собственост, ние наемаме локални 
специалисти, с чиято помощ да съберем 
информация, за да можем да определим 
какво е състоянието на сградата. Тук не 
става въпрос за равнища на заети площи, а 
за стойността на сградата и добавянето 
на стойност. Ако сградата има технически 
проблеми и недомислия, проблеми с 
нормативната рамка или с екологията, 
ние се опитваме да не влизаме в капана на 
такава сграда и да не я купуваме.

Какви са вашите планове и очаквания 
занапред?

- Търсим нови възможности на пазара, 
защото пазарът в момента се променя 
и очакваме много възможности. Сега 
се опитваме да решим кога и къде да 
инвестираме. Инвестициите могат да 
бъдат в офис площи, търговски площи, 
логистични площи или индустриални 
– откъдето първоначално идваме. 
Според нас в близко бъдеще пазарът ще 
предостави много шансове за различните 
сегменти. Ние не инвестираме в жилищния 
сектор, защото той е разпокъсан и там 
собствеността принадлежи на много 
собственици. За да можем да се развиваме 
на даден регионален пазар като България, 
ние имаме нужда от добри пропърти и 
фасилити мениджъри на локално ниво, 
които познават пазара. Очакванията 
ни са за повсеместно повишаване на 
качеството на услугите по управление на 
недвижимата собственост, което поради 
глобализацията е неизбежно. Когато една 
компания като нашата инвестира в една 
държава, тя има нужда от добри регионални 
специалисти. Един инвеститор има нужда 
от професионалисти, които отговорят на 
неговите нужди. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ
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Томас Хайделбергер 

е мениджър развитие на Австралийската компания „Валад Пропърти 

Груп” в Берлин, Германия, и отговаря за развитието на бизнеса в 

страната. Присъединява се към „Валад” през 2007 г. Преди това той 

е работил като директор консултиране недвижими имоти в ikl и 

мениджър управление на активи в German Railway Real Estate. Също 

така, Томас Хайделбергер е създал и „Консултиране Недвижими имоти” 

в Brandi IGH в Кьолн. Учил е в Карлсруе, Берлин и Кеймбридж, има 

магистърска степен строителен инженер и MBA. Валад Пропърти 

Груп е широкообхватна компания, работеща в сферата на добавените 

услуги към имотите – тя е инвеститор, строител и имуществено-

инвестиционен банкер с европейска и азиатско-тихоокеанска 

платформа

Първо трябва да се осигури 
базата, т. е. добър фасили-
ти мениджмънт, и после въз 
основата на него - качест-
вен пропърти мениджмънт

Ако сградата има техниче-
ски проблеми и недомислия, 
проблеми с нормативната 
рамка или с екологията, ние 
се опитваме да не влизаме в 
капана на такава сграда и да 
не я купуваме

Кой кой е
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Конкуренцията в бранша 
ще продължава да вдига 
качеството на услугите
Кирил Илиев, пропърти мениджър, „Атриум консултинг България”, пред „Фасилитис”

КАКВА БЕШЕ 2009 ГОДИНА за 
пропърти мениджмънта?

- Не бих се наел да обобщавам 
картината за целия бранш, но мога 
да разкажа как изглеждаше 2009 г. за 
мен професионално. Определено бих 
я класирал в графата „необичайни“ 
или „изпълнени с предизвикателства“. 
Още към края на 2008 в България 
започва да се заговаря за криза, а 
събитията около газовата криза в 
началото на 2009 г. допълнително 
изостриха вниманието на хората. 
Ако перефразираме думите на Уорън 
Бъфет, можем да кажем, че приливната 
вълна беше започнала да се оттегля и 
ясно започна да проличава кой е плувал 
гол по времето на бурния растеж. Ако 
само преди година-две, предлагането 
на бизнес площи не можеше да 
отговори на ненаситното търсене, 
през тази година тенденцията ясно 
се преобърна. На пазара излязоха много 
готови проекти, а потребителите от 
своя страна започнаха да разработват 
планове за борба с кризата чрез 
намаляване на разходите. Това от своя 
страна остави много проекти без 
достатъчно наематели, и в крайна 
сметка направи и нашия живот 
по-динамичен. Този процес не мина 
и без помощта на медиите, които 
в търсенето на сензации започнаха 
гръмко да тиражират мрачни прогнози 
за бъдещето и да цитират наемни 
нива в пъти по-ниски от средните 
преди година. Нашите наематели, 
а предполагам че и наемателите 
в други бизнес сгради в страната, 
като рационално мислещи бизнес хора 
веднага се възползваха от създалата 
се ситуация и започнаха да цитират 
въпросните публикации и да искат 
драстични намаления по текущите 
им договори. Някои си бяха написали 

Кирил Илиев

е бакалавър по Икономика от СУ 

„Климент Охридски” и в момента 

защитава магистърска степен по 

Финанси в УНСС. Работил е като 

консултант по структурирането на 

отдела по Фасилити мениджмънт в 

Е.Он България, мениджър в „Юкономикс” 

по проекта „Център за знания по 

Фасилити мениджмънт“. Бил е 

отговорен редактор на списание 

„Фасилитис” и изпълнителен секретар 

на Българската фасилити мениджмънт 

асоциация до началото на 2008 г. По 

настоящем работи като пропърти 

мениджър в „Атриум консултинг 

България”.

