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От редакторите

В този брой на списанието, ще 
ви запознаем с две „горещи” 
събития, посветени на 

фасилити мениджмънта:
- Конференцията на европейската 
асоциация по фасилити 
мениджмънт;
- Третата годишна конференция 
SMART FACILITIES.

Постарахме се да открием за вас, 
интересни събеседници по темата 
„покривни конструкции”. Потопихме 
се в света на този важен елемент 
от сградата, като се надяваме 
да бъдем полезни на фасилити 
мениджърите, с информацията 
и съветите, които дават 
специалистите. Не устояхме на 
изкушението да ви разкажем малко 
повече и за „зелените” покриви – 
тема, която на пръв поглед не е 
актуална за нашите условия, но се 
оказа, че първите стъпки вече са 
направени – не само практически, 
но и юридически. Дано да имаме все 
повече примери в тази насока.

Надяваме се да прочетете 
с любопитство и статиите, 
посветени на осветлението 
в сградата. Интересно ни 
беше да разберем, че дори на 
пръв поглед не толкова важен 
елемент, като цветът на осветлението, може да повиши концентрацията и 
продуктивността на служителите със сериозен процент.

Не на последно място, искаме да ви разкажем малко повече за процеса по 
преместване на офисите на две големи компании – единият в България, другият 
в САЩ. И в двата казуса има както любопитни и интересни, така и важни 
моменти, които биха могли да послужат на мениджмънта на компаниите, за да 
почерпят полезни идеи.

И още нещо – ще се радваме да разберем, какво е вашето мнение за 
списанието. Заедно с този брой, ще получите и една съвсем кратка анкета, 
резултатите, от която ще ни помогнат да се ориентираме в посоката, която 
сме поели. Няма да се разсърдим и на критика, и на похвала, и на предложения. 
Молбата ни е да отделите само 5 минути – толкова трае попълването. Ако 
откликнете на тази молба, в някой от следващите броеве обещаваме да ви 
разкажем, кои са най-интересните оценки и идеи. След томбола, трима от 
участниците в анкетата, ще спечелят безплатен едногодишен абонамент за 
изданиe на Юкономикс по избор. �
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Доходността при търговските 
и офис площи продължава 
да пада
Има интерес от международни 
инвеститори към т.нар. Sale-and-lease-
back сделки, при които компанията 
собственик на сграда я продава, след 
което наема помещенията в нея. Това 
съобщи изпълнителният директор на 
„Фортън интернешънъл“ Сергей Койнов, 
който участва в дискусия за устойчивото 
развитие на офис и търговските площи. 
Според информация на „Фортън“, нивата 
на доходност при търговските площи е 
спаднала от 10.5 на 9.5% през тази година 
спрямо миналата, а при индустриалните 
площи очакваната доходност е 13 %. 
„Основният фокус на всички инвеститори 
е стабилността на наемателите, 
зелените и устойчиви сгради са на втори 
план“, кометира изпълнителният директор 
на European Trade Center Таня Косева-
Бошова.

Ikea строи у нас
Първата копка на първия предвиден у 
нас магазин на веригата за продукти за 
обзавеждане на дома Ikea беше направена 
в началото на юни. Инвестицията в 
обекта, който ще се намира в София на 
Околовръстен път 216, възлиза на 50 
млн. евро, уточниха от Fourlis Group, 
които притежават франчайз правата 
за марката в Гърция, Кипър и България. 

Магазинът ще заема площ от над 30 хил. 
кв. метра, в него се очаква да бъдат наети 
на работа 350 души. Прогнозите на Fourlis 
са за над 1,6 млн. посещения за първата 
година от дейността на българския пазар. 
Откриването е предвидено за края на 
2011 г. Към първата Ikea у нас ще има 
открит и закрит паркинг с общо 1200 
места, и ресторант с 600 места.

IBM представи последни 
решения в областта 
на центровете за данни
В София IBM представи мобилен център 
за данни, който може да бъде доставен 
и разположен във всяка една среда и 
отдалечена локация или да бъде използван 
като временно решение. Мобилният 
център за данни е едно от решенията 
на IBM, което ще доведе до по-голям 
напредък в областта на енергийната 
ефективност, като направи центровете 
за данни по-гъвкави в напасването на 
нуждите на информационните технологии 
(IT) към капиталовите и оперативните 
разходи. Тъй като приблизително 60% 
от капиталовите разходи и 50% от 
оперативните разходи за оперирането 
на център за данни са свързани с 
електроенергия, способността за 
проектиране, изграждане и активиране 
на енергийно-ефективен център за данни 
се е превърнала в задължителна част от 
бизнеса.

Нивата на доходност при търговските площи е спаднала от 10.5 на 9.5% 
през тази година спрямо миналата  © Кирил Хавезов

Фасилитис  стр. 8



9ЮНИ 2010  ФАСИЛИТИС

България

Жилищните сгради 
в България с минимален 
ръст през 2009 г.
Жилищният фонд в България през 
2009 г. е съдържал 2.136 млн. сгради, 
или с 0.1% повече в сравнение с 2008 г. 
Това показват данните на Националния 
статистически институт (НСИ) през 
юни. Същото минимално увеличение на 
фонда беше регистрирано и през 2008 г. 
В страната има 3.789 млн. жилища, като 
63.8% от тях се намират в градовете, 
а 36.2% - в селата. Към края на миналата 
година, панелните блокове у нас са били 
105 хиляди с 1.239 млн. жилища в тях, 
тухлените сгради - 1.578 млн. с 2.096 
млн. жилища, а малко над 453 хил. жилища 
се намират в почти същия брой сгради 
с друга конструкция. В градовете, близо 
половината (49.2%) от жилищата са 
панелни, 47.1% - тухлени и 3.7% - други. 
Същевременно 69.8% от жилищата в 
селата са в тухлени сгради, 26.6% в други 
и само 3.6% в стоманобетонни сгради.

Кампусът на ПФК „Черноморец” - 
Бургас готов на груб строеж
„Евробилдинг Инженеринг” окончателно 
предаде на инвеститора - ПФК 
„Черноморец- Бургас”, първата фаза на 
проекта за изграждане на триетажната 
сграда на кампуса „Гнездо на акули”. 
Сградата е проектирана да отговаря 
на всички съвременни европейски 

стандарти за такъв тип съоръжения. На 
първия етаж с 2200 кв. м. РЗП ще бъдат 
разположени съблекални, ресторант, 
кафене, кино и възстановителeн 
център с 2 басейна. На втория етаж 
ще има фитнес център, медицински 
рехабилитационен център, зали за 
теоретична подготовка на отборите, 
както и офиси за администрацията. 
Третият етаж е за отдих и почивка. 
Там ще се намират стаите на 
футболистите и пансиона за младите 
надежди на клуба. Сградата е снабдена 
също с подземен паркинг. Очаква се 
официалното откриване на кампуса, 
който ще включва и две затревени и 
един изкуствен терен за тренировки, да 
стане в края на месец септември 2010 г.

Сградата 
на парламента, 
засегната от гръм
При разразила юнска се буря в София 
светкавица ударила сградата на 
парламента. За щастие единственото 
поражение от природната стихия са 
спрелите часовници, чиито стрелки 
замръзнали на 17:37 ч. Предполагаема 
причина за инцидента е неизправност 
в електрическата мрежа на сградата 
или системата за мълниезащита. 
Според експерти подценяването на 
мълниезащитата може да доведе големи 
щети и фатални последици. �

Близо половината (49.2%) от жилищата в градоветеса 
на България са панелни, 47.1% - тухлени и 3.7% - други видове  © Кирил Хавезов
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Олимпийските игри в Сочи 
със зелен сертификат
„Олимпстрой” – руската държавна 
компания, специализирана в 
строителството на олимпийски обекти, с 
помощта на учебни и частни организации 
е разработила зелен стандарт за 
спортни съоръжения. Той е създаден на 
базата на добре известните системи 
за сертифициране на зелени сгради 
BREEAM и LEED и най-напред ще послужи 
за сертифициране на олимпийските 
съоръжения за зимните игри „Сочи 2014”. 
Стандартът дефинира изискванията по 
отношение на енергийната ефективност, 
опазването на ресурсите и природата 
при строителството и експлоатацията 
на олимпийските обекти. Общо за 
олимпиадата са планирани 130 съоръжения 
от различни видове, като първите 10 
от тях ще бъдат сертифицирани с LEED 
и BREEAM, а останалите с новия руски 
стандарт.

Учени съветват да се става по-
често от работното място
Заседналият може да доведе до влошен 
обмен на веществата, напълняване, 
диабет, проблеми с кръвното налягане 
и др. Според шведски учени, за да се 
избегне това не е достатъчно само да се 
посещава спортната зала. Те съветват 
работещите в седнало положение, колкото 
се може по-често да стават от стола 
и дори да провеждат телефонните си 
разговори прави. Според учените дори 
всекидневни тренировки от 30-45 мин. 
не могат да компенсират ежедневното 
девет часово седене на работния стол и 

в автомобила. Ставането от стола на 
всеки половин час пък можело значително 
да намали негативните последствия от 
„седящия” труд, което често се постига, 
ако при всеки телефонен разговор 
служителят има навика да става и да се 
разхожда.

Вертикална градина храни 
растения със замърсители 
от въздуха
За тези, които искат да имат 
озеленена фасада, без да мислят много 
за нея, испанската компания Ceracasa, 
производител на керамични плочки 
предлага интересно модулно решение за 
вертикална градина. То е съчетание от 
два продукта на компанията. Единият се 
нарича Lifewall и представлява специална 
фасадна плочка, която може да поддържа 
живота на няколко вида растения с капково 
напояване. Другият вид плочка – Bionictile 
е специална плочка, която абсорбира 
замърсителите във въздуха и ги превръща 
в тор – тя може да извлича 25.09 мг 
азотни окиси (NOx) от въздуха на час и да 
го превръща в нитратни торове. Според 
изчисления 200 сгради покрити с такива 
плочки могат да осигурят въздух чист от 
NOx за 400 000 души за цяла година.

Проучват удовлетвореността 
от фасилити мениджмънта 
във Великобритания
Британската организация за консултации 
по екологично строителство BSRIA 
търси участници за своето второ 
годишно „Тотално проучване за фасилити 

Първите 10 олимпийски съоръжения за олимпийските игри в Сочи ще бъдат сертифицирани с LEED и BREEAM
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мениджмънт” (Total Facilities Management 
Survey). Петминутното проучване ще 
измерва нивото на удовлетвореност у 
клиентите от фасилити мениджмънт 
услугите, които ползват. BSRIA посочва, че 
доброто управление на сградите директно 
се отразява на техните експлоатационни 
разходи и подобрява работната среда. От 
друга страна ежегодното демонстриране 
на подобрения става важен фактор за 
налагането на ключови индикатори за 
качество (KPI) и силен механизъм за 
измерване на успеха. Участниците в 
проучването ще получат и KPI таблица с 
резултати. Резултатите от проучването 
през 2009 г., както и анкетата за 2010 г. 
се намират на сайта на BSRIA. 

Италианските сгради 
ще стават по-гостоприемни 
за градските птици
В град Маркяна на остров Елба в Италия 
всички, които строят нови сгради или 
реконструират покривите на стари, вече 
са задължени да взимат предвид градските 
птици, които гнездят по сградите. Всеки 
нов покрив вече ще трябва да има отвори, 
където птиците да могат да изграждат 
своите гнезда. Също така властите 

препоръчват външните стени на сградите 
да са покрити с по-едра мазилка, което да 
улеснява пернатите при строителството 
на гнездо. В последните няколко години 
популацията на лястовичките в Европа 
отбелязва устойчив спад основна причина, 
за което е промяната на архитектурните 
стилове. Новите сгради масово не могат 
да бъдат използвани от птиците, като 
отворите подпомагащи гнезденето по 
старите покриви масово се запълват, а 
лястовиците са вид, който в градовете 
предпочита да гнезди основно под покриви 
и стрехи. �

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

Фасилитис  стр. 11



12 ФАСИЛИТИС  ЮНИ 2010

Светът

„Сименс” прави проучване 
за ефективността на ползване 
на BMS системи
Проучването цели да събере информацията 
за иновативни начини, по които 
собствениците на сгради и фасилити 
мениджърите в САЩ ползват BMS 
системи, доставени от компанията. В 
него трябва да се посочат функциите 
и обхвата на системата, исторически 
данни за нея, ползите, които тя генерира 
и по какъв начин системата се ползва за 
постигането им. Проучването се нарича 
The smartest building in America и дава 
шанс на всеки участник в него да спечели 
награда от 25 хиляди долара. 

Хотел в Хюстън инсталира 
система за рециклиране 
на водата от пералните 
Хотел „Хилтън” в Хюстън, САЩ е 
най-големият и първият в града, 
сертифициран със сертификата Green 
Seal за хотелиерство. Сега той е още 
по-екологичен с новата система за 
третиране на водата от пералните 
за повторно използване. Пералнята 
хотела е разположена върху площ от 
над 2400 кв. м и през нея минават над 
средно 300 тона пране на месец, като 
максималният и капацитет е 2.5 тона 
на час. Месечно пералнята, състояща се 
от две големи тунелни перални, използва 
над 2300 куб. м вода за пране. 75% от 
тях вече се използват повторно, което 
може да предотвратява прахосването 

на над 20 000 куб. м питейна вода за 
непитейни нужди годишно, а допълнителен 
положителен ефект е отклоняването на 
токсини от канализацията. Системата 
също така използва температурата 
на отпадната вода за подгряването на 
студена вода и по този начин пести 
значителни количества енергия.

От фасилити мениджмънта 
зависят 73% от точките 
по LEED 
Експерти от бранша са на мнение, че 
фасилити мениджмънтът стои зад 73% 
от всички точки, които могат да бъдат 
получени за постигане на сертифициране 
по LEED. На конференция за фасилити 
мениджмънт в здравеопазването 
(Healthcare Facilities Management 
conference 2010) управителят на 
международната компания Tecom 
Investments и специалист по устойчиво 
развитие Сугата Нанди е заявил, че 
зелените сгради се създават от начина 
на управление и поддръжка, а не от 
чертежите. Според него това, че една 
сграда е проектирана да е екологична, 
само по себе си съвсем не значи, че тя 
наистина ще е такава. Компанията 
Tecom Investments е построила три 
сертифицирани по LEED сгради в 
Обединените арабските емирства, 
като едната от тях е достигнала най-
високата платинена степен. 

Дават апартаменти 
под наем в „Бурж Халифа”
В най-високата сграда в света вече могат 
да се наемат апартаменти, като на 
пазара вече се предлагат 60 апартамента. 
Цените започват от 40 хиляди долара 
на година и достигат 80 хил. долара, 
като годишните сметки за комунални 
услуги и обслужване ще са в размер на 155 
долара на кв. м. В момента агентите по 
недвижимост предлагащи апартаментите 
преди всичко се опитват да установят 
нивото на търсене на пазара. Високият 
828 м „Бурж Халифа” отвори врати през 
януари тази година и още в същия месец 
индийски предприемач купил два жилищни 
етажа. Сградата определено няма да е 
скучно място за живеене - през април в 
там отвори врати хотел „Армани”, а до 
края на годината се очаква да заработи и 
хотел „Гучи”.

Максималният капацитет на пералнята 
на хотела е 2.5 т пране на час
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Строят етажна собственост 
със 117 етажа
В индийския град Мумбай започва 
строителството на най-високата 
жилищна сграда в света. Тя ще е 117 
етажа, 442 м висока и ще се казва World 
One. Проектът, който се разработва 
от местната компания Lodha Developers 
е оценен на 450 млн. долара. Сградата 
ще има високо ниво на екологична 
безопасност – система за третиране на 
отпадната вода, фотоволтаични панели 
и система за събиране на дъждовната 
вода. Комплексът е предназначен за 
състоятелни купувачи – цените на 
апартаментите започват от 1.5 
млн. долара и достигат до 12 млн. 
долара. Строителството на сградата 
трябва да завърши към началото на 
2014 г. В момента най-високата изцяло 
жилищна сграда е небостъргачът Q1 в 
австралийския град Голд-Кост висок 323 м.

Q1 - най-високата жилищна сграда 
в света към момента

������������  
�������  
����������

22 – 23 ��� 2010 �.

UCONOMICS
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Трета конференция 
Smart Facilities
Дали използваме подходящите решения при управлението на сградите си и дали ги прилагаме 
правилно? Повече яснота по този въпрос получиха посетителите на събитието

ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД е 
стратегическа дейност, интегрираща 
в себе си различни както технически, 

така и управленски решения. Идеята на 
конференцията Smart Facilities тази година 
отново бе да обхване тенденциите в 
тази област и да покаже добри практики 
на тяхното приложение. Събитието бе 
организирано от „Юкономикс” на 21 май в 
центъра за образование и култура „Илиев” 
в София. To събра над 70 специалисти 
от различни области пряко или косвено, 
касаещи управлението на сграден фонд.

Конференцията беше открита с 
приветствия и въвеждащи думи от Николай 
Минков, управител на „Юкономикс”, Мариела 
Беновска, председател на Българската 
фасилити мениджмънт асоциация 
(BGFMA) и Стефка Лиманска, Дирекция 
политика на пазара на труда, МТСП. 
Стефка Лиманска от Министерството на 
труда и социалната политика се включи 
в откриването във връзка с вписването 
на професията „фасилити мениджър” в 
националния класификатор на професиите, 
което най-вероятно ще бъде факт 
догодина. Г-жа Лиманска разясни, какви 
са мотивите на министерството да 
вземе такова решение в стремежа си да 
отговори на нуждите на бизнеса.

Първата сесия засегна основни ФМ 
тенденции и регулации. Като председател 
на BGFMA инициирала диалога с МТСП по 
отношение на въвеждането на професията 
„фасилити мениджър” в класификатора на 
професиите, Мариела Беновска продължи 
темата. Тя даде дефиниции за ФМ според 
европейските норми и го определи като 
предпоставка за интелигентно управление 
на сгради. Също така г-жа Беновска разясни 
ролята на ФМ професионалистите в 
интеграцията на различните процеси, 
поддържащи основните функции на 
организацията, намираща се в една сграда в 
цялостна стратегия. 

Най-голяма част от сградния фонд 
заемат жилищните сгради, които не 
са в много добро състояние. От една 
страна от тях в най-голяма степен 
зависи постигането на националните 

цели по отношение на енергийната 
ефективност на сградния фонд. От 
друга страна, налагането на ефективен 
модел на управление в режим на етажна 
собственост е най-проблемно. Тези въпроси 
засегна презентацията на Дарин Лашков, 
юридически съветник към програмата 
ПРООН. Г-н Лашков постави важни въпроси 
и отговори по Закона за управление на 
етажната собственост (ЗУЕС). Той спомена 
някои предвиждани промени в Закона, като 
например длъжността на председателя 
на управителния съвет на етажната 
собственост да стане задължително 
платена с цел повишаване на мотивацията 
за изпълнение на задълженията, наложени 
от ЗУЕС и други закони.

Конференцията продължи с презентация 
на Тошо Киров, управляващ съдружник 
в „Симачек Фасилити Сървисис”, който 
запозна участниците с тенденциите при 

Демонстрацията 
на фасилити ме-
ниджмънт соф-
туера FM Center 
включи генериране 
на различни видо-
ве справки, които 
показват цялата 
релевантна инфор-
мация свързана с 
даден процес или 
обект по зададен 
критерий

Конференцията събра близо 80 специалисти, 
имащи отношение към управлението на сгради
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решенията за интелигентно управление 
на сгради. Той обобщи, какво се очаква 
от съвременните сградни технологии и 
системи, като разграничи зелените сгради 
и пасивните сгради. Г-н Киров изброи 
няколко сертификационни системи за 
зелени сгради от различни страни, като 
по-подробно разгледа предимствата и 
някои разлики на американската LEED и 
британската BREEAM. След това той 
изброи изискванията към ефективното 
управлението на съвременните сгради и 
неговите особености. 

Втора сесия касаеше системи за 
сградна комуникация и сигурност. Георги 
Стефанов, управител на „Теленова” запозна 
участниците със съвременните решения за 
оптимизация на комуникациите в сградата, 
което е особено подходящо по време на 
криза.

Радостин Чугреев от R&M разказа за 

значението на структурното окабеляване 
за оптималното функциониране на 
комуникационните системи в една сграда. 
Като пример той посочи, че компонентите 
на структурните кабелни системи средно 
представляват едва 7% от инвестицията 
в комуникационните системи, но те са 
техния най-дълговечен елемент и средно 
на тях се падат около 50% от мрежовите 
проблеми.

В последно време статистиката 
показа, че в много сгради в България се 
подценяват системите за наблюдение и 
охрана. Във връзка с темата Надя Добрева 
от „Лирекс” показа интересни решения за 
видеонаблюдение, периметрова охрана и 
контрол на достъпа. Тя представи няколко 
проекта за видеонаблюдение, реализирани в 
България и постигнатите с ползи от това.

Третият панел на конференцията 
включваше интелигентни системи и 
решения за ФМ. Той започна с презентация 
на Иво Стоянов от международната 
компания за софтуерни бизнес приложения 
- Center Mine. Г-н Стоянов демонстрира, 
как работи софтуерът за фасилити 
мениджмънт, разработен от компанията 
– FM Center и потенциалa му за постигане 
на висока информираност по отношение на 
всички процеси, свързани с управлението 
и обслужването на една сграда. 
Демонстрацията включи генериране на 
различни видове справки, които показват 
цялата релевантна информация свързана 
с даден процес или обект по зададен 
критерий. Изключително важна функция на 
софтуера е генерирането на исторически 
анализи на данните, свързани процесите. 
Те ясно индикират тенденциите и това, 
как взетите решения се отразяват на 
ефективността, както и областите, където 
е най-уместно да се извършат подобрения.

Боян Тонков от „Аикюволушон България” 
представи интересната технология на 
тримерното лазерно заснемане и неговия 
потенциал за фасилити мениджмънта. 
Технологията включва заснемане с лазерни 
скенери, които за минути правят тримерно 
изображение на реалното пространство 
с точност до 3 мм, независимо дали 
става въпрос за вътрешно помещение или 
екстериорната повърхност на една сграда. 
Това позволява изготвянето на точни 
CAD модели и ортогонално замерване на 
разстояния в заснетото пространство върху 
генерираните тримерни лазерни скенове. 
По този начин много замервания могат да 
станат с няколко натискания на мишката 
вместо да се изпраща персонал да свърши 
работата на място, като резултатът 
е практически същият. Г-н Тонков показа 
възможностите за управлението на 3D 
лазерните изображения чрез специален 
софтуер, позволяващ интегрирането им в 
софтуер за ФМ, както и примери за това от 
големи компании по света.

(На стр. 16)
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Освен ефективните уреди и инсталации, 
и добра топлоизолация голям потенциал 
за намаляване на енергийните разходи 
представлява следенето на енергийното 
потребление като предпоставка за 
неговото управление. Сашо Езекиев, 
управител на „Адвансед Сървисис”, 
представи практики в тази област. В 
презентацията си той изброи отделните 
помещения, системи и подсистеми, където 
е удачно да се поставят измервателни 
устройства, които може да са част от 
цялостна BMS система. Той акцентира 
върху събирането на информацията от 
отделните електромери в бази данни, 
като основно средство за анализиране 
и взимане на информирани решения за 
оптимизация.

Последната презентация беше на тема 
енергийно ефективно осветление. С 
презентация по темата се включи Ганчо 
Наплатанов от „Bulartist”. Първо той 
представи светодиодите (LED) като 
най-енергийно ефективната и дълговечна 
осветителна технология.. Той подкрепи 
това с примери за осветителни тела 
за различни видове помещения и обекти, 
и опроверга някои митове покрай 
технологията, дължащи се основно на 
липсата на информираност по отношение 
на съвременните й достижения предлагани 
на пазара. След това г-н Наплатанов 
запозна аудиторията с възможните 
приложения на фиброоптичното 
осветление и системите за естествено 
осветление, отвеждащи слънчевата 

светлината до различни помещения във 
вътрешността на сградата.

Конференцията завърши с коктейл, на 
който участниците можеха да обменят 
мнения и впечатления след дългия 
конферентен ден. Събитието се осъществи 
с подкрепата на Center Mine, Telelink и New 
System.

Ясен ДИМИТРОВ

Събития

(От стр. 15)
Програмата продължи с презентация 
на Александър Марков, мениджър отдел 
администрация в „Глобул”, който отговаря 
за фасилити мениджмънт процесите 
в телекомуникационната компания. Той 
представи, нагледно, как се осъществява 
и какво обхваща тази дейност в голяма 
структура като тази на „Глобул”. Също 
така г-н Марков разказа, как тези 
дейности заедно с човешките ресурси са 
интегрирани в сградите, които компанията 
ползва в рамките на „Бизнес парк София”.

Пламен Иванов представи 
ефективни решения в областта на ОВК 
системите и подходящите области 
на тяхното приложение. Основен 
акцент в презентацията бе поставен 
върху термопомпените инсталации. 

Ефективността им беше разгледана в 
различни условия на работа, като беше 
сравнена и с други технологии.

Последният панел на конференцията бе 
на тема „енергийно ефективни системи 
и решения”. Енергийната ефективност 
в центрове за данни (data centers), които 
са едни от най-енергийно интензивните 
съоръжения за поддържане на бизнес 
процесите беше тема на първата 
презентация. Лектор беше Любен Данев 
от „Хюлет Пакард”, който показа добрите 
практики от големия опит на компанията 
по отношение на оптимизирането на 
потреблението на енергия в центровете за 
данни.

Мирена Кръстева от „Аустротерм 
България” се спря на решенията за 
топлоизолация и тяхното значение в 
различните сградни части. Тя обърна 
най-съществено внимание върху 
изолацията на покрива, тъй като през него 
топлинните загуби са най-големи. Също 
така г-жа Кръстева сравни степента 
на намаляването на енергийните 
разходи в зависимост от дебелината на 
топлоизолационния слой.

Стефка Лиманска 
от Министерство-
то на труда и со-
циалната политика 
разясни, какви са 
мотивите на ми-
нистерството да 
вземе решение за 
вписване на профе-
сията „фасилити 
мениджър” в нацио-
налния класифика-
тор на професиите

Стефка Лиманска, МТСП

Дарин Лашков, юридически съветник 
към ПРООН, постави важни въпроси и 

отговори по Закона за управление на 
етажната собственост
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EFMC 2010
Или два дни в кухнята на фасилити 
мениджмънта като индустрия

ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНФЕРЕНЦИЯ - 
EFMC 2010, отново демонстрира 

устойчив интерес към развитието на 
фасилити мениджмънта и устойчивост на 
самата индустрия. Въпреки икономическата 
обстановка, която допълнително 
препълва работния график, близо 500 
професионалисти с интерес във фасилити 
мениджмънта успяха да отделят време и 
средства да посетят двудневното събитие.

Конференцията се проведе на 1 и 2 юни 
в Мадрид, в хотел Eurostars Madrid Tower, 
заемащ почти изцяло 236 метрова кула 
в бизнес района Четирите кули (Cuatro 
Torres), намиращ се няколко километра на 
север от центъра на испанската столица. 
Акцентът тази година бе поставен върху 
интеграцията на основния бизнес и ФМ 
процесите. Събитието заемаше три 
от 31 етажната сграда, като паралелно 
протичаха три паралелни програми – две 
конферентни програми и изследователски 
симпозиум. Така се получи среда, в която 
присъстват водещи представители както 
на академичната общност, така и на ФМ 
бизнеса. А това е една добра платформа за 
интегриране на понятията от последните 
научноизследователски разработки в 
областта и бизнес практиката.

Във всичките сесии на програмата над 
60 експерти от ФМ бранша, представиха 
решения за оптимизиране на процесите, 
тяхната интеграция, аутсорсинг, 
устойчивост, добавена стойност и др. 
като ключови фактори за успеха на ФМ 

индустрията. 
Освен трите паралелни програми 

имаше и редица съпътстващи събития – 
работни срещи, коктейли и церемонии. 
Организаторите се бяха постарали 
събитието да има и елементи на шоу, които 
да развеселят и отпуснат посетителите, 
за да се получи една позитивна, приятелска 
среда на обмяна на опит и идеи.

По време на откриването на 
конференцията с вдъхновяваща реч, 
съчетана с артистична язява, Джоли 
Кунджапу, мениджмънт консултант и 
бивш перкусионист в Ролинг Стоунс, внесе 
позитивно и свежо настроение в ранните 
часове на конферетния ден.

Енергийна ефективност 
в световен мащаб
Веднага след Джоли Кунджапу с 
презентация се включи Кристиан 
Корневал, директор в насока „Енергийна 
ефективност в сградни проекти и 
електроснабдяване” във Световния 
бизнес съвет за устойчиво развитие 
(WBCSD). Организацията е обединение от 
200 големи компании предоставящи по-
голямата част от продуктите и услугите 
за бита и бизнеса. Презентацията беше 
насочена към енергийната ефективност 
на сградите и даде интересен поглед 
върху този проблем в световен мащаб - 
резултат от четиригодишно проучване на 
WBCSD, струващо 15 млн. долара. 

(На стр. 18)

Хотел Eurostars Madrid Tower
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(От стр. 17)
То очертава тенденциите – като цяло 
и по региони, целите, които трябва да 
бъдат постигнати за предотвратяване 
на драстични климатични промени и 
пречките. Кристиан Корневал отбеляза, че 
за да се постигнат целите, парниковите 
емисии трябва да се намалят с 60-80% 
до 2050 г., което например само на САЩ 
ще струва поне 160 млрд. долара. Той 
подчерта, че най-евтината мярка за 
постигането на тези цели е повишаване 
на енергийната ефективност в сградния 
фонд, който също така заема най-
централно място при реализирането на 
мерките. Като първите три основни 
бариери пред постигането на целите 
Корневал определи финансистите, 
инвеститорите и контракторите, 
участващи в строителния процес.

Процесна интеграция
Освен различните теоретични и 
стратегически модели по темата бяха 
представени и редица реални казуси на 
ФМ процеси в големи организации като 
Santander Group, Philip Morris, Ernst & Young, 
Microsoft и др.

Интересна презентация направи Стефан 
Балести, заместник председател на IFMA 
Foundation (независимо звено на IFMA) и 
изпълнителен директор в международната 
консултантска компания Rider Levett 
Bucknall. Той представи интересни решения 
за цялостна стратегия по управление 
на недвижимите активи. В него той 
проследи в низходящ ред зависимостта: 
бизнес възможностите определени от 
бизнес резултатите, резултатите 
определени от състоянието на активите 
и състоянието на активите определено 
от ФМ процесите. Като определящи 

за ефективността на ФМ той открои 
информационното моделиране на 
процесите, доставяне на услугите за 
тяхното поддържане и сравнителния 
анализ на резултатите в течение на 
времето. Според него инвестирането на 
усилия в този процес трябва да доведе 
до визия за интегрирано ФМ решение, 
като след това целият процес се повтаря. 
Балести определи липсата на добри 
ФМ практики като основна причина за 
комбинацията - неефективно ползване на 
бюджета и ниска удовлетвореност и полза 
от сградата.

ФМ образование и утвърждаване
Към края на първия ден стартира 
дебат на тема ФМ образование като 
един от факторите за налагането на 
дисциплината. В него модератор бе 
професор д-р Клаус Хоман, ръководител 
катедра „Фасилити мениджмънт” в 
университета в Щутгарт и ръководител 
на образователната мрежа на EuroFM, 
както и член на GEFMA и RealFM. В 
дискусията той събра представители от 
Чехия, Словакия, Унгария, България, Румъния, 
Белгия и Австрия. Впечатление направи, 
че те са предимно от Източна Европа – 
регионът, където ФМ е в най-ранните си 
фази на утвърждаване.

Дискусията показа, че ФМ е в различна 
фаза на развитие във всяка страна, 
като голямо значение за това има ФМ 
образованието. Също така в различните 
страни налагането на ФМ се случва с 
различна скорост. Например в хода на 
дебата стана ясно, че в Чехия има шест, 
а в Словакия два университета, които 
предлагат образователни дисциплини 
по ФМ. Джозеф Черни, председател 
на Унгарското фасилити мениджмънт 
общество подчерта, че в Унгария липсва 
осъзнатост на бизнеса за ролята на ФМ, 
което е характерно и за другите страни 
от Източна Европа, въпреки наличието на 
образователни програми.

Горан Миланов, заместник-председател 
на Българската фасилити мениджмънт 
асоциация (BGFMA) и търговски директор 
на „Немечек България” изброи учебните 
заведения предлагащи обучение по 
ФМ и действията на BGFMA в посока 
утвърждаване на дисциплината в България. 
Данните, които г-н Миланов представи 
показаха, че налагането на ФМ в България 
се развива относително добре на фона на 
останалите източноевропейски страни.

Според презентацията на Лучиан 
Паул Анхел, председател на Румънската 
фасилити мениджмънт асоциация (ROFMA), 
първите ФМ компании в Румъния са се 

Конференцията събра близо 500 участници
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появили на румънския пазар през 2002 г. 
Той спомена, че в северната ни съседка 
липсват академични програми по ФМ и 
че обученията главно са ограничени до 
частни или вътрешни за някои организации 
курсове. 

„ФМ е професия, а не наука и 
образованието трябва да подкрепя това”, 
бяха думите на Джос Душам, изпълнителен 
директор на PROCOS Group. Той разказа 
за ситуацията в Белгия, където се 
предлагат академични програми и след 
учебни практически обучения и престои 
стартирането на още програми.

Томас Мадрич от Университета за 
приложни науки в Куфщайн, Австрия 
направи обобщение на развитието на 
ФМ в страните с узрял ФМ пазар. Той 
характеризира Обединеното кралство 
като пазар със силен пропърти 
мениджмънт, Холандия като пазар с фокус 
върху управление на услугите свързани с 
обслужването на клиентите. Според него 
скандинавските страни са по-фокусирани 
върху управление на работното място, 
а Германия е със силен фокус върху 
техническата част на ФМ. Мадрич посочи 
Австрия като страна с ранни достижения 
по отношение на ФМ стандартизацията и 
13 годишен академичен ФМ. 

ФМ стандартите
Вторият ден на конференцията 
стартира с ФМ дебата на годината за 
стандартите – „EN12221: Да или Не?”, 
инициирана от Фред Клоет, заместник-
председател на EuroFM. Тя бе основно 
фокусирана върху новата група ФМ 
стандарти на ЕС - EN15221, касаещи 
качеството, таксономията, процесите, 
измерване на площите и бенчмаркинга. 
Като пример за нуждата от такива 
стандарти Клоет се спря на анализ, 
според който нормите за калкулиране на 
сградните площи за различните страни 
водят до вариации в показателите за 
видове площи до 24%.