домашната работа много добре, други 
не чак толкова, но в крайна сметка с 
всички трябваше да преговорим още 
веднъж защо сграда на главна пътна 
артерия, с резервирано захранване, 
и много други „екстри“ не може да се 
сравнява по цена със сгради, чиито 
съседи са само бурените на отсрещния 
парцел, и че обявата за офис сграда 
клас А може да е само рекламен трик 
(бел.ред. няма институция, която да 
издава подобен сертификат). С радост 
мога да заявя, че собствениците на 
управляваните от нас сгради проявиха 
благоразумие и професионализъм, 
и успяха да отговорят адекватно 
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използва израза, че „колкото по-голяма 
е основата на пирамидата, толкова 
по-високо стига върхът й“. На нас 
освен голяма основа, ни трябва и 
време. Професионалните умения, 
като доброто вино, имат нужда 
от подходяща среда за развитие 
и от време, за да се катализира 
необходимото ноу-хау.

Промениха ли се 
предизвикателствата пред 
пропърти мениджърите в България?

- Категорично! Дори и настоящата 
криза да не се беше случила, 
конкуренцията в бранша неминуемо 
ще продължава да вдига качеството 
на предлаганите услуги и да „обучава“ 
потребности у потребителите. 
И именно тези вече „обучени“ 
потребители, разбрали, че на филията 
може да има не само масло, но и течен 
шоколад, ще бутат бранша в посока на 
развитие. Те вече не приемат толкова 
лесно отказ или забавяне за решаване 
на проблем, защото знаят какви са им 
правата и как могат да ги защитят.

Какви са най-честите проблеми при 
вашата работа с наемателите и кое 
за вас е най-трудоемката част от 
нея?

- Думата „наематели“ е интересна 
дума. Поне в нашата практика е така. 
Когато говорим за наематели всеки си 
представя различни неща. Можем да си 
ги представям като юридически лица, 
с които имаме договорни отношения и 
които генерират паричните потоци, 
но можем да си ги представим и като 
физически лица, постоянно кръжащи 
из сградата и създаващи рискове за 
собствеността. От тук и честотата и 
естеството на проблемите е различна. 

(На стр. 52)

на своите клиенти, убеждавайки 
ги да продължат с дългосрочното 
партньорство.

От какво се нуждае пропърти 
мениджмънтът в България в 
момента?

- Наблюденията ми от последните 
няколко години показват сериозно 
израстване както на броя предлагащи 
услугата и техните умения, така и във 
взискателността на потребителите. 
Спомням си само преди няколко 
години как още си обяснявахме какво 
е фасилити, и какво е пропърти 
мениджмънт. В спорта много се 

© Петър Ташев
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(От стр. 51)
С юридическите лица обикновено 
проблеми няма (освен някое забавено 
плащане или друга дреболия), но когато 
се появят са сериозни. С наемателите 
физически лица проблемите са почти 
ежедневни, но по характер са дребни 
(има и изключения разбира се). Сигурен 
съм, че всеки който е работил поне 
една година в бранша може да ви 
забавлява цяла вечер с интересни и 
уникални истории от професионалното 
си ежедневие.

Какви са най-често срещаните 
недостатъци (недоглеждания) при 
проектирането на нови сгради в 
България (дори ако говорим за добре 
оборудвани такива)?

- Тъй като не съм архитект, мога 
да дам мнение като икономист и 
като обикновен гражданин. Като 
гражданин ми прави впечатление, че 
новите сгради като че ли умишлено 
се правят в коренно различен стил 
от старите им съседи. Може би 
идеята е да се открояват, или 
архитектът да покаже завидни умения, 
но крайният резултат в моите очи е 
какафония. Това е една трудно лечима 
болест, защото трябва да минат 
десетиления, дори векове за заличаване 
на грешките на само няколко години 
безразборно застрояване. Като 
икономист мога да посоча като най-
голям недостатък късогледството 
на част от инвеститорите. Всички 

Наблюденията ми от 
последните няколко 
години показват сериозно 
израстване както на броя 
предлагащи услугата и 
техните умения, така и 
във взискателността на 
потребителите

Трябва да минат десе-
тиления, дори векове за 
заличаване на грешките 
на само няколко години 
безразборно застрояване

сме чували концепцията за разходите 
през жизнения цикъл на една постройка 
и колко важно е те да са по-големи в 
процеса на проектиране и строителство, 
за да пестят пари в бъдеще при 
експлоатацията на сградата. За съжаление 
мога да констатирам, че инвеститорите 
търсещи бързи, лесни и големи печалби, 
едва ли са се водели от този прост 
икономически принцип и примери съвсем не 
липсват.

В кои области според вас най-лесно и 
бързо могат да се извършат подобрения 
в една сграда?

- Сградата малко или много е един 
завършен продукт, по който трудно може 
да се прави каквото и да е, без това да 
доведе след себе си огромни разходи. Може 
би най-лесното „подобрение“, което може 
да се направи е да се прибавят още кабели. 
Но и тук не е сигурно дали не трябва да 
го съгласувате с пожарникарите. Друга 
относително лесна манипулации ако 
сградата е проектирана тип open space е 
пренареждането на вътрешните стени. 
Ако няма контрол на достъпа или резервно 
захранване (бел. ред. дизел генератор), 
можете да добавите. Доказано най-
лесно обаче промените се правят преди 
да започне строителството, още на 
чертежа. Затова трябва да се ползват 
добри консултанти, които наистина най-
лесно и бързо да направят подобренията, 
преди да е станало прекалено късно.

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели за следващата 2010 година?

- На читателите пожелавам да 
продължават да инвестират в себе 
си, четейки и обогатявайки се от 
страниците на това прекрасно 
списание. �

Интервюто взе Петър ТАШЕВ

Кой кой е
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Функционалността на BMS 
системите е водещ принцип 
при проектирането им
Красимир Пунчев, управител на New System, пред „Фасилитис”

Каква беше за вас 2009 г. и какви са 
тенденциите на пазара за BMS системи?

- Тенденциите са пряко отражение на 
икономическата ситуация в страната. 
Годината започна с няколко подписани 
проекта, които се изпълняваха в 
продължение на няколко месеца в началото 
на годината, но от края на 2008 г. до 
средата на 2009 г. почти нямаше нови 
оферти. Инвестиционният процес спря 
рязко. 

През тази година предадохме в 
експлоатация сградата на Мол Пловдив, 
която считам за най-интегрираната 
сграда с такова предназначение в 
България. Мисля, че екипът на New System 
се справи отлично с реализацията на 
проекта. Абсолютно всички системи 
в сградата, петнайсет на брой, са 
интегрирани в системата за BMS – тя 
има три операторски станции с над 
6000 сигнала в нея и е доста голяма 
като обем и като техническо решение. 
Предизвикателството беше голямо, но ни 
донесе успех.

(На стр.54)

Красимир Пунчев

е управляващ съдружник 

в  компанията за сградна 
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Автоматизация на производството. 

Целият му професионален живот е в 

сферата на интелигентните сгради 

и включва предишен опит в Landis & 

Staefa и Siemens Building Technologies. 

(
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(От стр. 53)
Какви са водещите принципи при 
изграждането на една BMS система?

- Основният принцип при формирането 
на задание за система за сградна 
автоматизация би трябвало да бъде върху 
фокуса на целия жизнен цикъл на сградата. 
Т. е. след изграждането на сградата, как 
ще се работи със системите, как ще 
бъде обслужвана сградата от гледна 
точка на управлението й по време на 
нейния живот. Това е системата, която 
управлява комфорта на най-ниска цена и 
оттам може да дойде голяма полза от 
икономия на енергия. Това рефлектира 
върху цикъла на възвращаемост на 
инвестицията. Ако разговорът е с 
крайния клиент – този, който ще използва 
сградата по предназначение, или най-
вече със служителя, който ще отговаря 
за фасилити мениджмънта, нещата 
се поставят в друга плоскост. Тогава 
говорим за функционалност на системата, 
тъй като нейната цена зависи до голяма 
степен от тази функционалност, т. е. 
не само да се изгради системата, а и 
какво ще прави тя и какво ще позволява 
на съответния потребител да прави 
с нея. Това би трябвало да е основен 
принцип, като той съдържа и степента 
на възвращаемост на инвестицията или 
количеството енергия, която ще спестим.

Проектирането на системата 
обикновено става в диалогов режим, т. е. 
как фасилити мениджърът се представя, 
че ще обслужва сградата, какво би искал 
да може да прави с нея – да наблюдава, да 
управлява, да бъде информиран, да бъде 
алармиран и др. Нещата зависят и от 
това дали на операторската станция ще 
има човек 24 часа в денонощието.

Интересна тема при системите 
за сградна автоматизация са 
отворените комуникационни протоколи, 
специфициращи комуникацията 
между устройствата от различни 
системи в BMS системата. Вие как ги 
комбинирате и кой стандарт за кои 
области използвате?