В хода на дискусията се открои 
мнението на Ян Фийлдър, изпълнителен 
директор на BIFM (Британския институт 
по фасилити мениджмънт), че налаганите 
от правителствата стандарти често 
се превръщат повече в пречка за бизнеса, 
отколкото в спомагателен фактор. 
От друга страна той зададе въпроса, 
дали ФМ индустрията е достатъчно 
узряла за общи стандарти и посочи, че 
докато стандартите не са приети от 
правителствата, те нямат силата на 
закон. За европейските стандарти той 
посочи, че много организации по света се 
уповават на тях, което добре говори за 

тяхната полза.
Като цяло от дебата стана ясно, че по-

скоро има нужда от разширени стандарти, 
отколкото от тясно специализирани 
такива. В края на дебата Фред Клоет 
призова публиката да гласува в подкрепа 
на стандартите, които смята за полезни. 
Повече от половината гласове бяха в 
подкрепа на стандартите за измерване на 
качеството и за калкулиране на площите, 
но подкрепата за стандартите за 
таксономия и процеси бе доста по-малка. 
Това от части се дължеше на всеобщото 
мнение, че някои специфични стандарти, 
свързани с процесите са ирелевантни 
за някои страни и индустрии. Причина 
за подобен изход от гласуването бе и 
всеобщото мнение, че много големи 
организации „знаят, какво искат” и имат 

свои стандарти, с които измерват 
качеството и че отделни индустрии 
услуги са разработили стандарти, които 
вече са добре разпознаваеми при избора на 
доставчик.

Това бяха някои от основните акценти 
от конференцията EFMC 2010 и 
същевременно много малка част от нея. 
Събитието даде шанс на посетителите да 
се запознаят и общуват със специалисти, 
от чиито наблюдения и решения зависи 
бъдещето на ФМ индустрията. Догодина 
домакин на EFMC ще е австрийската 
столица Виена. �

Ясен ДИМИТРОВ

В програмата на конференцията взе участие и BGFMA, представлявана от Горан Миланов
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Трети майсторски клас
Икономика и мениджмънт на сгради и съоръжения

ИКОНОМИКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ e 
съвместна програма на Американски Уни-
верситет в България и Център за знания 

по инфраструктура и енергетика, публични и 
комунални услуги ЮКОНОМИКС.

Цели на обучението
� Посредством 6 месечна европейска програма 
по фасилити мениджмънт да обучи и практичес-
ки подготви фасилити мениджъри
� Да стандартизира подготовката и знанията 
на специалистите в бранша към водещите 
европейски школи
� Чрез представяне на най-добрите европей-
ски и български модели, посредством проекти 
и практически казуси и дискусии да подготви 
участниците в майсторския клас 

Учебен план
Програмата на майсторския клас е част от 
учебните програми на Американски Универси-
тет и ЮКОНОМИКС. Тя включва учебен план от 
90 академични часа, разпределени в шест дву-
дневни модула. Програмата на майсторският 
клас предоставя уникални за България система-
тизирани знания и практически опит по иконо-
мика и мениджмънт на сгради и съоръжения.

Лектори
� Николай Минков – управител на Центъра за 
знания по инфраструктура и енергетика, публич-
ни и комунални услуги ЮКОНОМИКС.
� Проф. Др. Куниберт Ленартс - първият профе-
сор по фасилити мениджмънт в Германия. Проф. 
Др. Ленартс преподава по фасилити менидж-
мънт в техническия университет в Карслруе 
от 2000 година
� Антон Гинчев - ръководи фасилити мениджмън-
та в Ten Brinke Asset Management и управлява 
над 40 обекта - търговски и жилищни площи
� Инж. Тошо Киров – управляващ съдружник в 
„Симачек Фасилити Сървисис” ЕАД
� Фасилити мениджъри и консултанти

Предимства на програмата
� Международно признат сертификат под 
институционалната акредитация на Американ-
ски университет в България по съвместната 
програма Европейски Ютилити Мениджмънт 
на Американския Университет в България и ЮКО-
НОМИКС след успешно положен изпит
� Получаване на най-съвременни теоретични и 
практически знания по фасилити мениджмънт;

� Дискусии и кръгли маси с много реални казуси 
практически решения

Участници
Майсторският клас е насочен към всички 
мениджъри и експерти, които са ангажирани с 
управлението и поддръжката на сгради и съоръ-
жения. Обучението е подходящо за специалисти 
с особен интерес към управление на сгради и 
съоръжения, като надграждащ за практикуващи 
фасилити мениджъри, както и като преквалифи-
кационен за специалисти и мениджъри от други 
сектори, в т.ч.:
� фасилити мениджъри
� директори по експлоатация и поддръжка
� пропърти мениджъри
� архитекти и строителни инженери
� административни директори
� брокери на недвижими имоти
� специалисти по сградния фонд
� икономисти
� консултанти

Място на провеждане
Американски университет в България (АУБ), гр. 
София (http://www.aubg.bg), ул. Университетски 
парк 1.

До момента по програмата в първите две 
издания на майсторския клас са обучени над 50 
фасилити мениджъри от различни компании 
като:
Тескон ЕООД
Мери Мекс ЕООД
Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България 
КД
ЧЕЗ България ЕАД
КРИТ ЕООД
Лендмарк Пропърти България ЕАД
Реалис Пропърти Мениджмънт АД
Е.М. Консултинг ООД
Ел Ес Ай Пи ЕООД
Мери Мекс ЕООД”
Прокредит банк
Фасилити Оптимум България АД
Милара ООД
Телемонд ООД
КМД ООД
Софийски университет
Лендмарк Пропърти България ЕАД
ФМ Европа ООД.

Първият модул на третото издание на 
майсторския клас „Икономика и мениджмънт 
на сгради и съоръжения“, стартира на 9 юли 
2010 г. �
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ФМ в офис сгради

Успешни практики по света
Строителство на енергийно ефективен офис

РЕШЕНИЕТО ЕДНА СРЕДНА ИЛИ ГОЛЯМА 
КОМПАНИЯ да премести своя офис 
е свързано с голяма отговорност и 

предизвикателства, защото често става 
въпрос за много разходи и нарушаване на 
нормалния работен ритъм.

Все пак, ако се подходи с добро планиране 
и точен първоначален анализ, тази операция 
може да доведе до бързо възвръщане на 
финансовата инвестиция, спестяване на 
оперативните разходи и до повишаване 
мотивацията на служителите, което пък ще 
се отрази на по-добрите бизнес резултати 
на компанията. По-долу сме се постарали 
да опишем случай от практиката на 
американската компания от щата Минесота 
Great River Energy, чийто предмет на дейност 
е производство и пренос и продажба на едро 
на електрическа енергия.

Причините висшият мениджмънт да 
вземе решение за преместване на офиса 
са три: нарастване броя на служителите, 
невъзможността за оптимално разположение 
на работните места и не на последно 
място – да намали консумацията на енергия.

В стария офис на компанията екипът по 
фасилити мениджмънт изпитва значителна 
трудност да осигури работни места на 
новопостъпилите служители. В някои от 
случаите дори се налага персоналните 
стаи да бъдат преоборудвани за четири 
човека, а конферентните зали да бъдат 
трансформирани в работни места.

През 2007 г. законодателната власт в 
щата Минесота приема енергиен закон 
(Next Generation Energy Act of 2007), който 
от 2010 г. нататък задължава всяка 
ютилити компания в щата да постигне 
по-строги норми на енергийни спестявания. 
Ръководството решава, че новата централа 
ще послужи като пример за постигане на 
висока енергийна ефективност.

Като поставя акцента върху спестяването 
на енергия и вода, компанията успява да 
получи най-високата платинена степен на 
сертификата за зелени сгради LEED, което е 
важна стъпка в нейното развитие.

Директор Бизнес операции е оперативният 
ръководител на проекта по преместването. 
Той изготвя първоначален анализ и 
идентифицира, от какво ще има нужда 
новата сграда. На практика това означава 
избор на място, архитектурно бюро, 
строителна компания и представител на 

собственика, за да може сградата да бъде 
завършена. Комуникацията между всички 
страни и съгласуването на действията 
изисква големи усилия и концентрация.

Мястото
за позициониране на новата сграда е 
определено след анализ на два фактора:
� от бизнес гледна точка да не е много 
отдалечено от контрагентите на 
компанията
� да е максимално близко до домовете 
на служителите. За целта на карта са 
разположени адресите на всеки един служител 
и полученият резултат е помогнал за 
определяне на локацията

Проектът
Още преди началото на етапа на 
проектирането, екип от служители на 
компанията е сформиран със задача да 
се запознае с различни методи, по които 
може да бъде изградена сградата. Като 
допълнителна стъпка група служители от 
всички дирекции правят посещения на три 
различни компании, чиито сгради разполагат 
с платинен LEED сертификат, за да могат 
да изготвят аргументирано становище. 
Всички тези действия показват, че за да 
се сертифицира успешно една сграда, е 
необходимо координирането на голям брой 
служители и много комуникация.

Намаляване 
на оперативните разходи
Проектът на новата сграда и нейните 
съоръжения цели намаляването на 
консумираната енергия с 47% спрямо 
аналогична сграда, която е построена с 
традиционни технологии. Възобновяема 
слънчева и вятърна енергия, геотермална 
система за отопление и охлаждане на 
сградата (съчетана с вентилационна система, 
разположена под пода на помещението), 
както и използването на дневна светлина, са 
начините за постигане на целта.

Първо архитектите позиционират 
сградата в посока север–юг, за да 
максимизират събирането на слънчева 
светлина. Голямото 15 400 кв. м помещение 
се състои от две секции, свързани с 
четириетажен атриум. Този подход дава 
възможност не само за дълбокото навлизане 
на слънчева светлина, но също така увеличава 
местата с гледка към природата.

Проектът на нова-
та сграда и ней-
ните съоръжения 
цели намаляването 
на консумирана-
та енергия с 47% 
спрямо аналогична 
сграда, построена 
с традиционните 
технологии

2222 ФАСИЛИТИС ФАСИЛИТИС  ЮНИ 2010 ЮНИ 2010

Фасилитис  стр. 22



23ЮНИ 2010  ФАСИЛИТИС

ФМ в офис сгради

Миксът от възобновяеми енергийни 
източници се състои от конфигурация 
от слънчеви панели с мощност 72 KW, 
разположени на няколко места по покрива, 
както и от вятърна турбина с мощност 200 
KW, която е разположена пред сградата. Тези 
инсталации са проектирани да предоставят 
около 15 % от годишното количество 
необходима енергия.

Усилията за опазване на водните ресурси 
носят на сградата максималния брой точки 
по този критерий на сертификата LEED.

Количеството вода, необходимо за 
напояването на растенията в парковото 
пространство е намалено чрез засаждане 
на растения, приспособени към местната 
природа и изискващи малко вода. Събирането 
на дъждовната вода и топящият се сняг от 
покрива в цистерна с обем 76 000 литра се 
използват за захранване на санитарните възли 
и за поливане на парковото пространство. 
Екипът включва иновативен „зелен” 
елемент, който досега не е бил използван в 
строителството на други сгради. Решението 
е да се изгради базирана на вода (от близкото 
езеро) термална система за отоплението 
и охлаждането на сградата, съчетана с 
вентилационна система, разположена под 
пода – алтернатива на традиционната 
въздушна система. Подобно на геотермалните 
системи, които черпят енергия от земята за 
охлаждане и отопление, базираните на вода 
термални системи използват температурата 
на водата. Средната температура на водата 
на дъното на езерото е 5 оC през зимата и 
15 оC през лятото - подходящи параметри за 
ефективна климатизация на новата сграда. 
Като резултат няма нужда да се инсталира 
чилър или котел. Допълнително предимство 
на повдигнатия под е възможността в него да 
бъдат разположени кабели и съпътстващото 
оборудване. От финансова гледна точка, целият 
проект е около 10% по-скъп спрямо строежа на 
конвенционална сграда. Годишните спестявания 
за енергия са в рамките на 90 000 долара, 
като инвестицията в енергоефективните 
технологии се изплаща за период от 7 години.

Новият дом
Подготовката за преместването на 
служителите (около 300 на брой) от старата 
в новата сграда започва да тече няколко 
месеца преди завършването на обекта. 
Екип от служители от всички дирекции 
веднъж месечно обсъжда процеса. Когато 
денят наближава, екипът сменя своя фокус 
върху подготовката за фактическото 
преместване. За всеки от служителите е 
определен ден за „разтребване на старото 
работно място и физическо преместване”, 
както и информационни материали с 
напътствие, как и къде се извършват 
дейностите в новата сграда. 

Преместването е осъществено в осем 
еднодневни фази, така че съответните 
работни места и компютри да бъдат готови 
за ползване на следващия ден.

Фасилити мениджмънтът на компанията 
използва първата година от функционирането 

на новата сграда, за да направи своите 
изчисления за консумацията на енергия. 
След това е направена фина настройка 
на системата за още по-оптимално 
ползване на ресурсите. Важен момент 
от анализа е сравнение на предварително 
заложените прогнози с реалните данни. 
Като допълнителна стъпка, е предвидено 
изследване на удовлетвореността на 
служителите на компания във връзка с 
новата работна среда. Не на последно място, 
служителите на фасилити мениджмънт 
отдела са обучени от доставчиците на 
материали за строителството на сградата 
да използват качествени, икономични и 
незамърсяващи околната среда продукти за 
почистването и поддържането на сградата.

Бонусът от добре свършената работа е 
по-малко разходи, красива гледка, свеж въздух, 
повече дневна светлина и удовлетворени 
служители.

Интересно решение на компанията по линия 
на корпоративната и социална отговорност 
е да отвори сградата за посещение в 
определени дни и часове за енергийни 
компании, преподаватели и студенти по 
енергийна ефективност, консервация и 
устойчивост. Целта е да се възпитава 
култура за ползване на възобновяема енергия, 
както и да се почерпят практически идеи за 
увеличаване на енергийната ефективност във 
бизнеса и домакинствате.

От този практически казус могат да 
бъдат направени поне два извода:

1 Ново по-строго законодателството в 
областта на енергийната ефективност 
в сградния фонд може да подтикне 

фирмите да вземат решение за действие по-
бързо, отколкото, ако разчитат на собствена 
преценка

2 Понякога не много по-скъпи, но 
оригинални решения могат да намалят 
сериозно разходите за поддръжка на 

сградата.
В следващите броеве ще продължим да 
ви запознаваме с такива практики. Ако 
самите вие сте внедрили или сте чували 
за интересни решения, ще се радваме да се 
свържете с нас на телефона на редакцията 
и да ги споделите с аудиторията чрез 
страниците на списанието. �

Антон ТОНЕВ
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FM Center – система за фасилити и пропърти мениджмънт

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ е една от 
последните тенденции за развитие 

на съвременния бизнес в областта на 
фасилити и пропърти мениджмънт. 
Управлението на недвижима собственост 
е сложен процес, който изисква 
специфични ресурси – човешки потенциал, 
време, специализирани познания и 
финансови средства. Мениджърите 
се сблъскват с множество проблеми, 
свързани с разпределението на разходите 
между наемателите в офис сградите, 
трудност при проследяване на бизнес 
процесите, пропускане на важни дати 
по договорите, липса на контрол върху 
собствеността, активите, поддръжката 
на сградите и оборудването и други.

Всички тези проблеми намират решение 
чрез софтуерните системи за фасилити 
и пропърти мениджмънт. На българския 
пазар има показателни примери за 
успешно внедряване на този тип системи 
в лицето на FM Center – софтуерно 
решение на международната компания 
Center Mine Ltd.  FM Center управлява 
множество бизнес сгради и комплекси, 
като осигурява прозрачност на процесите 
и дава възможност за изготвяне на 
точни анализи и прогнози за финансовата 
стабилност, специфични бизнес модели и 
очакваната възвращаемост на вложените 
в собствеността инвестиции.  

Отделно от тези важни показатели, 
наемателите в офис сградите все повече 
се интересуват от т.нар. стойност 
на експлоатационните разходи, която 
те трябва да заплащат – идеята за 
TCO (Total Costs of Ownership). Например, 
наемателите могат да бъдат “подведени” 
с нисък наем, но разходите за отопление, 

климатизация и др. да надвишават 
многократно нормалните стойности. 
От друга страна, собственици на офис 
сгради, които са извършили мероприятия 
за повишаване на енергийната 
ефективност могат да привлекат 
много по-успешно клиенти, поради 
ниските и прозрачни разходи, свързани с 
експлоатацията на сградите. А това е 
възможно само с използването на модерни 
решения, между които е системата FM 
Center. 

Разпределение на разходите
Един от основните проблеми, с които се 
сблъскват мениджърите на офис сгради, 
е контролът и разпределението на 
разходите. FM Center дава възможност 
за автоматично разпределение 
на разходите по наематели или по 
елементи на собствеността. По този 
начин мениджърите могат да избират 
по какви показатели да разпределят 
разходите и за какъв период от време, 
както и да изготвят  пълни и точни 
месечни извлечения за тях, които да 
предоставят на своите наематели. 
Това включва и разпределение на 
косвените разходи, които не се 

Управлението на 
офис сгради – 
проблеми, решения 
и перспективи
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Facility & Property Management

Center Mine Ltd.
Тел: +359 2 4210-993
E-mail: office@centermine.com
www.centermine.com
Center Mine Ltd. е официален партньор на НЕМЕЧЕК България

отнасят до конкретен наемател, 
а трябва да бъдат разпределени 
на базата на установен критерий. 
Отчитането и разпределението на 
разходите е свързано с описанието 
на наличните измервателни системи 
в сградите (водоснабдяване, ОВиК, 
електроснабдяване, газоснабдяване и др.), 
като FM Center позволява извличането 
на детайлна информация, отчетена от 
техните датчици.