- Използването на даден стандарт не е 
въпрос на предпочитания. Протоколите 
са стандартизирани и са описани в 
европейска норма. Например стандарта 
KNX се ползва основно за интегриране 
на електросистеми. На първо място 
трябва да кажем, че системата за сградна 
автоматизация е йерархична, тя има три 
нива – полева автоматика (field level), ниво 
на автоматизация (automation level) и ниво 
на управление (management level), където 
са операторските станции. На тези 
три нива може да има различни видове 
интеграции на системи и на устройства. 
На ниво полева автоматика и нивото на 
автоматизация се ползва LonWorks, а на 

BMS системата управлява 
комфорта на най-ниска 
цена и оттам може да 
дойде голяма разлика при 
икономиите на енергия

нивото на автоматизация и управление 
BACnet (BACnet върху LON). Нивото на 
управление вече е комуникация компютър-
компютър и там се използва OPC, но 
това вече е стандартен протокол за 
комуникация между компютри и Windows 
приложения, а не за комуникация между 
устройствата. Много важен въпрос е, 
къде ще се направи интеграцията, който 
трябва да се дискутира още на ниво 
проект. На ниво изпълнение трябва да се 
избере фирмата доставчик на системата, 
която би трябвало да е номинирана за 
системен интегратор и той да култивира 
системите, които в последствие трябва 
да се изградят и да бъдат интегрирани. 
Интеграцията на комуникационните 
протоколи също е въпрос на 
функционалност, за която се надявам 
да говорим все по-често, тъй като 
системите са познати и стават все по-
популярни. Дали въобще да има интеграция 
и как да бъде направена зависи най-вече 
от функционалността и поставената цел. 
Колкото повече интеграцията е направена 
йерархично нагоре в системата, толкова 
по-малко могат да бъдат манипулирани 
данните с BMS системата и в по-малка 
степен могат да бъдат използвани за 
управляващи въздействия, т. е. те са 
само информиращи. Една сграда може 
да бъде автоматизирана само с един 
комуникационен протокол, въпросът 
е, каква ще е функционалността. Ако 
примерно използваме KNX, можем да 

Хотел Метрополитен - максимално автоматизирана сграда, в която петте нива на 
климата в стайте се управляват от хотелския софтуер  © New System
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на комуникация може да бъде много 
неприятна. Възможно е някои устройства 
да се задръстят информационно и тогава 
трябва да се правят оптимизации 
на мрежата, което понякога е много 
трудно. Но Lon е стандартен протокол за 
комуникация в сгради и позволя множество 
интеграции. Но интеграциите при него 
са малко по-сложни, защото при тях се 
използват специални инструменти на 
Echelon, като LonMaker - цялата мрежа 
трябва да бъде направена през него и там 
се изискват допълнителни лицензи.

Колко време една система за сградна 
автоматизация може да функционира 
безпроблемно и как стои въпросът със 
системната поддръжка?

- В България има системи, които са 
правени през 80-те години и все още 
работят. Устройствата на водещите 
технологични фирми на пазара се 
проектират да бъдат с живот, колкото 
е средният живот на сградата. В Европа 
средният живот на една сграда като 
предназначение е 25-30 години – средно 
толкова издържат сградите преди да 
им се направи основен ремонт и да им 
се смени предназначението. Разбира се, 
колкото една система е по-поддържана и 
й се прави повече профилактика, толкова 
по-дълго ще работи безпроблемно. 
Например при контролерите много 
рядко има проблеми, освен ако 
няма дефекти, но те се виждат в 
началото. Критичните устройства са 
механичните – вентили, задвижки и те 
най-често търпят смяна. Основната 
причина за по-честа им смяна е липсата 
на профилактика или замърсители във 
водата. В България има вентили, които 
са на над 30 години.

Какви са вашите и планове очаквания 
за 2010 г.?

- Сега е много трудно да се 
правят планове. Плановете на New 
System са основно да преодолеем 
предизвикателствата на 2010 г. Ние 
се готвим за нея като за една по-тежка 
година от 2009 г., но въпреки това, имаме 
и амбициозен план за растеж. В очакване 
сме на крайни сценарии за развитие, което 
изисква много добро планиране.

Какво ще пожелаете на нашите 
читатели, вашите конкуренти и 
партньори за 2010 г.?

- Да са здрави, да изпитват 
удовлетворение от работата и да четат 
с интерес списанието, а на конкурентите 
да имат положителен паричен поток 
в този проблемен период за сектора и 
икономиката. �

Интервюто взеха Гергана КЕРЕНСКА 
и Ясен ДИМИТРОВ

Интеграцията на кому-
никационните протоколи 
също е въпрос на функ-
ционалност, за която се 
надявам да говорим все 
по-често