Контрол върху договорите 
Стриктното следене на договорните 
задължения, дати и събития е едно 
от изискванията за коректните 
взаимоотношения с наемателите. 
Системата FM Center предоставя богат 
набор от инструменти за осъществяване 
на контрол върху договорите, 
автоматично генериране на предизвестия 
и дефиниране на събития за всеки договор, 
автоматизирано годишно индексиране 
на наемната цена и /или цената за 
поддръжка. Освен това могат да бъдат 
прикачвани допълнителни документи 
към всеки договор или анекс, което дава 
възможност да се следи развитието им по 
всяко време.

Услуги по поддръжка на сградите
Превръщането на наемателите в лоялни 
клиенти може да увеличи в пъти приходите  
на управителите и собствениците 
на офис сградите. Извършването на 
основни дейности по поддръжка, както 
и предоставянето на допълнителни 
услуги са предпоставка за тяхната 
удовлетвореност. Системата предоставя 
възможност за дефиниране и отчетност 
за изпълнените задачи, свързани с 
дейностите по поддръжка, което 
значително улеснява контрола над тях. 
Освен това могат да бъдат изготвяни 
планове за поддръжка на сгради, машини, 
оборудване, съоръжения; да се осъществява 
анализ на извършените дейности по 
поддръжка, а също и подробна информация 
за отговорници, срокове, приоритети 
и т.н. Всичко това спомага за по-добрия 
контрол и прозрачност на процесите по 
управление и поддръжка на сградите.

Перспективи
Фасилити мениджмънт индустрията е 
една от най-бързо развиващите се през 
последните години, както в България, така и 
в световен мащаб. Основна предпоставка за 
това е осъзнаването от страна на бизнеса 
на необходимостта и ролята на фасилити 
мениджърите и софтуерните решения за 
ефективното управление на сгради. Все 
повече от общоприетите управленски 
модели и практики (Balanced Scorecard, 
Capability Maturity Model, etc.) се използват в 
сферата на фасилити мениджмънт, което 
позволява ефективна интеграция между 
управлението на недвижима собственост 
и основния бизнес на всяка организация. С 
богатата си функционалност и значимост 
в процеса на управление на сгради, 
софтуерните решения от типа CAFM 
(Computer-Aided Facility Management) се 
превръщат в специализирани ERP системи 
с висок управленски потенциал. В това 
отношение FM Center е иновативно решение, 
разработено с помощта на модерните 
технологии, което е представител на нов 
тип системи и може да бъде надежден 
партньор за всяка компания. �

Силвия ТАНОВА
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КОГАТО ЖИТЕЛ ИЛИ ГОСТ НА СТОЛИЦАТА пътува 
по булевард „Цариградско шосе”, със 
сигурност ще забележи новия ансамбъл 

от сгради, който се намира близо до Окръжна 
болница. Комплексът включва търговски 
площи с хипермаркет, като от двете му 
страни се издигат няколко високи офис сгради 
в модернистичен стил, изградени от метал 
и стъкло. В една от тези сгради от съвсем 
скоро се премести телекомуникационният 
гигант „Виваком”. Предположихме, че мащабите 
на преместването на една толкова голяма 
компания ще са истинско предизвикателство 
както за висшия и мениджмънт, така и за 
фасилити мениджмънт екипът и. Решихме да 
проверим дали нашите предположения са верни. 
Така нашето професионално любопитство ни 
отведе на единадесетия етаж на сградата, 
където е новото работно място на фасилити 
мениджърът на „Виваком” – Мануела Иванова. 
Посреща ни една усмихната дама, която 
в допълнение се оказа много увлекателен 
събеседник, а както се установи малко по-късно 
и много добър експерт в областта си. Тя с 
удоволствие ни разкри интересни детайли от 
нейният професионален живот. Що се отнася 
до разказа за новата сграда и процесът по 
преместването, решихме да го публикуваме в 
отделно приложение, тъй случаят е интересен 
сам по себе си.

Какви са вашите отговорности като 
фасилити мениджър във „Виваком”?

- Най-големият телеком в България се подрежда 
на едно от челните места сред компаниите по 
брой имоти на територията на цялата страна 
- приблизително 1 800 собствени сгради, повече 
от 560 наети технически помещения и над 200 
търговски центъра.

Собственият сграден фонд е ключов фактор за 
реализация на основния бизнес в организацията и 
създава условията за разполагане на огромното 
телекомуникационно оборудване и всички 
основни мрежи на телекомуникационната 
инфраструктура на страната. Повече от 
3500 служителя работят в организираните 
пространства в административните офиси 
и търговски центрове в страната, а част от 
площите са отдадени под наем.

Фасилити мениджмънта в компанията 
обхваща широка гама многообразни дейности 
и комбинация от различни отговорности 
и процеси, подчинени на стратегическото 
планиране, организационната структура 
и подобряване на ефикасността чрез 
намаляването на оперативните разходи.

Разкажете малко повече за екипа, с който 
работите?

- Екипът на Vivacom Facilities e натоварен с 
типични и „нетипични”, практични задачи - 
технически, юридически, физически. Ще ви изброя 
само част от дейностите в официалните 
длъжностни характеристики на членовете на 
дирекция   „Управление на собствеността”:
� управление на проекти и осъществяване 

Мануела Иванова 

е завършила УАСГ, специалност „Промишлено и Гражданско 

Строителство” през 1998 г. Професионалната и кариера започва 

в циментов завод „Златна Панега”, който тогава е собственост 

на немската група Heidelberger Cement, като супервайзър по 

строителна част в „Инвестиционна Дирекция” до края на 2002 г. В 

периода 2003 – 2005 година е проектен мениджър в строителна 

компания „Балканстрой” АД, където съвместява и дейности, свързани 

с маркетинг и PR. В БТК започва работа през май 2005 г. като 

мениджър „Снабдяване, проектиране и строителство”. От 2008 г. 

е старши мениджър „Управление на собствеността”. Преминала 

е модул по ефективен мениджмънт и управленско счетоводство, 

специализирано обучение по Price and cost analysis към CIPS, умение за 

водене на преговори, управление на FIDIC Contracts.
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Добрият фасилити 
мениджър умее да се 
адаптира и оценява 
факторите на промяната
Мануела Иванова, старши мениджър „Управление на собствеността” във „Виваком”, пред „Фасилтис”

на надзор и координиране на работата на 
изпълнителите 
� изготвяне на документи и технически критерии за 
търгове при избор на изпълнители 
� изчисляване и сравняване на разходите за 
необходими стоки или услуги за постигане 
на максимална ефективност при ремонти, 
реконструкции,  capex проекти
� планиране за бъдещо развитие в сградния фонд, в 
съответствие със стратегическите бизнес цели
� управление и водещи промени, свързани със 
собствеността, за да се гарантира минимално 
нарушаване на основните дейности
� поддържането на връзки с наемателите и 
наемодателите на наетите технологични  обекти
� планиране и реализиране на основните фасилити 
услуги като рецепция, охрана, поддръжка, помещения 
за архивиране, почистване, кетъринг, управление на  
отпадъци паркинги и др.
� планиране на оптимално  разпределение и 
използване на пространство и ресурсите за офис  
площи и организиране на текущо използваните 
помещения
� управление договори и умения за водене на 
преговори
� контрол върху доставчиците до достигане на 
договорените нива на обслужване и височко качество
� отчитане, анализ и оптимизиране на  фасилити 
разходите
� адекватни реакции при извънредни ситуации или 
спешни случай, според  реда на възникване

Кои са основните умения, които трябва да 
притежава един фасилити мениджър, за да може 
успешно да се справя със задълженията си? Повече 
инженер, финансист, или...

- Добрият фасилити мениджър трябва да е 
технически и финансово грамотен, да умее да 
се адаптира и добре да оценява факторите на 
промяната.

С кои други отдели ви се налага да работите в 
тясна връзка?

- Работим с всички отдели, тъй като те се 
явяват наши вътрешни клиенти по отношение 
на организацията на функционалността на офис 
пространството, свързано с пряката им дейност. 
Ремоделирането на търговските центрове 
на компанията, организацията на ефективно 
пространство и инфраструктура за двата кол-
центъра, прецизната поддръжка на центъра за 
данни и технологичните помещения, са част от 
специфичните дейности за фасилити мениджмънта 
в телекома. Разбира се, непрекъсната и ефективна 
е комуникацията с „Правна дирекция”, „Финанси”, 
„Снабдяване”, „ИТ”. 

Доколко е важно умението за комуникация?
- Особено важно за постигане на целите 

и резултати при доставяне на фасилити 
мениджмънт услуги в една корпоративна компания 
е комуникацията да е изградена върху правила - 
даване на обратна връзка, адекватна реакция и 
действия, и определяне на времето за достигане на 
дефинираните цели.

Разкажете за интересен или куриозен казус 
от Вашето професионално ежедневие, с който е 
трябвало да се справите?

- При продажбата на един от имотите на 
компанията се оказа, че в списъка със заведените 
дълготрайни материални активи на „Управление 
на собствеността” се водят под отчет старо 
телекомуникационно оборудване, турски саби, ятаган 
и меч. Нямах представа за подобни наличности. 
Трябваше бързо да дарим антиките на Етнографския 
музей, за да въведем новия собственик във владение 
навреме. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ
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Преместването
Или как за шест седмици се преместват 1300 служители 
от девет локации в една единствена сграда 

СЛЕД КАТО РАЗБРАХМЕ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА 
ЕСТЕСТВОТО НА РАБОТАТА, разговорът 
с Мануела Иванова по естествен 

път се пренасе върху нейния най-голям 
фасилити мениджмънт проект (досега) – 
процесът по преместване на компанията 
в новия офис. Респектирани сме от 
мащабите на действието, данни за което 
ще намерите в следващите редове.

Решението
Интересуваме се кога и как е взето 
решението за преместване на компанията 
в нов офис. „Идеята за нов модерен 
централен офис на „Виваком” се зароди 
през 2008 г., като един от факторите 
на промяната, която се предвиждаше в 
българската телекомуникационна компания - 
сливането на фиксирания и мобилния бизнес, 
обединени под едно име, с една визия, нови 
ценности, ново лого, и събирането на всички 
служители от София в една централна 
сграда бяха основни елементи от бизнес 
стратегията.”, споделя Мануела Иванова

Процесът
Не по-малко важен от предварителните 
стъпки е и физическият процес по 
преместване на хора, мебели, документи и 
техника. Ако стъпките не са съгласувани, 
това би довело до хаос и загуба на 
човекочасове. 

В България такова широкомащабно 
пренасяне на хора и работни места не 
е имало и скоро надали се очаква. Никога 
до сега 1300 души вкупом не са се 
пренасяли на едно единствено място от 
девет различни локации. Освен уникално 
логистично предизвикателство, „Виваком” 
може да се похвали и с най-големия договор 
за наем в страната – 20 хил. кв. метра 
отдадени за 20 години. Равносметката 
в пренесени кашони е около 8 700 броя. 
Мебелите от съществуващо обзавеждане, 
изнесени от трудно превземаемите в 
нормална логистична обстановка бивши 
АТЦ-централи, където се помещаваха 
старите офиси на „Виваком”, са близо 2760. 
„Служителите, работещи във всяка една 
дирекция трябваше да бъдат преместени 
по едно и също време, стартирайки от 
петък на обяд от старите локации и 
започвайки работа в понеделник сутрин в 
новата локация.
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Мебелните модули -  273 броя са 
новозакупени, а 1 027 броя трябваше да 
бъдат преместени от старите локации, 
без това да възпрепятства работата на 
нито едни от служителите във фирмата. 
Колегите от една и съща дирекция не 
трябва да бъдат локирани на различни 
места, а функционално свързаните с тях 
отдели трябва да бъдат разположени 
в максимална близост един до друг. 
Логистичната фирма има два дена за 
пренасяне на всички документи и техника 
на служителите от всеки един от старите 
офиси на фирмата в новия и за разполагане 
на всичко по начин предварително одобрен 
от съответния отдел. Броят на хората в 
първата сграда е 106 души, във втората 
280, в третата 310 и т.н., а времето за 
преместването им е 6 седмици.

Параметрите на сградата
„Офис сградата е уникална с 
функционалността и визията си, но 
се отличава с някои специфики по 
отношение на функционалността и 
оборудването. Изградената структурна 
кабелна система – fibre to the desk, т.е 
оптичен кабел 4 FO SM, сплайснат 
на два броя дуплексни SC конектори, 
стига до всяко едно работно място в 
офис пространството. Всеки служител 
разполага със собствен  IP телефон, чрез 

който може да достига до корпоративната 
директория с телефонни номера на 
всички служители в цялата страна. 
Наемодателите се погрижиха да изградят 
асансьори със система за контрол на 
дестинацията (Destination control system). Тя 
управлява разпределението на служителите 
при ползване на асансьорите. Задаването 
на желания етаж се осъществява 
посредством бутониери в етажните 
лобита. На цифровия дисплей се появява 
сигнатурата показваща асансьора, 
който ще ви обслужи към желания етаж. 
Над всяка кабина е поставено светещо 
табло, съответно “A”, “B”, “C”, ”D” “E” или „F”. 
Системата е ефективна и преразпределя 
пътнико потока спрямо нивата и по 
този начин не се създава претоварване в 
пиковете часове – 9, 12 и 18 часа.“

Работните места
Разпределението на дирекциите във 
вертикално и хоризонтално отношение е 
базирано на функционалната обвързаност 
между отделите, ефективната площ 
за обособяване на работните места 
и комуникацията с външния свят. 
Изпълнителният директор и главните 
директори на компанията са разположени 
на последния 15 етаж в модерни офиси с 
чудесна гледка от 60 метра височина. 

(На стр. 30)
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ЛОКАЦИЯ
� да не е на повече от 15 мин. с 
транспорт от центъра на града 
� да не е на повече от 30 мин. с 
транспорт от летището
� да е на 5 мин. пеша от магазини 
за хранителни стоки и офиси за 
ютилити услуги
� да бъде с приятна околна среда в 
рамките поне на следващите 3 години 
� да има паркинг (минимум 200 места)
� да има допълнителен паркинг за 800 
места

ФАСАДА НА СГРАДА
� трябва да изразява марката 
„Виваком”: семпла, иновативна, 
прозрачна, ефективна
� трябва да е забележителна
� трябва лесно да е лесно 
разпознаваема
� трябва да е със семпъл 
архитектурен дизайн
� да има сертификат за устойчивост 
LEED Silver
� да има пространство за магазин на 
„Виваком” на приземния етаж 

ИНТЕРИОР НА СГРАДАТА
� трябва да изразява марката 
„Виваком”: семпла, иновативна, 
прозрачна, ефективна
� входа на сградата трябва да 
изразява марката „Виваком”
� трябва да гарантира сигурността и 
здравето на 1 500 служители
� трябва да има усещане за 
пространство
� трябва да има достатъчно 
климатизация за 1 500 служители
� трябва да има достатъчно дневна 
светлина през летните месеци 
� трябва да има добро изкуствено 
осветление през зимните месеци

РАБОТНО МЯСТО
� работното пространство трябва да 
е между 18 000 и 20 000 м2

� трябва да има около 5 етажа офис 
пространство
� трябва да има добри хоризонтални и 
вертикални комуникации 
ДОГОВОРЪТ
� компанията трябва да може да влезе 
в сградата в периода Юни - Септември 
2009 г.
� предприемачът трябва да не е 
изложен на голям риск
� сградата има всички документи от 
юридическа гледна точка
� „Виваком” трябва да е единственият 
наемател

(От стр. 29)
На първия зает етаж е разположен кол-
центърът. Там има непрекъснат режим 
на работа. Следват отделите с повече 
контакти с външни лица - посещение 
от клиенти, доставчици, партньори – 
„Снабдяване”, „Продажби”, „Правен”, 
„Финанси”. В последните горни нива се 
намират основните технически дирекции – 
„Експлоатация и архитектура на мрежата” и 
„Информационни технологии и приложения”, 
които общо обхващат пет етажа. Офис 
пространствата са от отворен тип, 
което позволява преразпределението и 
прегрупирането да се променя лесно при 
смяна на организационната структура 
или числеността на отделите. „Най-накрая 
всички служители на „Виваком” сме заедно 
под един покрив и ще бъдем по-ефективни, 
по-позитивни, в модерна офис среда.”, 
допълва Мануела Иванова.

Част от старите сгради, които 
„Виваком” е освободила, вече са продадени 
и новите собственици са въведени във 
владение. Обслужват се технологичните 
площи с оборудване, кaто са наети 
дългосрочно от „Виваком” за целите на 
бизнеса.”