направим климат в стаята, но той 
ще работи само в режим on-off с � на 
температурата 5 К. KNX по-скоро е 
за електрически инсталации и е много 
удачен за къщи, тъй като в него може да 
бъде интегриран комфорта от гледна 
точка на климат, осветление, щори, 
аудио, всички те могат да бъдат пуснати 
да си комуникират в една система. 
Това е оптимална система за малки и 
големи къщи. Сегашната тенденция 
за по-големи сгради е използването 
на BACnet, тъй като LonWorks търпи 
интерпретации. Това означава, че за да 
има печат за LonTalk (език за комуникация 
в LonWorks мрежи) на едно устройство, 
което се продава, променливите, които 
комуникират по Lon мрежата, би трябвало 
предварително да са известни и да са в 
публичното пространство. Най-често 
обаче променливите се различават, 
защото не са стандартизирани. Т. е. 
за едно устройство можете да имате 
170 сигнала, можете да имате и 17. 
Производителят сам решава какво да 
пусне като променливи. От гледна точка 
на комуникацията LonWorks мрежите 
са много критични към проектирането 
на комуникацията по тях, т. е колко 
устройства и как са натоварени 
комуникативно спрямо броя сигнали, 
които се обменят в мрежата. Това 
е много трудно да бъде установено 
предварително, а ако се направи след 
това става критично, защото загубата 

Бизнес парк София - десет от сградите се управляват от една операторска станция, 
което минимизира персонала за подръжка на сградите  © New System

Кой кой е

Фасилитис  стр. 55



56 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2009

Издръжливостта 
на асансьора е комбинация 
от много фактори

Красимир Караиванов, регионален мениджър, ThyssenKrupp Elevators Bulgaria, пред „Фасилитис”

КАКВИ СА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПАЗАРА на 
асансьори и ескалатори през 
последните години?

- Ако говорим за продажбата на нови 
съоръжения в световен мащаб, последното 
значимо нововъведение вероятно е 
навлизането на асансьорите без машинни 
помещения. Въпреки че тази технология 
е сравнително нова, нараства броят 
на производителите и конкурентите, 
които я предлагат, особено от Китай. 
Това неминуемо означава, че в ниския и 
среден сегмент, все по-често цената е 
определящия фактор при сравняването на 
предложенията. 

Когато става дума за високи, 
високоскоростни или други вид специални 
асансьори, като например управлявани 
чрез система за избор на дестинация 
(Destination Selection Control) или моделът 
TWIN на ThyssenKrupp, конкуренцията 
най-вече е между големите международни 
фирми, които имат достатъчно ресурси 
за такива проекти.

Колко по-скъпи са качествените 
асансьорни системи и как те 
оправдават цената си?

- Когато става дума за качествени 
асансьори, това качество се отнася 
не само за технологията им - например 
без машинно или с машинно помещение 
или за характеристиките, например с 
честотно моделиране или двускоростно 
задвижване, но и за влаганите в тях 
компоненти, например въжета от фирма 
с име или от неизвестен производител. 
Комбинацията от всички тези фактори 
съставят фундамента на основните 
предимства на асансьорите от висок клас: 

Все още се борим да 
разсеем схващането, че 
фирмата за поддръжка на 
асансьори е необходима 
само, когато има авария

Относно бизнеса асансьо-
ри и ескалатори, предпо-
лагам, че ще станем сви-
детели на консолидации, 
както на световно, така 
и на национално ниво

издръжливост и износоусточивост. На 
всеки е пределно ясно, че издръжливостта 
и износоусточивостта са жизнено 
важни при обществените сгради. Всяка 
авария и период на нефункциониране на 
съоръженията в такива сгради имат голям 
негативен ефект, който в много случаи 
си има и конкретно парично изражение 
под формата на неустойки например. 
Разглеждайки нещата от този ъгъл, 
качествените асансьори спестяват пари 
и поради това заслужават по-високата си 
цена.

Достатъчно внимание ли отделят 
собствениците на обществени и бизнес 
сгради на асансьорите и ескалаторите 
си?

- По мои наблюдения, колкото по-нова 
е една сграда, толкова повече „западно 
ноу-хау” има в нея. Това ноу-хау, се отнася 
не само за възприятието на понятието 
„поддръжка на асансьори”, но и за всички 
аспекти от управлението на сградите. 
Вероятно това се дължи на факта, че 
много от новите обществени сгради 
са собственост и/или се управляват 
от мениджъри с международен опит. 
Това, в комбинация с увеличената 
конкуренция, принуждава собствениците 
и мениджърите на сградите да вникват 
във все повече подробности, което 
считам, че не е било така преди 10 години. 
Естествено, една от тези подробности 
е поддръжката на асансьорите и 
ескалаторите. 

Въпреки всичко това, ние все още се 
борим да разсеем схващането, че фирмата 
за поддръжка на асансьори е необходима 
само, когато има авария. Следващата 
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стъпка е да представим поддръжката 
като отделен продукт, което означава, че 
тя има не само един вид и разновидност.

Какво е бъдещето на асансьорите и 
ескалаторите?

- Много ми се иска да знаех със 
сигурност. Вероятно щях да направя 
невероятна кариера и да спечеля много 
пари. От технологична гледна точка, 
асансьорният бизнес е в позиция, 
подобна на тази на автомобилната 
индустрия. Настоящата технология 
на задвижване общо взето е 
достигнала своя връх. Това принуждава 
производителите да търсят 
алтернативи. А относно бизнеса като 
такъв, предполагам, че ще станем 
свидетели на консолидации, както на 
световно, така и на национално ниво. 
Това се отнася и за бизнеса с поддръжка 
на асансьори и ескалатори.