Със сигурност, г-жа Иванова може да ни 
разкаже още много интересни неща. Ще 
се радваме това да се случи в следващите 
броеве на списанието. Тръгваме си с много 
нови впечатления, и пожелаваме на нашия 
любезен домакин успех в управлението на 
новата сграда! �

Антон ТОНЕВ

Пълният списък с 
критериите за оценка на 
локация за централната 
офис сграда на „Виваком”
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Сградна автоматизация

Системи за сгрaдна 
автоматизация 
(BMS)
Неразделна част от една ефективно функционираща офис 
сграда и незаменим помощник за фасилити мениджмънта

МОДЕРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТО-
МАТИЗАЦИЯ се налагат все повече и на 
пазара и днес те са незаменим помощ-

ник на фасилити мениджърите. От изключи-
телно важно значение е приложението им в 
офис сгради, където се търси ефективност на 
инсталациите и лекота при обслужването. От 
особено значени за фасилити мениджърите са 
следните характеристики и функкции:
� Лесно опериране посредством графичен 
интерфейс за достъп до инсталациите. Раз-
движени компютърни екрани визуализират в 
реално време състоянието и параметрите на 
елементите на ОВКИ и Електро инсталации-
те, асансьори, осветление и др.
� Отдалечен достъп до пълната функционал-
ност на системата през произволна интер-
нет връзка. Несравнимо удобство за всеки 
фасилити мениджър и ръководената от него 
офис сграда. Изключително удобна фунционал-
ност при менажирането на повече от една 
сграда.
� Уведомления при аварии – системата 
регистрира всяко отклонение от зададените 

параметри на инсталациите (напр. повишено 
налягане в колекторите, ниска температура 
от ТЕЦ и т.н.). Регистрира и наличието на 
авария или потенциална възможност от та-
кава.  Модерните BMS-системи предоставят 
възможност за приоритизиране на подобни 
събития и алармирането съответно чрез 
e-mail или SMS.
� Измерване на консумациите – Коректното 
отчитане и разпределяне на разходите за 
консумирана енергия са ключов аспект от упра-
влението на една офис сграда. BMS-системите 
позволяват дистанционното отчитане на 
всички измервателни уреди (водомери, елек-
тромери, топло/студо-мери, дебитомери за 
свеж въздух). Това дава възможност за преглед 
на текущите показания, изготвяне на справки 
за произволно зададен период и експортиране 
към външен софтуер за подготвяне на сметки-
те на наемателите.
� Работни часове на машините могат да се 
отчитат автоматично от системата за 
сградна автоматизация. Това включва помпи, 
вентилатори и др. Автоматично напомня-
не и генериране на справки за предстоящи 
ремонти допълнително подпомагат фасилити 
мениджърите. 
� Енергийна ефективност и часови графици – 
енергийната ефективност се превръща в един 
от най-сериозните въпроси за решаване от 
страна на фасилити мениджмънт екипите. 
Заблуда е да се смята, че реален ефект може 
да се постигне без прилагането на активни 
мерки и най-вече без проследяване резултата 
от тяхното въвеждане. Именно тук система-
та за сградна автоматизация може да бъде от 
голяма помощ. Тя има възможност за просле-
дяване и записване стойностите (trends) на 
основните енергийни параметри (темпера-
тура на топло/студо-носителите, темпера-
тури в помещенията и консумация на енергия), 
изготвяне на часови графици за работа на 
инсталациите, промяна експлоатационните 
параметри на системите (напр. температу-
ри за смяна режима на сградата от лято към 
преходен и зимен) и т.н.

Внедряването на съвременна система за 
сградна автоматизация в офис сграда е реше-
ние, което се взима на етап проектиране и 
следва да бъде добре обмислено от инвестито-
рите. Подобно решение ще подпомогне за по-
ефикасното управление на сградата и нейното 
запълване с обитатели, които търсят не само 
високо ниво на комфорт, но и ефективна офис 
атмосфера в една интелигентна сграда. �

Бизнес парк - София, сграда 12A, ет.3
тел.: 02/ 970 40 40; факс: 970 40 42

sales.if@telelink.com
www.telelink.com
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Правителствено 
трансформиране
Една история за това, как то може да започне от държавните офис сгради

ОФИСИТЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПОСТОЯННО 
ТЪРПЯТ ПРОМЕНИ, в стремежа на 
мениджмънта да оптимизира 

ползването на пространствата. Също 
така частните офиси, особено на 
големите компании или някои млади 
и иновативни компании, са носители 
на свежи идеи за дизайн и ергономия. 
Подобни тенденции обаче по-рядко могат 
да се проследят в публичния сектор и 
държавните офиси.

Липсата на оптимизация при 
ползването на пространството означава 
по-големи разходи за наем и по-голяма 
обслужвана площ, където трябва да се 
поддържа работен комфорт. От друга 
страна, намалената ефективност на 
работното място е свързана с намалена 
продуктивност и по-слаби резултати, 
което налага наемането на повече хора, за 
същото количество работа.

За частните офиси, мотивацията за 
намаляване на тези странични ефекти 
е разбираема, особено във време на 

криза, когато много бизнеси се борят 
за оцеляване. В държавните сгради, 
мотивацията за оптимизиране на 
работното пространство е традиционно 
по-слаба. Това далеч не е характерно само 
за България, а и за много от развитите 
страни. Изглежда, когато знаеш, че 
данъкоплатецът ще покрие разходите, 
е по-трудно да бъдеш мотивиран да 
оптимизираш офис пространството си.

Разбираемо е при наличието и на по-
належащи проблеми на държавно ниво, 
на този въпрос да не му се обръща 
толкова внимание. Той обаче не е толкова 
маловажен, колкото изглежда, ако се 
вгледаме в опита на по-развитите страни 
и като се има предвид, че държавата е 
най-големият собственик на имоти. С 
оглед правителствен център на „4 км”, 
в дългосрочен план, в България предстои 
голямо преструктуриране на сградния фонд 
на правителството. За да доведе то до 
добър резултат е идейно да се погледнат 
добрите практики от подобни процеси в 

Сграда на Министерството на труда на Великобритания, притежаващо 16% от правителствения сграден фонд на страната
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други страни, особено такива с традиции в 
пропърти и фасилити мениджмънта. Един 
много добър пример е Великобритания.

Службата, грижеща се за оптимизиране 
на обществените поръчки (OGC) 
към финансовото министерство на 
Великобритания (HM Treasury), се грижи и 
за обслужването на правителственото 
недвижимо имущество. То се състои от

9600 имота с обща разгъната 
площ от 13 млн. кв. м,
струващи 6 млрд. паунда на година. През 
2006 г., OGC стартира плана High Performing 
Property (HPP), който обобщава усилията 
за оптимизиране на функционирането на 
правителствения сграден фонд, основно 
за сметка на държавните офиси. HPP цели 
трансформиране на начина на управление 
на този сграден фонд и намаляване на 
разходите, свързани с тази дейност с 1-1.5 
млрд. паунда (или около 30%) на година до 
2013 г. Според OGC, тези средства биха 
стигнали за построяването на 50 нови 
училища или 10 нови болници годишно. 
Планът е комбинация от следните основни 
мерки:
� намаляване на необходимото и заетото 
офис пространство (потенциал за 
спестявания от около 625 млн. паунда 
годишно)
� подобряване на ефективността от 
ползване на офис пространствата 
(потенциал за спестявания от около 518 
млн. паунда годишно)
� подобряване на ефективността на 
прилагането на договорите свързани с 
фасилити мениджмънта (спестяване на 27 
млн. паунда годишно)

� договори за наем (спестяване на 174 
млн. паунда годишно)

Планът съдържа различни срокове и 
периоди, към които министерствата и 
държавните служби да се придържат. Ето 
един от многото примери за началните 
срокове от плана: до декември 2007 г. 
всяко министерство или държавна агенция 
да избере свой „шампион” по управление 
на активите и да увери, че той ръководи 
процеса по трансформиране на офис 
площите.

Под оптимизиране на офис 
пространствата, основно се има 
предвид ефективното им сгъстяване, 
което да доведе до по-малко разходи 
за обслужването им и да повиши 
продуктивността. С последните 
стандарти, публикувани от OGC, през 
март 2008 г. е открит потенциал за 
годишни спестявания от 1.25 млрд. паунда 
от джоба на британските данъкоплатци 
от оптимизиране на ползването на 
държавните офис пространства.

За измерване на ефективността на 
ползването и обслужването на държавните 
имоти, OGC работи с консултантска 
компания IPD. Тя е специализирана в 
измерването на ефективността на 

Ползването на имотите 
и техният фасилити 
мениджмънт.
Тъй като става въпрос за установяване на 
потенциал за подобрения при недвижима 
собственост, може би най-важният 
въпрос е наличността на правилната 
информация - съдържателна и сравнима. 

(На стр. 34)
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Намалението на разходите 
на британския държавен 
административен сграден фонд 
ще бъде постигнато основно 
чрез оптимизиране на офис 
площите
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(От стр. 33)
Поради тази причина, компанията изготвя 
детайлни доклади за всяка сграда и 
предоставя съдържателна база от данни. 
Тя позволява периодично да се сравняват 
резултатите между сходните по размер и 
функция сгради, както и между отделните 
министерства и агенции. Докладите 
и базата от данни са част от така 
наречената услуга „бенчмаркинг сървис”, 
която OGC предоставя на отделните 
държавни звена, за да могат да следят, 
колко добре се справят.

Според данните, предоставени 
от IPD през ноември 2007 г. - година 
след стартирането на плана HPP, 
държавните офиси съществено 
изостават от частния сектор, що 
се касае до ефективно използване на 
наличното офис пространство. По това 
време, ефективността на ползване на 
държавните офиси е с 25% по ниска от 
тази на частния сектор, като в една 
шеста от тях на един служител се падат 
24 кв. м.

Стандартите, които в момента OGC 
и държавните служби се опитват да 
покрият, са 10 кв. м нетна офис площ 
на служител за нови сгради или такива 
подлежащи на основен ремонт и 12 кв. м 
за останалите случаи. За постигането 
на целите, са предприети мащабни 
действия по релокация или сгъстяване на 
офис пространствата. Например около 
12 хиляди служители били преместени 
от централните и югоизточните части 
на Лондон. Тази стъпка била предприета, 
защото да се поддържа работна среда за 

всеки служител в централните части на 
Лондон струва 2.5 пъти повече (около 10 
500 пауда на година) отколкото средното 
ниво за страната. Като следствие от 
стъпката министерството на труда 
(DWP) очаква спестявания от 328 
млн. паунда за 15 години. Също така, 
Дирекцията по конституционните 
въпроси (DCA) започнала да реализира 
спестявания от 5.2 млн. паунда на година, 
а OGC - 1.9 млн. паунда на година. Подобни 
стъпки са предприети от всички държавни 
агенции, които активно действат в 
синхрон с действията и препоръките на 
OGC.

Великобритания се слави с добри 
традиции в пропърти мениджмънта. 
Това, което се случва с държавните офиси 
е добър нагледен пример. Разбира се, за 
ефективното изпълнение на подобни 
стратегически пропърти мениджмънт 
решения по релокация и сгъстяване, има 
нужда от доста работа в областта на 
фасилити мениджмънта. Те са основно 
насочени към осигуряване на подходящи 
решения в пространственото планиране, 
интериорния дизайн и интегрирането 
на най-съвременни комуникационни 
решения. С това се цели огъвкавяване 
на самите офис пространства, така че 
въпреки сгъстяването те да са гъвкави 
и да не изглеждат претъпкани. За да се 
увери, че публичните средства ще бъдат 
изразходвани за покриване на високи 
стандарти, OGC упражнява строг контрол 
върху подбора на доставчиците на 
съответните решения.

Според последни данни на IPD, OGC 
се справя добре в начинанието, тъй 
като от предприетите до сега мерки, 
вече се реализират спестявания от 
740 млн. паунда на година. „За нас 
беше критично важно измерването на 
ефективността да не обхваща само 
разходите, но и да включва поставените 
цели и въздействието върху околната 
среда”. Това споделя в интервю за 
новинарския бюлетин на IPD, Ричърд Греъм, 
който е ръководител на дейностите 
по подобряване на ефективността на 
държавната недвижима собственост. 

Планът HPP е довел и до други 
ползи. В резултат от прилагането 
му се е подобрила комуникацията и 
взаимодействието между различните 
министерства, както и между 
централните и локалните звена на 
правителството. Според Греъм, основна 
роля за ефективното реализиране на плана 
играе изграждането на базата от данни и 
бенчмаркингът на процесите. Той вярва, че 
подобна практика ще обхване и другите 
видове държавни сгради, а също така и 
процеси от други сфери. �

Ясен ДИМИТРОВ
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„Зелени” решения за малки 
центрове за данни
Няколко съвета, как да оптимизираме този енергийно интензивен център в офис сградата

ТИПИЧНО ЗА ПОВЕЧЕТО ОФИС СГРАДИ е да 
имат един или дори няколко малки 
центрове за данни, в зависимост 

от броя на наемателите и дейността 
им. Не веднъж сме засягали темата 
за центровете за данни и мерките за 
енергийна ефективност в тях. Често 
центровете за данни се оказват най-
голям проблем, когато се опитваме да 
постигнем определено средно ниво на 
консумация на енергия на кв. м в една 
офис сграда. Когато обаче става въпрос 
за малки центрове за данни в офис 
сгради, предизвикателствата са по-
големи. Според експерти, малките дейта 
центрове консумират повече енергия на 
кв. м от големите такива съоръжения.

Много от малките дейта центрове не 
използват конфигурация „топли/студени 
пътеки” (hot/cold aisle configuration), което 

Често центро-
вете за данни се 
оказват най-голям 
проблем, когато 
се опитваме да 
постигнем опреде-
лено средно ниво 
на консумация на 
енергия на кв. м в 
една офис сграда

е стандартна мярка за оптимизиране 
на потреблението на енергия при по-
големите съоръжения. Това е едно от 
нещата, които могат да бъдат променени. 
Традиционно конфигурацията „топли/
студени пътеки” се нуждае от двоен под. 
Но дори и без повдигнат под, е възможно 
да се прокарат малки тръби над „горещата 
пътека”, които да стигат до охлаждащите 
устройства. Така ефективността на 
охлаждането може да се повиши с 20 %, 
само чрез намаляването на смесването на 
горещ и студен въздух.

Като следваща стъпка, можем да 
помислим за регулатори на променливата 
скорост (variable frequency drives) за 
климатичните системи за компютърните 
помещения, които често са само 
частично натоварени. Оценяването на 
температурните точки на стартиране 
и изключване (set points) след това също 
може да доведе до спестявания. Например 
настройването на системата така, че те 
да са по-близо разположени предполага, че 
климатичната система ще работи на по-
ниски обороти за постигане на желаната 
температура.

Много съвременни сървъри са построени 
в съответствие с по-нови стандарти 
и могат да работят при температура 
от 27 oC, а не 20 градуса. Това може да 
позволи охлаждане, чрез използване на 
въздух от околната среда в по-големи 
температурни диапазони.

Ако има план, дейта центърът да се 
преконфигурира за нови сървъри, това е 
добър момент за избор на стратегии за 
измерване разхода на енергия, защото, ако 
тя не бъде детайлно измервана, няма как 
да бъде управлявана. „Една от основните 
пречки пред оптимизирането на 
потреблението на енергия в центровете 
за данни в България е, че в масовия случай 
ползвателите им не знаят точно, къде 
и как се консумира енергията в тях.”, 
коментира Добромир Иванов, ръководител 
група „Мрежови и инженерингови решения” 
в IBM България. �

„Фасилитис”
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Традиционни 
покривни 
покрития

Наред с ползите, покривните покрития на 
асфалтова основа, еднопластовите 
мембрани и металните 
покриви крият някои 
недостатъци

ОБИКНОВЕНАТА ПОКРИВНА СИСТЕМА с 
малък наклон се състои от три 
компонента: конструктивна част, 

термична изолация и водоустойчива 
мембрана, която представлява 
химически подсилени влакна или фабрично 
разположени влакна между два пласта 
гъвкава матрица. Матричният материал е 
базиран или на асфалт, или на полимер.

Покривите на асфалтова основа, в 
повечето случаи са вторичен продукт на 
петролната индустрия. С времето, при 
процесите на фотоокисление те губят 
пластификаторите си, свиват се и се 
напукват. Стареенето допълнително 
се засилва от топлината, а при 
продължително излагане на вода, могат да 
се образуват мехури, които да доведат до 
течове. Устойчивостта на асфалтовите 
покриви може да бъде засилена с 
периодична поддръжка и повторно 
нанасяне на покритие със съвместими 
продукти. Ниската себестойност 
на поддръжката позволява неговото 
редовно ремонтиране и полагане на 
качествена покривка, с която да се повиши 
отразяващата способност на покрива. 

Модифицираните битумни покриви са 
разновидност на асфалтено базираните 
покривни продукти. Те са разработени 
в Европа през 70-те в следствие на 
нискокачественото представяне на 
стандартните асфалови покриви. За да 
се повиши пластичността били добавени 
модификатори, а за по-бавно стареене 
вградили полиестер и фибростъкло. 
Армировката от нетъкан текстил 
прави модифицираните битумни 
мембрани устойчиви на пробождане и 

Една от най-важни-
те характеристики 
на битумните ке-
ремиди или рулони, 
че те не изискват 
почти никаква под-
дръжка.

късане и им придава механична якост. 
Освен това, техният коефициент на 
топлопроводимост е нисък, което 
гарантира по-хладни помещения през 
лятото и по-топли през зимата. Една 
от най-важните характеристики на 
битумните керемиди или рулони е, че те 
не изискват почти никаква поддръжка. 
Цветовете не избледняват с времето 
и материалът не се пука или троши, 
защото защитния слой на мембраните и 
керемидите са естествени камъни. 