Какви са плановете ви за развитие на 
българския пазар?

- Планираме да имаме стабилен и 
устойчив растеж, за да можем да 
подсигурим своята дългосрочна репутация 
и бъдеще. Вярваме, че с правилните хора 
и подкрепата на целия ThyssenKrupp ще 
можем да се фокусираме върху нуждите на 
нашите клиенти, колкото и клиширано да 
звучи това.

Какво ще пожелаете на читателите 
ни за 2010 г.?

- Пожелавам им крепко здраве и повече 
приходи, за да могат да си купят всичко 
останало, което искат. �

Интервюто взе Габриела АНДОНОВА

Красимир Караиванов

се присъединява към екипа на 

„ТисенКруп“ през 2006 г. Прекарва 

една година в обучение и подготовка 

в Испания и Португалия. През 2007 

г. му възлагат задачата да започне и 

да развива дейността на „ТисенКруп 

Елевейтър” в България, започвайки 

почти от нула. Преди това е работил 

предимно в сферата на ИТ.
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Енергийна ефективност

Новият 
строителен 
материал

Фотоволтаични елементи за интегриране 
във фасади и покриви на сгради

ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ 
фотоволтаични панели върху 
покривите на къщи и индустриални 

халета. Те изпълняват една единствена роля 
– производството на електрически ток. 
Често те не се вписват в архитектурата 
на сградата, защото са поставени на 
по-късен етап без оглед на цялостния 
облик на сградата. И макар че соларните 
панели съвсем не са неприятна гледка, 
много производители от фотоволтаичния 
бранш насочиха усилията си към пълното 
интегриране на тази технология в сградния 
екстериор – както буквално, така и 
преносно. Така през последните години 
се появяват все повече фотоволтаични 
елементи за интегриране в сгради (Building 
Integrated Photovoltaic, BIPV).

Интегрираната фотоволтаика 
изпълнява двойна функция – от една 
страна това е традиционната функция 
на енергопроизводител, от друга 
функцията на строителен елемент. Т.е. 
фотоволтаичните модулни системи 
заместват стандартните покривни 
покрития и фасадни елементи като 
удовлетворяват всички изисквания, 
свързани с тези елементи – шумо- и 
топлоизолация, влагоустойчивост, 
защита от пряко слънцегреене. При 
проектирането на вградените соларни 
системи не трябва да се забравя, 
че те трябва да удовлетворяват 
спецификациите за ефективност 

в производството на ел. ток, за да 
се гарантира възвращаемостта на 
инвестицията, каквато е основната цел и 
на монтираните върху покриви системи. 
За интеграцията трябва да се подберат 
тези части от фасадата и покрива, които 
имат подходящо изложение и върху които 
не пада сянка от други сгради или дървета.

Интегрираните във фасадата соларни 
системи произвеждат по-малко ел.ток в 
сравнение със съоръжения върху покрив, 
но особено при високи сгради, които 
имат огромни стъклени фасади с южна 
ориентация, те са оптимален източник 
на енергия. Те произвеждат енергия от 
регенаративни източници, с което 
допринасят за опазването на околната 
среда и предпазват помещенията от 
пряката слънчева светлина, което 
особено през лятото намалява значително 
разходите за енергия. По този начин една 
офис-сграда може да се превърне в двойно 
по-енергийно ефективна.

Мултифункционалността като 
препятствие за развитието
Мултифункционалността на 
интегрираните фотоволтаични 
строителни елементи носи както 
предимства, така и недостатъци със 
себе си. Интегрирането на фотоволтаика 
в нова сграда трябва да бъде решено на 
най-ранен етап в процеса на създаване 

Интегрирането на 
фотоволтаика в 
нова сграда трябва 
да бъде решено на 
най-ранен етап в 
процеса на създава-
не на проекта

Вградените фотоволтаични елементи хармонират с останалата 
стъклена част на фасадата на жилищната сграда  © C. Noehren
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Енергийна ефективност

на проекта. За съжаление много малка 
част от архитектите и строителните 
инженери не само в България, а и по света, 
са запознати с тази технология и с 
възможностите, които предлагат новите 
компоненти. Много от специалистите, 
които са чували за тях, са на мнение, че 
това е изключително скъпа технология 
или не са наясно с основните принципи 
при планиране на едно фотоволтаично 
съоръжение.

Затова е необходимо сътрудничеството 
между специалисти от различни области 
още на ранен стадий. От друга страна 
са необходими общите усилия на 
производителите за популяризиране на 
новите технологии и на правителството, 
за да се въведат насърчителни програми 
и законово регулиране на енергийната 
ефективност при новостроящи се 
сгради. Така могат да се използват 
всички възможности за намаляване 
на енергийното потребление на една 
сграда и за собствено производство 
на електроенергия посредством 
възобновяеми енергийни източници.