Петролната криза от 1970 г. ясно 
показа нуждата от алтернативи за 
покривните системи, базирани на петрол. 
В отговор на тази нужда на пазара се 
появиха множество гъвкави и олекотени 
конструктивно еднопластови покривни 
мембрани. Те са подходящи за сгради 
със силни конструктивни вибрации, 
за повторно полагане на пласт върху 
съществуваща мембрана, както и при 
намерения за инсталиране на зелен покрив.

Еднопластовите покриви обикновено 
се свеждат до две подгрупи – 
термопластични мембрани (PVC, TPO, 
KEE, EIP) и синтетичен каучук (EPDM). 
Голяма част от материалите за 
термоизолация позволяват мембраната 
да бъде залепена директно върху слоя 
термоизолация. Решението за полагане 
на еднопластова мембрана трябва да 
се преосмисля в случаите на вандализъм 
и кражби. Или когато има химическа 
несъвместимост между съществуващия 
покрив и евентуалната мембрана, 
както и в зони с неблагоприятни 
климатични условия. Възможно е също 
така застрахователните условия да 
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облагодетелстват други типове системи 
или местното законодателство да 
забранява употребата на определен 
вид мембрани. Тези проблеми трябва 
да се имат предвид преди да се избере 
конкретният тип покривна система, 
без значение дали тя е асфалтова, 
термопластична или синтетична.

Термопластични покривни 
мембрани (PVC, TPO, KEE, EIP)
За разлика от синтетичния каучук, 
могат да бъдат нагрявани и преоформяни 
или разтопявани няколко пъти. Най-
разпространеният метод за съединяване 
на термопластични мембрани е заварката 
от горещ въздух. След разтапяне на 
краищата на мембраните те се свързват 
в здрава и водоустойчива връзка, която е 
по-силна дори от самата мембрана. 

Най-разпространените видове 
термопластични мембрани са 
два – поливинилов хлорид (PVC) и 
термопластичен полиолефин (TPO). 
Покривната PVC хидроизолация е пласт 
двуслойна мембрана от пластифицирано 
PVC с модифициращи примеси. Още 
позната като винилова мембрана, тя 
се инсталира в Европа от началото 
на 60-те. Типичният състав на 
съвременната PVC мембрана е смес от 
полимер, пластификатори и добавки 
(стабилизатори и биостабилизатори, 
омазняващи средства и пълнители). 
Тези добавки осигуряват защитата 
на мембраната в предвидения срок на 
ползване от окисление и избелване, от 
огън, от бактерии и плесени както 

Устойчивостта на 
PVC мембраната на 
киселинни дъждове 
има съществено 
значение при из-
ползването й в 
промишлени зони.

и от ултравиолетовите лъчи. PVC 
мембраните са издръжливи на опън и 
без проблем издържат на напрежението 
получено от вибрации на конструкцията. 
Добавянето на кетон етилен естер 
(KEE) интерполимер превръща PVC 
в много устойчив и дълговечен 
материал познат като KEE или EIP 
мембрани, които все още не са толкова 
широкоразпространени.

Покривната PVC хидроизолация тежи 
по малко от 2 кг/м2, което я прави 
приложима при реновации на застрашени 
от претоварване покриви, а също така 
при проектирането на нови обекти. 
Химическият състав на мембраната я 
прави паропропусклива и дава възможност 
за изсъхване на овлажнени слоеве на 
стария покрив. Устойчивостта на 
мембраната на киселинни дъждове има 
съществено значение при използването и 
в промишлени зони.

TPO мембраните станаха популярни 
през последните десет години. В 
Германия използването на еднопластови 
синтетични покрития заема около 40% 
от всички покриви. TPO мембраната 
обикновено е направена от полипропилен 
и етилен-пропиленов каучук, които са 
полимеризирани заедно. Технологията на 
свързване позволява произвеждането 
на TPO мембрани, които са 
рециклируеми и гъвкави, без нуждата от 
пластификатори.

Добрата покривна мембрана трябва 
да е достатъчно силна, за да издържи на 
натоварване и достатъчно гъвкава, за да 
неутрализира движението на настилката. 

(На стр. 38)
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(От стр. 37)
Тези свойства могат да се измерят с 
машина за изпитване на опън, която опъва 
правоъгълната плоскост с еднаква сила. 
Резултатите се визуализират графично 
под формата на крива.

TPO смолата се съединява с други 
компоненти, за да осигури защита от 
атмосферни влияния, огън и деградация 
от UV лъчи. Съотношението между 
съставките и се различава от 
производител, до производител. За разлика 
от PVC мембраните, TPO са пластични 
по своята същност и има малка опасност 
от загуба на пластификатори с времето. 
Недостатък на TPO мембраните е 
вероятността от разлепяне на лепилото 
от мембраната, водещо до полагането на 
втори слой лепило. За да се избегне това, 
преди свързването мембраните трябва да 
се почистят добре с разтворител. 

Голяма част от термопластичните 
мембрани са в бял или друг пастелен цвят. 
Тази характеристика създава условия за 
голям коефициент на отражение, който 
резултира в по-ниска температура на 
покрива и съответно в самата сграда. 
Единствено редовното почистване 
гарантира запазване на първоначалните 
свойства на еднопластовите мембрани. 

Мембрани от синтетичен 
каучук (EPDM)
Синтетичният каучук е дуропласт, което 
означава, че веднъж изваян, повече не може 
да се разтопява и преоформя. Каучуковите 
мембрани лесно се слепят, а сигнатурата 
им намалява шансовете да се положат 
неправилно. Рулоните EPDM могат да се 
намерят с широчина 3 м, което намалява 
необходимостта от често слепване. 
Размерите на ролката предопределят 
използването на EPDM основно за сгради с 
много големи покриви. 

EPDM се прозивеждат повече от 30 
години. Към оригиналната мембрана са 
добавени подсилващи материали, развити 
са нови методи на слепване и материали 

Металните покриви намират все повече привърженици, 
тъй като са дълговечни и изискват по-малко поддръжка

По-голямото застъпване на изолационните рула 
може да изхаби малко повече материал, но дава 
по-голяма защита от вода
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Разходите по под-
дръжката на метал-
ните покриви през 
жизнения им цикъл 
се равняват на около 
3,5% от първоначална-
та инвестиция, дока-
то при еднопластови 
покриви те възлизат 
на 19% от нея

за блясък. Въведени са бели мембрани 
и чисти пластове, които целят да 
минимизират замърсяването с прах.

Очакваният период на експлоатация 
на EPDM мембраната е достигнал 50 г. 
и се очаква да продължи да нараства с 
всяка изминала година. Новото поколение 
продукти позволяват разтегляне на 
мембраната до 300%. Синтетичният 
каучук е наличен в бял цвят, но колкото 
по-издръжлива е мембраната, толкова 
цветът й посивява. Съществуват 
акрилни покрития за EPDM мембраните, 
които осигуряват същия коефициент 
на отражение като термопластичните 
мембрани.

Метални покриви
Металната устойчивост също намира 
силно приложение и сред покривите. 
Фасилити мениджърите припознават 
неговите положителни характеристики, 
като издръжливост и дълъг период на 
експлоатация и го полагат на покривите 
на офис сгради, здравни заведения, училища 
и др.

Според проучване на компанията Ducker 
Research, очакваната продължителност 
на експлоатация на металните покриви 
е 40 години. За сравнение годността на 
нормален асфалтов покрив е между 10 и 
15 години, а даден еднопластов покрив 
може да издържи околко 20 г. Металните 
покриви трябва да се заменят по-рядко 
от повечето покривни системи, с което 
цялата цена на покрива, измерена през 
целия очакван период на експлоатация 
става по-ниска. 

Металният покрив тежи между 2 и 
12 кг/м2, а този на асфалтова основа 
между 12 и 18 кг/м2. Поради по-лекото 
тегло на материала, подпорните колони 
могат да се разположат на по-големи 
отстояния и да се намалят разходите по 
конструктивни материали. Важно е да 
се отбележи, че лекотата на металните 
плоскости няма отношение към неговата 
устойчивост.

Използването на метални покриви 
често е свързано с опасения корозия, 
но според експерти при подходяща 
покривна боя, металът може да устои на 
корозията. Металните покриви изискват 
по-малко профилактика от еднослойните 
покриви. За сравнение разходите по 
поддръжката на металните покриви за 
жизнения им цикъл се равняват на 3,5% 
от първоначалната инвестиция, докато 
при еднопластови покриви те възлизат на 
19% от нея. 

Един от най-разпространените митове 
за металните покриви, е че се предлагат 
безцветни. Плоскостите могат да 
бъдат поръчани в различни цветове, 
а не в типичната сивкава структура. 
Освен това металът може да се огъва, 
извива и оформя по всякакви начини и 
то на икономична цена. В завършен вид 
металният покрив може да имитира дори 
циментова замазка или бетон.

Според водещи LEED специалисти в 
допълнение към добрия изглед, металните 
покривни системи се оказват и екологичен 
избор. Металните покриви инсталирани 
на разстояние от конструкцията дават 
възможност под панела да се осъществяви 
естествена въздушна конвекция. С това 
топлината, навлизаща от покривното 
пространство през лятото може да 
се намали с 45%. От друга страна бяло 
оцветените метални покриви отразяват 
до 80% от слънчевата енергия и са 
рециклируеми.

Проучването, проведено от 
Ducker Research Company завършва с 
показателното заключение, че фасилити 
мениджърите, които са използвали метал 
в покривите си, показват голяма лоялност 
към материала. Едва 58% от ползвателите 
на еднопластови покривни мембрани и 
46% от собствениците на покриви на 
асфалтова основа биха ползвали същия 
материал при бъдещи проекти, докато 
тази част при собствениците на метални 
покриви стига до 92%. �

Надежда НИКОЛОВА

Сложните покривни повърхности могат да предизвикат някои пречки при поставяне на EPDM мембрани, 
което налага съответните предпазни мерки по уплътняване в случай на направени отвори в тях
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Има ли „зелена” светлина 
за „зеления” покрив?
Държавата не компенсира изграждането на зелени покриви, 
а само задължава чрез нормативни актове тяхното изграждане

ЗА ДА СЕ „ПОТОПИМ” В СВЕТА НА 
ПОКРИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ, разговаряме 
с инж. Пламен Николов от фирма 

„Хидроизомат”, който беше така любезен 
да сподели с нас своите професионални 
впечатления. Темата, която най-вече 
ни заинтригува първоначално е „зелени 
покриви”, но преди това започваме 
разговора с все по–актуалното за 
съвременното общество, устойчиво 
развитие на сградите и екологичното 
направление в строителството. 

Според инж. Николов, през последните 
години темата за енергийната 
ефективност се наложи и попадна във 
фокуса на дискусиите. Тя се превърна 
в обект на системни проучвания в 
следствие на трайната тенденция за 
увеличаване цената на енергийните 
ресурси и концепцията за намаляване 
въздействието на строителството върху 
околната среда.

Проблемите, свързани с климатичните 
промени и околната среда, доведоха до 
необходимостта от прилагането на 
проекти, целящи разработването на 
разнообразни стратегии за енергийно 
спестяване. Основна цел е намаляване 
на въздействието от живота на тези 
сгради върху околната среда и създаване 
на възможности за рециклиране на 
строителните материали. Последният 
факт се оказа голям проблем, особено при 
обновяването на сградния фонд. 

През последните години се появи 
и терминът „устойчиво развитие”, 
характеризиращ се с работа в две 
посоки – запазване на естествените 
природни ресурси за бъдещите поколения, 
разумното им и целесъобразно използване, 
и задоволяване потребностите на хората.

Като естествено продължение се 
появи екологично направление при 
строителството. При покривните 
конструкции под този термин се 
разбира строителство, което предвижда 
използването на технологии, които 
консумират по-малко вода и енергия, 
замърсяват в ниска степен околната среда 

Пламен Николов

е завършил специалност 

„Хидростроителство” със 

специализация „Отводнителни 

системи” към Университет по 

Архитектура, Строителство и 

Геодезия. Работи като проектен 

мениджър в „Хидроизомат АД” - 

водеща фирма в областта на 

хидроизолационния инженеринг. 

Дружеството е основано през 1962 г. 

и днес, след 48 години опит на пазара, 

е символ на качество, коректност и 

професионализъм.

Неговите отговорности са свързани 

с изготвяне на цялостни решения за 

покривни системи и консултиране 

на клиента за преимуществата на 

всяка от тях. Организира процеса на 

изпълнение, следи времевите срокове 

и контролира качеството на 

прилагане на технологията след 

избора на подходящата система.
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и атмосферата. Премина се на остъклени 
покривни конструкции, позволяващи 
проникването на по-голямо количество 
светлина в сградата, монтиране на 
фотоволтаични системи по покривната 
конструкция и вграждане в самите 
изолационни материали и използване на 
нови материали, които не вредят на 
околната среда. Голямо значение се отделя 
на топлоизолацията при покривната 
конструкция.

Материалите и технологиите
Днес покривната конструкция се разглежда 
като цялостна и неразделна съвкупност от 
топло и хидроизолационната системи. За 
добър резултат се използват материали 
от високо качество и с гарантиран 
произход.

През последните години в следствие 
на масово изграждане на сгради с 
плоски покриви се използват главно 
хидроизолационни материали на основата 
на пластифициран поливинилхлорид. Лидер 
в тази област са FPO (TPO) мембраните. 
От появата си в началото на 90-те години 
на миналия век, FPO хидроизолационните 
мембрани заемат все по-голям пазарен 
дял, отнемайки от този на досегашния 
лидер сред синтетичните мембрани - PVC. 
Основните им предимства, произтичащи 
от химичния им състав и връзки са почти 
двойно по-дългия живот, по-добра здравина, 
UV-устойчивост и екологична безопасност 
от гледна точка на производство и 
рециклирането.

В сравнение с масово използваните 
битумни мембрани, синтетичните 
мембрани имат две важни предимства. 
Тяхното ниско тегло се отразява в по-
малко натоварване на конструкцията на 
сградата. В резултат на това поевтинява 
и самата конструкция. Полагането им 
в един пласт е важен финансов фактор, 
даващ отражение в редуциране на 
разходите за изолация наполовина. При 
скатните покриви основно се използват 
битумни керемиди, както и стандартните 
керамични такива.

Настоящето и бъдещето на 
зелените покриви в България
Последните тенденции в 
строителството на покривни 
конструкции в България са свързани с 
изграждането на зелени покриви, което не 
е изцяло нова технология, но е по-екзотично 
спрямо останали покривни системи. Това 
е обвързано и със законодателството, 
което определя процента зелени площи 
във всяка новопостроена сграда, както и 
нивото на почвения слой при изграждането 
на зелени покриви (при дебелина на 
хумусния слой от 60 см, озеленяването се 

приема като 100%). Конкретно в София 
парцелите са малко и изграждането на 
подобна градина на приземно ниво би 
представлявалo неизгодна от финансова 
гледна точка инвестиция. По тази 
причина e предпочитано изграждането на 
такава градина на покривните части или 
на част от терасното пространство. 
Благодарение на тези решения се достига 
нужното процентно съотношение между 
застроената площ и озеленяването.

Като сериозен аргумент за масовото 
използване на технологии за озеленяване 
на сгради в редица европейски страни 
се наложи идеята за намаляване на 
ползването на енергия за отопление и 

охлаждане. Изключително важно е да 
се направи следното уточнение: под 
покривни градини или т. нар. интензивно 
покривно озеленяване се разглеждат 
озеленените плоски покриви с богата 
композиция. Те се посещават от хората, 
поддържат се интензивно и често налагат 
конструктивна адаптация на сградата още 
във фазата на строеж или в последствие. 
Другите варианти са в различна степен 
изява на т. нар. екстензивно покривно 
озеленяване, което е плоскостно и леко, 
и включва определен набор от растения 
със специални ограничения в използваните 
субстрати. Предимствата му са, че е 
по-евтино, изисква малко поддържане, не 
натоварва сградата и следователно е с по-
големи възможности за масово приложение. 
Екстензивно озеленените покриви могат да 
бъдат изпълнени и при наклон на покрива.

Законодателните проблеми по 
отношение на зелените покриви
Задължително условие за реализиране на 
процеса на озеленяването на сградите е 
неговото законово регламентиране. 

(На стр 42)

Остъклените покриви, 
допускащи естествена светлина 
стават все по-разпространени
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(От стр. 41)
В България първите стъпки в тази 
посока са направени с Наредбата за 
изграждане, поддържане и опазване на 
зелената система на Столична община от 
11.10.2007 г. Тя гласи: „В устройствените 
зони с плътност на застрояване над 
60% озеленените площи върху тераси, 
покривни градини и над подземни сгради 
и съоръжения се включват в общата 
озеленена площ на имота, ако според 
конструктивния проект и проекта за 

вертикално планиране е осигурен почвен 
пласт повече от 0.6 м. При по-малък почвен 
слой (но не по-малко от 0.3 м) площта им 
се умножава с коефициент 0.8.”

 Като цяло, оценката от тази 
наредба е положителна. Нормативно 
погледнато, покривното озеленяване е 
неизбежно за новото строителство в 
централните части на големите градове. 
За вертикалното озеленяване като 
средство за допълване на необходимия 
процент вегетативни площи, все още не 
са създадени ясни критерии.

Като основен проблем пред 
реализирането на процеса на 
озеленяването на сградите в България 
може да се отбележи, че държавата 
не компенсира изграждането на 
зелени покриви, а само задължава чрез 
нормативни актове тяхното изграждане. 
За разлика от някои европейски държави, 
където подобни дейности се субсидират 
до 50% или се заплащат много по-ниски по 
размер такси.