BIPV-елементите са конкурентни 
на традиционните сградни 
„обвивки”
Децентрализираното производство на 
енергия чрез фотоволтаици отдавна вече 
не е непосилна инвестиция, тъй като 
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то се финансира от само себе си и носи 
допълнителна и дълготрайна печалба, а 
и не трябва да се забравя безценният 
принос за опазването на околната среда. 
Поради голямото разнообразие на BIPV-
компоненти и необходимостта от 
индивидуални решения, при голяма част от 
приложенията е невъзможно очертаването 
на точни граници за разходите за 
подобно вградено съоръжение. Общо 
може да се каже, че в най-изгодния 
случай интегрираната фотоволтаика 
съответства по цена на монтираната 
върху сградата, но граница нагоре няма, 
както и при много други строителни 
материали.

Иновативен 
архитектурен елемент
Освен печеливша инвестиция, 
интегрираните фотоволтаични 
елементи дават нови възможности за 
модернистично оформление на външния 
облик на сградите. Компаниите, които 
залагат на дизайнерското внедряване 
на соларни компоненти, показват 
иновативно мислене и изпълняват своя 
принос за опазване на природата. �

Инж. Светлана Пейчева
„Мотто Инженеринг” ЕООД
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Етажни регламенти

Нормативна уредба

Новият Закон за управление 
на етажната собственост – 
решения и открити въпроси

ОТ 1 МАЙ 2009 Г. е в сила новият 
Закон за управление на етажната 
собственост („ЗУЕС”), който 

има за цел да допълни и в голяма 
степен замени действащата до този 
момент фрагментарна уредба на 
етажната собственост, установена от 
традиционните за българското право 
Закон за собствеността и Правилника за 
управлението, реда и надзора в етажната 
собственост („ПУРНЕС”). ЗУЕС беше 
дългоочакван нормативен акт. Надеждата 
на юристите и лицата, работещи в 
сферата на управлението и поддръжката 
на недвижими имоти, бе да се появи 
закон, който да кодифицира материята 
и да даде ясни и практически решения 
на многобройните житейски казуси, 
възникващи ежедневно в сградите в режим 
на етажна собственост. Макар да е 
твърде рано да се коментират конкретни 
резултати, може да се каже, че ЗУЕС е 
стъпка в правилната посока, която обаче 
ще трябва да бъде съществено доразвита 
от законодателя, ако последният иска да 
създаде наистина съвременни и работещи 
норми  в тази област.

Регламентация на жилищните 
комплекси от затворен тип
ЗУЕС за първи път дефинира и се опитва 
да даде регламентация на т.нар. „жилищни 
комплекси от затворен тип” . Изяснено 
е, че управлението на общите части 
на сгради в режим на съсобственост, 
построени в такъв тип комплекси се 
урежда с писмен договор с нотариална 
заверка на подписите между инвеститора 
и собствениците на самостоятелни 
обекти. Договорът подлежи на вписване 
и е противопоставим на последващи 
приобретатели. За съжаление 
законодателят спира до тук и уредбата 
на комплексите от затворен тип е 
ограничена в рамките на един член от 
ЗУЕС, което оставя редица неразрешени 

Неуредените въпроси с етажната собственост допринасят 
за това доста сгради в България да са в не много добро състояние  © Кирил Хавезов
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Нормативна уредба

въпроси (напр. в кой момент се сключват 
и как се изменят/прекратяват този 
тип договори, как се представляват 
собствениците при изпълнението на 
договорите и др.). Лаконичната уредба 
създава твърде много възможности и 
дори нужда от „юридическо творчество” 
без ясни законодателни лимити, което 
би могло да застраши интересите и на 
двете страни.

Управление на етажната 
собственост
И при новият ЗУЕС, основен орган на 
етажната собственост си остава 
общото събрание на собствениците. 
Предвидена е и алтернативна 
възможност за управление, чрез 
създаване на юридическо лице – сдружение 
на собствениците. Във връзка с 
учредяването на последното, са оставени 
редица неизяснени въпроси - като 
начина на формиране на имуществото 
на сдружението, кой и да какъв размер 
отговаря за поетите от сдружението 
задължения и др. Изискването за 
единодушието на всички собственици 
при създаването на сдружението също 
силно ограничава неговото приложно 
поле. В същото време, следва да се 
отбележи, че съгласно чл. 58, ал. 2 от 
Закона за енергийната ефективност, 
на потребителите в сгради в режим 
на етажна собственост, учредили 

такова сдружение, е дадена възможност 
да кандидатстват за финансиране на 
проекти за повишаване на енергийната 
ефективност от фонд “Енергийна 
ефективност”.

Съществена промяна при провеждането 
на общото събрание на собствениците 
е въведена в изискванията за кворум и 
определяна на мнозинства при вземане 
на решения. Гласовете в тези случаи 
вече се изчисляват не на принципа един 
собственик – един глас, а според размера 
на представените от всеки собственик 
идеални части от общите части на 
сградата - етажна собственост (т.е. 
по-голям процент общи части дава 
право на по-голяма тежест при гласуване 
на общото събрание). Това се приема 
като по – справедливо решение, но и ще 
затрудни значително изчисляването на 
кворума и мнозинствата при сгради с 
много собственици.

Необходимият кворум за провеждане 
на общо събрание е присъствието лично 
или чрез представители на собственици, 
притежаващи най-малко 67% идеални 
части от общите части на етажната 
собственост. Ако събранието не може 
да се проведе поради липса на кворум, то 
се отлага с един час, след което може 
да бъде проведено независимо процента 
идеални части, представени на общото 
събрание. �

Тодор КАКАЧЕВ
(продължава в следващия брой)

Изискването за 
единодушието на 
всички собственици 
при създаването на 
сдружението на соб-
ствениците силно 
ограничава прилож-
ното поле на ЗУЕС

Сегашната версия 
на ЗУЕС създава 
твърде много въз-
можности и дори 
нужда от „юриди-
ческо творчество” 
без ясни законода-
телни лимити
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Интересни сгради

Най-зелената офис сграда в Норвегия или проект, 
които може да бъде приложен за всяка сграда, изложена на северния климат

ПРОЕКТАНТСКАТА ФИРМА Various 
Architects е в процес на 
разработване на най-устойчивата 

офис сграда с минимален въглероден 
отпечатък на западния бряг на Норвегия. 
Проектирането на устойчивата сграда 
се осъществява заедно с консултантска 
фирма „Ramboll UK” и може да послужи за 
модел за енергийно ефективна офис сграда, 
който може да бъде приложен навсякъде, 
където има морски климат.

Skagen ОKOntor е изцяло покрита с 
дървени плоскости. Стените и подовата 
конструкция се състоят от панели 
с кръстосано скрепени греди. Те са 
били избрани поради местния добив на 
дървесина с висока степен на извличане 
на въглерод от атмосферата. Панелите 
представляват строителен материал 
значително, редуциращ въглеродния 
двуокис за производството му в сравнение 
с традиционните стоманобетонни 
конструкции. Екстериорът на сградата 
се състои от отделни капаци, покрити 
с „кебони” – норвежки дървесен продукт, 
които е устойчив, изисква слаба поддръжка 
и е подходящ за сгради, изложени на морски 
климат.

Индивидуално действащите капаци, 
оформящи дървена или стъклена фасада, 
са най-отличителната и динамична 
особеност на сградата. Те се издигат от 
пода до тавана на всеки етаж и могат 
да се отварят през деня и да пропускат 
слънчева светлина и топлина, или да 
стоят затворени след залез слънце, за 
допълнителна изолация в студени дни. 
Капаците могат да намалят остъклената 
площ на фасадата от 60% до 20% и 
също така намаляват разходите за 
отопление с 15%. Вътрешната им 
част е покрита с LED осветление, 
което произвежда изкуствена дневна 
светлина през тъмните зимни месеци 
и осигурява здравословна работна 
среда. Осветлението се управлява от 
интелигентна сензорна система за 
присъствие.

Интересно решение е взето при 
системата за климатизация, чиито помпи 
се охлаждат с морска вода. Озеленяването 
е както в дворното пространство, така 
и върху покривите, където са инсталирани 
системи за събиране на дъждовна вода. На 
покривите са разположени и иновативни 
тихи вятърни турбини, които покриват 
10% от енергийните нужди на сградата. 
Южното изложение на Skagen ОKOntor води 
до допълнителни икономии на отопление.

Сградата е проектирана така, че 
да насърчава устойчив транспорт – 
замислен е паркинг за велосипеди, а 
самата постройка е ситуирана в близост 
до спирки на градския транспорт. В 
интериорно отношение, сградата е с 
просторно етажно пространство, което 
позволява гъвкавост. 

Според норвежките стандарти, 
енергийната оценка на офис сградите 
не трябва да надвишава 165 kWh/
m2 за година. Skagen ОKOntor би 
попаднала в C категория за енергийна 
ефективност според европейските 
сертификати с двойно по-ниско енергийно 
потребление – 71 kWh/m2 годишно. 
Проектантите на сградата предизвикват 
архитекти, инженери и предприемачи 
на нови офис сгради да се стремят 
към високоефективни сгради с нулев 
въглероден отпечатък. �

Надежда НИКОЛОВА

Skagen ОKOntor 
би попаднала в 
C категория за 
енергийна ефек-
тивност, с двойно 
по-ниско енергийно 
потребление от 
норвежките стан-
дарти за офис 
сгради – 71 kWh/m2 
годишно

Skagen ОKOntor

Капаците могат да 
намалят остъклената 
площ на фасадата от 
60% до 20% и също така 
намаляват разходите за 
отопление с 15%
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