Друг проблем при покривната 
конструкция, е липсата на достатъчна 
ангажираност на инвеститорите с 
проекта. В резултат на това в процеса на 

изграждане изникват множество проблеми, 
поради липсата на комуникация между 
проектантите и фирмите, занимаващи се 
с изолационните работи в проектна фаза. 
Много често размерът на инвестицията 
притеснява инвеститорите и в 
желанието си да намалят разходите 
се налага използването на по-евтини 
материали, което води до по-некачествено 
изпълнение на самата система. За 
съжаление, не инвеститорите, а самите 
собственици установяват това, когато в 
покривната система, която е важна част 
от сградата се получат течове.

Предимства на зелените покриви 
при озеленяването на сградите
Като основни преимущества на 
покривното озеленяване могат да се 
посочат следните факти:
� Озеленените покриви освежават 
градските територии, умело служат за 
прикриване на непривлекателни структури 
като подземни паркинги, гаражи и др., 
придружаващи комплексите от офиси, 
магазини, конгресни центрове и т.н.
� Покривното озеленяване повишава 
стойността на строителния обект и на 
предлаганите услуги, ако е хотел или сграда 
с офиси под наем, с което инвеститорът 
си възвръща вложените средства. 
Покривна градина към бизнес сграда или 
хотел впечатлява не само клиентите, но 
и служителите, предоставя приятна среда 
за отдих и контакти. 
� Озелененият покрив означава по-дълъг 
живот на хидроизолацията, по-добра 
топлоизолация и шумоизолация, т.е. по-
голяма енергийна ефективност и качество 
на строителството - средства, които се 
възвръщат в последствие!

Като заключение може да се изтъкне, 
че за България този тип озеленяване е 
възможно и желателно не само при ново 
строителство, но и за саниране на стари 
сгради от естестична и санитарно-
хигиенна гледна точка. Изчислено е, че ако 
всички покриви в градовете се озеленят, 
градската температура ще се редуцира 
със 7°С. Също така любопитен факт е, че 
един зелен покрив от 100 кв. м. може да 
филтрира 200 кг. прах от въздуха годишно.

Ние считаме, че на покривните 
конструкции трябва да се отделя нужното 
внимание, защото са важна част от 
сградата. Препоръчваме на всички, които 
са на етап строеж на покрив, внимателно 
да подбират материалите, за да си 
осигурят комфорт през годините напред. 
При изградените от нас покривни системи 
се стремим да следваме правилото че 
малко са хората, които виждат дома ни 
отвътре, но всички го виждат отвън! �

Пламен НИКОЛОВ

Трябва да се прави разлика между покривните 
градини (интензивно озеленени) и озеленените 
покриви (екстензивно озелняване)
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За покривите и хората
Пламен Димов, директор на „Криома инженеринг” за град София, пред „Фасилитис”

КОИ СА ВАЖНИТЕ НЕЩА, които един 
фасилити мениджър трябва да 
знае, когато става въпрос за 

покривната конструкция на сградата?
- В сградите има условно казано 

два типа покриви - скатни и плоски. 
В съвременното строителство, 
особено в офис сградите, голяма част 
от покривите са плоски. Много е 
важно доставчиците на материалите, 
които се влагат в изграждането на 
една покривна конструкция, да имат 
достатъчно дълга производствена 
история и да са утвърдени имена на 
вътрешния и световния пазар. Това е една 
допълнителна гаранция за надеждността 
на покрива.

Тук ще отворя една скоба – темата 
„покривна конструкция” е доста широка 
в смисъл, че нейните първи идеолози 
са архитектите и проектантите. 
След това идват важните елементи 
като топлоизолация и хидроизолация, 
които „опаковат” тези идеи и дават 
качеството на сградата и на нейното 
обитаване. Т.е. става дума за качеството 
на хидроизолационните материали, като 
трайно покритие. Обикновено, на един 
покрив трябва да може да се разчита в 
рамките на 15, 18 и 20 години минимум. 
В този диапазон е нормалният реален 
живот на един покрив - без да протече, 
без да създаде сериозни проблеми. Този 
срок е важен за фасилити мениджъра, тъй 
като при качествено изпълнение ще му се 
наложи да прави отчисления от бюджета 
за ремонт едва след 18-20 години. Ако 
материалите са нисък клас, това може 
да се случи след 10 години, а при съвсем 
некачествено изпълнение, може да е след 
втория дъжд.

Познавате ли такива случаи?
- Да, познавам сгради, чиито мениджъри 

са спестили от първоначалната 
инвестиция, но впоследствие са дали 
тези пари за ремонт и поддръжка. Да 
вземем например топлоизолацията – 
има съвременни материали, които 
добавени, увеличават многократно 
топлоизолационния ефект на покрива. Той 
е петата фасада на сградата. 

(На стр. 44)

Пламен Димов

Пламен Димов по образование е дипломиран инженер по 

хидротехническо строителство от УАСГ, гр. София. През годините 

е работил в сферата на проектирането и строителството на 

различни обекти, както и в печатарската индустрия. От 2001 г. 

е ръководител на софийския офис на „Криома Инженеринг „ЕООД”. 

Фирмата е изключителен представител на SOPREMA GROUP-

Франция, за България и Македония – конгломерат от 17 завода, 

световен лидер в производството на битумни хидроизолационни 

материали и покривни покрития.
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(От стр. 43)
Идеята ми е, че мениджърът трябва да 
вложи повече усиля в началото, да помисли 
за всички елементи, които могат да 
повишат ефективността. Това ще му се 
отблагодари през следващите години.

Друг елемент, който мениджъра трябва 
да има предвид е, че при скатните 
покриви трябва да бъдат осигурени 
вентилационни потоци вътре в него – 
т.нар. вентилиран покрив. Трябва да има 
въздушен обем в конструкцията, който 
се постига с вентилационни отвори. 
Така се елиминира образуването на 
мухъл, увеличава се живота на дървените 
елементи и пр. Но в България малко хора 
обръщат внимание на този аспект. 
Поради липсата на вентилационни отвори, 
липсата на достатъчно топлоизолация 
или пък наличието на такава, която е 
„задушена”, може да се получи конденз. 
По зимните курорти съм виждал случаи, 
как буквално след първия сезон последния 
етаж на хотела спира да функционира и 
следващото лято се прави наново.

Разкажете малко повече за 
покривната конструкция на една голяма 
сграда, какво представлява тя?

- Традиционно покривът е направен от 

На един покрив трябва да 
може се разчита в рам-
ките на минимум 15-20 
години, без да протече и 
без да създаде сериозни 
проблеми

Състоянието на покрива трябва да се инспектира два пъти годишно
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високопрофилна ламарина и върху нея се 
слагат пластове вата с различна дебелина. 
Най-отгоре се поставя битумна или 
синтетична мембрана (различни видове). 
Най масове в България се ползват TPO, PVC 
и битумните мембрани. Всички големи 
сгради са направени по този начин. При 
изграждането на една покривна система 
компромисът с качеството би бил пагубен 
за сградата, например ветровите сили 
биха могли да изсмучат една хидроизолация 
и да я изхвърлят зад борда, буквално 
казано.

Как трябва да реагира фасилити 
мениджърът при проблем с покривната 
конструкция?

Първо, трябва да потърси коректен 
консултант, който да огледа покрива, 
да направи прецизно обследване и 
да предложи изпълними варианти за 
премахване на проблема. Важно е да 
се види дали покривът е в гаранция. 
Ако е така – трябва да се потърси 
съответният изпълнител. Има и 
неспасяеми ситуации например при 
нарушение на основни принципи. Там вече 
се касае за груби грешки и последствията 
са генерални ремонти.

Разкажете за някой по-интересен 
проект, по който сте работили?

- Ще спомена за един мащабен проект, 
макар и не свързан с покриви – санирането 
на хидроизолацията на два тунела на 
магистрала „Тракия”. Хидроизолацията се 
осъществи със синтетична мембрана 
по вътрешен способ. Много специфичен 
обект и изключително интересен от 
техническа гледна точка.

Друг интересен обект беше 
строителството на мол „Варна”. 
Предизвикателството при такива сгради 
идва главно от мащаба – например 
липсата на пространство налага сградата 
да се вкопава дълбоко в земята, за да се 
осигурят паркоместа. При 3-4 етажа 
вкопани на 11-12 м в земята, започват 
да текат подпочвени води, подземни 
реки и езера. Наложи се да изградим 
хидроизолационна вана от 14 000 кв. м. Тя 
опакова основите от вътрешна страна. 
В тази вана започва да се строи самата 
сграда.

Какво ви е мнението за „зелените” 
покриви?

- Темата със „зелените” покриви 
стана доста актуална. Има специални 

хидроизолационни покрития на битумна 
или синтетична основа – върху тях се 
поставя пръст и отгоре се засажда 
растителност. Растителността е 
разработена специално с ландшафтни 
архитекти. За да вирее всички елементи 
на системата – почва, дренажни слоеве 
и т.н. трябва да бъдат разположени 
така, че да наподобяват природния 
процес. Растителността спомага за 
UV защитата на материала, намалява 
затоплянето на сградата и на населеното 
място, отделя кислород, не на последно 
място има и естетична функция. 
Важно е да се знае, че далеч не всякаква 
растителност и вид почва стават 
за зелени покриви. Изборът на почва с 
неподходящ химичен състав може да се 
окаже пагубен за хидроизолационния слой.

Вече говорихте за топлоизолацията 
в покривната конструкция. Какъв 
важен детайл, в тази връзка, може да 
споменете, който обаче се подценява 
от мениджърите?

- По темата „топлоизолация” има 
съществено неразбиране – много 
строителни предприемачи искат 
на скатните покриви да се сложат 
материали като фибрани или стиропор, 
които са горими, не могат да уплътнят 
пространството на покрива и ако има 
пожар например, покривът може да се 
самозапали и/или да увеличи ефекта на 
горене. Затова трябва да се полагат 
леки негорими материали. Каменно-
минералните вати са пример за такъв 
материал и с колкото по-малка обемна 
плътност са те, толкова по-добър 
топлоизолационен ефект имат.

Какви са основните изисквания при 
поддръжка на един покрив?

- Трябва да има човек, който да се качва 
два пъти годишно на покрива за по 15-20 
мин., да инспектира неговото състояние 
и да почиства отводнителните елементи 
от листа или други наслагвания. Ако бъде 
открит някакъв проблем и покривът 
е в гаранция, трябва да се потърси 
изпълнителя. Ако покривът не е в гаранция 
трябва да се извика специализирана фирма, 
която да направи локална репарация, което 
ще увеличи живота на покрива. Важно 
е проблемите да се откриват навреме, 
защото дори един минимален теч започва 
да руши сградата. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ
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Функционална зона коридори
Тип осветител MR16 халогенна луна MR16 LED луна
Брой осветители 270 270
Единична мощност 20W 3W
Обща консумация 5.4kW 0.81kW
Икономия   4.59kW
Годишна икономия*  5450лв.

* При 24 часа експлоатация, 365 раб.дни/годишно, 
средна цена на ел.енергията – 0.1356лв/kWh без ДДС

Таблица

СВЕТОДИОДИТЕ (LED) СА ТЕХНОЛОГИЯ, 
позната ни от десетилетия, и 
присъстваща в почти всички 

видове електронни устройства от 
нашето ежедневие – от дистанционното 
на телевизора до светлинното 
табло на автомобила. Ниското им 
енергопотребление, компактните 
размери, насочената светлина и високата 
ефективност ги правят идеалното 
техническо решение за всички по-
специални приложения. Дали обаче знаем, че 
вече второ десетилетие светодиодите 
уверено вървят към бъдещето на най-
ефективното енергоспестяващо 
осветление, и все по-често биват 
използвани като енергоефективен 
заместител на стандартните 
осветители.

Почти всички конвенционални 
осветителни тела, като лампи с 
нажежаема жичка (ЛНЖ), халогенни 
лампи (ХЛ), луминисцентни лампи (ЛЛ), 
компакт-луминисцентни лампи (КЛЛ), 
метал-халогенни лампи (МХЛ), живачни и 
натриеви лампи с високо налягане (ЖЛВН и 
НЛВН) и други, от почти всякакви форми, 
габарити и мощности, вече успешно са 
намерили своите далеч по-ефективни 
заместители в лицето на светодиодните 
осветителни тела. Вече не е нужно да 
се питаме с какво да заменим крушките 
или луничките в коридорите, които горят 
всяка седмица, или как окончателно да 
се отървем от толкова досадните за 
рециклиране и не чак толкова ефективни 
луминисцентни пури, или как да намалим 
енергопотреблението на паркинга, осеян с 
400-ватови живачни лампи. Решението е 
едно – светодиодното осветление.

LED технологията притежава 
две основни предимства - дълъг 
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LED осветлението - 
енергоспестяване 
в сегашно време
Подмяната на съществуващото осветление 
със светодиоди води до впечатляващи резултати

експлоатационен живот (над 50000 
часа), както и с пъти по-нисък разход на 
електроенергия (3-10 пъти по-ефективни 
от стандартните осветителни тела). 
При конкретния технически избор на 
светодиодни осветители обаче често 
се налага професионална консултация с 
цел оптимизиране на инвестиционните 
и инсталационни разходи, както и 
максимизиране на генерираните икономии.

В настоящата статия ще дадем 
няколко примера за добри практики 
в приложението на светодиодното 
осветление за заместване на 
съществуващи мощности стандартни 
осветители. Подмяната е осъществена 
след внимателен анализ и оценка на 
цялостната визия, техническо състояние 
и изпълнение на обекта, и след внимателен 
избор на най-подходящия светодиоден 
осветител за конкретните цели.

Един изключително успешен проект е 
подмяната на основното осветление с 
интензивна експлоатация на рецепция, 
общи части и коридори на известен хотел 
в София, основно изпълнено с халогенни 
луни по 20W. В долната таблица е даден 
пример за генерираните ползи само от 
подмяната на осветлението в коридорите: 
(виж таблицата)

При друг подобен проект за подмяна 
на основното осветление на рецепция и 
фоайе на хотел от известна международна 
верига, по-високите изисквания за 
осветеност налага използването на по-
мощни светодиодни осветители от 6W, 
което обаче също генерира икономии от 
около 1200 лв. годишно само от спестени 
разходи за електроенергия (отново при 24 
часа експлоатация, 365 раб.дни годишно, 
средна цена на ел.енергията – 0.1356лв./
kWh без ДДС).

Подмяната на осве-
тителните тала с 
LED е осъществена 
след внимателен 
анализ и оценка на 
цялостната визия, 
техническо състо-
яние и изпълнение 
на обектите

Изпълнението със светодиодно 
енергоспестяващо осветление на 
новостроящи се обекти или такива, 
подлежащи на цялостна реконструкция 
също носи доста предизвикателства, но 
със сигурност е най-удачното решение в 
средносрочен и дългосрочен период. Тук 
изборът на светодиодни осветители 
е по-свободен, но също трябва да 
бъде съобразен с функционалността 
на помещенията и нормативната 
осветеност.

Такъв пример е един новооткрит еко-
хотел, при който както фасадното, така 
и основното и дежурното интериорно 
осветление е изцяло изпълнено със 
светодиодно осветление. 

(На стр. 48)
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(От стр. 47)
Ето защо при все че представлява масивна 
3-етажна сграда с широка фасада, дълги 
вътрешни коридори и 22 хотелски стаи и 
апартаменти, общата консумация на обекта 
за осветление е едва 1kW. Икономиите 
там се генерират по-скоро от цялостното 
минимизиране на енергийните разходи 
и разходите за поддръжка, а не толкова 
от интензивността на експлоатация на 
осветлението.

Използването на светодиодните 
осветители за подмяна на търговско, 
индустриално, улично и фасадно осветление 
също набира сили. Така например проектът 
за подмяна на около 1200 бр. стандартни 
58W луминисценти лампи с еквивалент 
22W светодиодни пури в подземно 
помещение на известна обществена сграда 
би спестявало минимум 55000 лв. годишно 
само от електроенергия (при 19 часа 
експлоатация, 365 работни дни годишно, 
средна цена на ел.енергията – 0.1356лв/
kWh без ДДС).

Подмяната на стандартни 250W 
живачни лампи за улично осветление със 
съответстващите им по осветеност 48W 
LED улични осветители отсечка с дължина 
само 1 км (65 улични лампи двустранно 
разположени на 30 м отстояние), би 
спестявало около 9400 лв./годишно (при 
11 часа експлоатация, 365 работни дни 

годишно, при средна цена на ел. енергията – 
0.1170лв./kWh без ДДС). Постигането на 
далеч по-естествено осветление без жълти 
оттенъци, по-добра нощна видимост и 
по-хомогенна осветеност са бонуси към 
генерираните основни ползи.

Практическото приложение на 
светодиодното осветление обаче не 
свършва дотук. LED продуктите успешно 
се прилагат и за подмяна на скрито и 
акцентно осветление, декоративно 
осветление, сценично осветление, 
подводно осветление, градинско и парково 
осветление и прочие, давайки възможност 
за постигане на най-разнообразни цветове 
и ефекти. В тези случаи внедряването на 
светодиодното осветление трябва да се 
извършва още на етап проектиране, за 
постигане на максимален визуален ефект и 
симбиоза между архитектура и осветление.

Светодиодите напълно заслужено носят 
прозвищата на „технология без таван” 
и „осветление на бъдещето”. Смята се, 
че до 2013-2015 година светодиодното 
осветление напълно ще замести 
съществуващите стандартни осветители. 
Кога това бъдеще ще дойде и кога всеки 
от нас ще може да се възползва от 
предимствата на тази технология, зависи 
обаче единствено и само от нас самите.

Ганчо НАПЛАТАНОВ, „Булартист“ ООД

Голям потенциал за спестявания притежава подмяната на традиционното улично осветление със светодиоди

Подмяната на 1200 
бр. стандартни 
58W луминисценти 
лампи с еквивалент 
22W светодиодни 
пури при експло-
атация 19 часа 
на ден, 365 дена в 
годината, спестя-
ва около 55000 лв. 
годишно само от 
електроенергия
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Революционно 
откритие за LED
Учени откриха начин за гладко тониране 
на цветовете без нуждата от фосфор

LED ЛАМПИТЕ СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ 
от крушките с нажежаема жичка 
и флуоресцентните лампи. 

Използвайки специфичните съставки 
на полупроводниковите елементи, от 
които се произвеждат LED системите, 
технолозите постигат различни цветове 
на излъчване. За получаването на бяла 
светлина от LED са необходими три 
основни цвята - червен, син и зелен. 
До момента са добре разработени 
само червените и сини светлодиоди. 
За да се произведе зелен LED учените 
излагат сини диоди на фосфор, излъчващ 
зелена светлина, но така те лесно се 
нагорещяват. 

Анджело Маскаренас от Националната 
лаборатория по възобновяема енергия 
на САЩ насочил усилията си към 
подобряване на оперирането на зелен 
светлодиод без необходимостта от 

LED лампите, бази-
рани на техноло-
гия, използвана при 
фотоволтаичните 
панели, излъчват 
по-ярка светлина и 
функционират при 
по-ниски темпера-
тури

фосфор. Ученият предлага похват, добре 
познат от соларните технологии, тъй 
като техническите затруднения при 
абсорбирането на зелена светлина се 
оказали сходни с тези при излъчването й.

Полупроводниковите материали 
с различен химически състав имат 
различна структура на кристалната 
решетка. За да работят ефективно 
полупроводниците, отделните слоеве 
на кристалната решетка трябва да 
са на еднакви разстояния. Решението 
от лабораторията било да се положи 
допълнителен слой от същия материал, 
докато се постигне равномерно 
разпределение на слоевете по решетката.

Идеята на Маскаренас била, да обърне 
процеса на енергопроизводство и да 
проведе ток през симетричните слоеве 
на кристалната решетка, за да се излъчи 
зелена светлина. Ученият постигнал 
успех още при първия опит. Това доказало, 
че LED лампите, базирани на соларна 
технология, излъчват по-ярка светлина и 
функционират на по-ниски температури. 

Откривателят разкрива, че по 
електронен начин може да се контролира 
оттенъка на светлината, както никога 
досега. Варирациите в интензивността 
водят до различни тоналности, според 
желанието на потребителя. Посредством 
слабо засилване на синьото, то може да се 
направи по-подходящо за дневна светлина. 
Намалявайки синьото и засилвайки 
червеното, светлината става по-мека и 
подходяща за нощта. �

Надежда НИКОЛОВА
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LED осветлението

отлблизоотлблизо
Преди да се инвестира, трябва внимателно да се провери дали LED 
са наистина най-добрият вариант за специфичните условия на дадена сграда

С РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОДИОДНИОТЕ 
ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА (LED) те бяха 
възприети като средство за 

разрешаване на всички проблеми в 
сферата на осветлението. Дългата им 
продължителност на работа, ниската 
консумация на енергия и липсата на 
живак ги направи по-екологични от 
флуоресцентните лапми. Въпреки явните 
ползи, фасилити мениджърите трябва да 
анализират внимателно специфичните LED 
продукти, за да определят дали те са най-
подходящите за конкретния случай.

Сред положителните характеристики 
на LED неминуемо присъства още 
възможността да излъчват както 
едноцветна, така и смесица от цветове, 
включително бяла. Някои химични елементи 
могат ефективно да променят баланса 
на цветовете, постигайки колоритни 
резултати. Това свойство на LED привлича 
вниманието на фирми-производители на 
светлинни знаци, декоратори, дизайнери на 
изложбени зали, ландшафтни специалисти 
и собственици на увеселителни заведения. 
Производителите най-често промотират 
няколко основни характеристики на 
продуктите: 
� изключително дълъг живот (все по-често 
се споменават до 100 000 часа)
� безпроблемно изхвърляне (LED не 
съдържат живак)
� много слабо нагряване (отлични за 
изложбено осветление), непроменлив 
светлинен поток с течение на времето (не 
пожълтяват)
� липса на чуствителност към 
атмосферната температура (LED 
функционират безпроблемно на топло и на 
студено)
� не се включват със закъснение и не 
трептят или бучат, а осветителните 
тела са компактни и лесни за монтиране

Фасилити мениджърите откриват 
позлите на LED осветлението през 90-
те, когато стават особено актуални 
за светещите знаци „Изход”. В наши дни 

Приложенията на 
LED устройствата 
варират от офис-
лампи до улично ос-
ветление при това 
с възможност за 
по-добър контрол 
над режима и сила-
та на светене

приложенията на LED осветителните 
тела варират от офис-лампи до улично 
осветление с опции за присветване, 
контрол над цвета и редица технологични 
предимства.

Доставчиците на LED се фокусират 
основно върху две области, в които 
техните продукти имат предимство 
пред останалите форми на осветление: 
повишена енергийна ефективност, което 
съответно редуцира сметките за ток и 
почти пълно елиминира необходимостта 
от подмяна на устройствата, 
резултиращо в спестени разходи за 
поддръжка.

Поради скоростните технологични 
подобрения, LED системите постигат все 
по-добро ниво на оползотворение за всеки 
ват електричество. Някои производители 

Офис осветен 
изцяло със 
светодиоди
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на LED продукти изтъкват възможността 
на устройствата да генерират повече от 
100 Lm/W, правейки ги по-конкурентни 
и от най-ефективните флуоресцентни 
лампи. От друга страна, високият 
индекс на цветно отдаване (CRI) и 
приемливите температури при опериране 
поставят LED на по-високо стъпало от 
светлоизточниците с метален халид и 
натрий с високо налягане.

На практика, обаче, когато в 
стандартно осветително тяло се 
постави LED лампа, светлината може да 
се разсее по начин доста по-различен от 
очакваното. Хоризонталните повърхности 
точно под инсталацията може да са добре 
осветени, но стените, може да останат 
тъмни. В стаите с високи тавани, това 
може да не е проблем. Друг недостатък 
се явяват множеството малки, но много 
ярки LED, които често се отразяват в 
телефони или други лъскави предмети и 
създават неудобство, особено на хората 
носещи очила.

Качеството на бялата светлина варира 
според типовете LED. Индексът на 
цветно отдаване (CRI) при смесването 
на трите основни цвята в един диод 
може да достигне 96. За върхов индекс 
100 се приема светлината излъчена от 
халогенна крушка. При някои форми на LED 
бяла светлина се добива при възбуждане 
на жълт фосфор от синя LED светлина, но 
тогава CRI спада под 68, изравнявайки го 
по качество с флуоресцентните лампи. 
Крайната разлика може да не се окаже 
фатална за гаражното осветление, но 
може да е от съществено значение при 

търговските и изложбени приложения. 
По тази причина специалистите по 
осветление съветват лампите да се 
изпробват в различни помещения.

Според представители на американското 
Министерство на енергетиката, 
описанието на LED продуктите много 
често е подлъгващо и неточно. Тестове 
на Министерството са разкрили, че 
някои светодиоди, които се продават 
в момента, не произвеждат обявените 
лумени и не надминават по качество 
лампите, които заменят. Tърговците на 
подобни LED устройства обясняват, че по-
високото качество на техните продукти 
се дължи най-вече на по-високата цветна 
температура. След проведени изследвания 
осветените от LED тела доказано 
изглеждат по-ярки въпреки стандартното 
светлинно ниво, което се отчита. 

В полза на потребителите на 
продукти за осветление в САЩ, от 
Министерството на енергетиката на 
Америка са разработили стандартизиран 
етикет за фирмите производители на 
светодиоди, гарантиращ заявеното 
от тях качество. За страни като 
България, където няма подобни критерии 
светодиодите е препоръчително 
ползването на продукти на доказал се 
производител на диоди. В противен случай 
можете да похарчите пари на вятъра 
и да останете разочаровани от LED 
технологията, пропускайки ползите от 
наистина качествени продукти, които я 
представляват. �

Надежда НИКОЛОВА

Светодиодите са изключително подходящи 
за ефектно декоративно осветление
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Биодинамично 
осветление
Нова технологична възможност да се повиши здравето и продуктивността на обитателите в дадена сграда

ЕСТЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА ПОСТОЯННО 
се мени през деня. Вариациите 
в интензитета на светлината, 

нейният цвят и разпределение на 
слънчевите лъчи, които проникват в 
дадена сграда, я правят по-приятна 
за окото. В началото на 21 в. научни 
изследователи разкриха, че освен по-
приятна за обитаване, сградата става 
и по-здравословна. С откриването на 
фоторецепторната клетка в окото бе 
направена връзката между тоналността 
на дневната светлина и промяната във 
физиологичните функции на човешкото 
тяло. Например е доказно, че разликата 
в слънчевите лъчи рано сутрин или късно 
вечер предизвиква биохимичните рекакции 
за бдителност или сънливост.

На свой ред специалистите в сферата 
на архитектурното осветление 
разработиха система за изкуствено 
осветление, което максимално да 
се доближи като светлотехнически 
характеристики до слънчевата светлина. 
48% от лъчистия поток, излъчен от 
слънцето е дневната светлина, 6,5% е 
делът на ултравиолетовите излъчвания, 
а останалите 45,5% представляват 
инфрачервени лъчи. Отчитайки научните 
открития и характеристики за 
комфортна работна среда, инженерите 
разработиха биодинамичното осветление. 

Изкуствената 
светлина, следваща 
характеристиките 
за нивото на осве-
теност на естест-
вената спомага за 
синхорнизиране на 
вътрешния теле-
сен часовник на 
човека

То е базирано на плавно регулиране на 
нивото на осветеност и цвета на 
светлината на работното място. По 
този начин, работещите в условията на 
динамично осветление могат да настроят 
параметрите на системата съгласно 
своите вкусове или характеристиките 
да бъдат автоматично пригодени към 
съвременните високопроизводствени 
процеси.

Смяната на деня с нощта, на годишните 
сезони и промяната на метеорологичните 
условия създават светлинни ситуации, 
които оказват различен биологичен ефект 
върху човека. Светлината, излъчвана 
от слънцето сутрин, е с преобладаващ 
червен цвят и с постепенното издигане 
на слънцето става все по-бяла, почти 
синкава. „Топлата” сутрешна светлина 
предизвиква ускорено отделяне на 
кортизол или т. нар. хормон на стреса. 
Той намалява сънливостта, активизира 
тялото и продължително намалява 
през целия ден. Кортизолът отстъпва 
предимство на хормона на съня чак в 
полунощ, когато човешкият организъм 
се приготвя за почивка, бдителността 
намалява и телесната температура спада. 
Съвременните разбирания за здравословен 
начин на живот се базират на схващането 
този ритъм да не бъде нарушаван. 
Изкуствената светлина с максимално 
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близки характеристики за нивото на 
осветеност спрямо естествената 
спомага за синхорнизиране на вътрешния 
телесен часовник на човека с 24-часовия 
цикъл светло-тъмно.

Чувствителността на 
фоторецепторните клетки доказано 
се засилва от синкава светлина. В 
затворените пространства, където 
трудно достига естествена светлина, 
лъчите в диапазона на синия светлинен 
спектър създават усещане за небе, дневна 
светлина и жива атмосфера. Лампи, 
излъчващи светлина в подобен цвят, 
се появяват за пръв път на пазара през 
2003 г. 

След поредица от лабораторни 
тестове в партньорство с водещи 
унивеситети, новите осветителни 
тела се оказали безопасни и били 
инсталирани пробно в сгради. На първия 
етаж на кол център били поставени 
лампи, излъчващи 85% повече синьо, а 
на останалите етажи осветителната 
система останала непроменена. След 12 
седмици се установило, че служителите 
на първия етаж изпитвали по-малко 
проблеми с концентрацията и повишили 
продуктивността си с 19%. Работниците 
споделили, че в първите два часа 
усещането било некомфортно, но след 
това привикнали със светлината и с 
времето започнали да се чустват все 
по-жизнени и уверени. Лампите, излъчващи 
повече светлина от синия спектър, 
показали положителни резултати и в 
пощенски склад, до който не прониквали 
слънчеви лъчи.

Биодинамичното осветление създава 
благоприятни възможности за труд и за 
почивка. В болничните заведения могат 
да се приложат светлинни терапии 
за подобряване на съня и цялостно 
зареждане с енергия. Успешни примери са 
технологиите за постепенно осветляване 

Лампите, излъчва-
щи повече свет-
лина от синия 
спектър влияят 
положително на 
концентрацията 
при работа и пови-
шават продуктив-
ността

на стаите при настъпването на утрото 
или специалните лампи, които излъчват 
синя светлина за стресирани пациенти. 

Пресъздаването на естествените 
условия може да варира в зависимост 
от възрастта и предпочитанията на 
работещите и вида на зрителната 
работа. Някои фирми вече предлагат 
„умни” системи за по-ефективно 
управление на биодинамичното осветление 
- електромагнитни карти, дигитален 
контрол и др. Възможно е да се добавят 
софтуерни приложения за затъмняване 
на изкуствената светлина при наличие 
на достатъчно естествена или изгасяне 
на осветлението, когато няма никой в 
помещението.

Осветителните уредби за биодинамично 
осветление обикновено се изпълняват от 
три или седем лампови луминисцентни 
осветители с различна цветна 
температура. Пример за осветители 
тела, които излъчват естествена 
„студено” бяла светлина, която съдържа 
повече син цвят са и светодиодите 
(LED). Когато осветителните тела са 
насочени към тавана, се създава ефекта 
на „синьо небе” и естествена светлина. 
Всяка лампа е с електронна пуско-
регулираща апаратура (ЕПРА) и може да 
бъде настройвана отделно. Достъпът до 
контрол над функциите на осветителните 
тела се осигурява ръчно или чрез система 
за контрол на осветлението, каквато 
обхващат много BMS системи.

Концепцията за биодинамично 
осветление е съществена стъпка за 
повишаване на комфорта на микроклимата 
в обслужващите и производствени сгради. 
Симулативното връщане към естествена 
светлина носи не само икономически ползи 
за работодателя, но и физико-психически 
за служителите. �

Надежда НИКОЛОВА
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Между ЗЕЕ, ЗУТ и ЗУЕС 
съществува необвързаност
Ангел Минев, изпълнителен директор на Асоциацията 
за реновация на етажната собственост, пред „Фасилитис”

Интервю

Каква е основната пречка пред 
санирането и повишаването на 
енергийната ефективност на 

старите жилищни сгради в България?
- Пречката не е само една, а са много и 

се променят във времето. Преди няколко 
години липсваше достатъчно информация за 
необходимостта и ползите от санирането 
на сградите. Този въпрос не се коментираше 
сред хората и когато се появиха първите 
обновени сгради, включително и тези с 
„частично” саниране дори само на един етаж, 
те силно контрастираха с останалите 
и събуждаха любопитство. Днес данни за 
ползите от санирането има навсякъде 
в информационното пространство: 
интернет, брошури, специализирани 
публикации, демонстрационни програми и 
т.н. Едва ли някой не знае, защо трябва да го 
направим и какво печелим от обновяването 
на сградата. Въпреки това процесът по 
обновяване не се ускорява и не става масов, 
или поне не толкова колкото е необходимо. 
А от обновяване се нуждаят всички сгради 
построени преди 2005 г.

Според мен основната пречка днес е, 
че Етажната собственост не може да се 
справи сама с организиране и изпълнение на 

този сложен процес, какъвто е санирането. 
Необходими са специализирани умения 
и помощ, а в същото време на пазара 
не присъстват фирми за управление на 
собствеността. Това са фирми, които на 
договорна основа помагат на Етажната 
собственост в процеса на поддържане на 
сградата включително и обновяването - от 
взимането на колективното решение за 
саниране до успешното сертифициране 
на сградата по Закона за енергийната 
ефективност. 

Какво трябва да се промени в подхода на 
държавата към този проблем?

- На първо място е необходима промяна 
в нормативната база, засягаща Законът 

за управление на етажната собственост 
(ЗУЕС), Законът за устройство на 
територията (ЗУТ) и Законът за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ). Тези 
закони регулират процеса на обновяване 
на сградния фонд, а между тях сега 
съществува необвързаност, която пречи 
на процеса. Необходима е и бърза промяна 
в административното обслужване, като 
се разработят съкратени и облекчени 
процедури, които да се прилагат при 
саниране на сградите. 

Най-важно е финансирането. 
Обновяването е икономически ефективна 
мярка и се изплаща сама от икономиите 
на енергия, от повишения комфорт и 
други ползи, но за дълъг период от време. 
Затова в началото на процеса е необходим 
сериозен финансов ангажимент от 
страна на държавата, например – чрез 
създаване на гаранционен фонд, който да 
облекчи кредитирането, предлагане на 
нисколихвени кредити, разработване на 
схеми за финансиране с подходяща част от 
безвъзмездно финансиране - грант, данъчни 
облекчения за собствениците на сградата 
и др.

Очаквате ли да настъпи промяна 
след предстоящите промени в 
законодателната рамка?

Задължително е да настъпи промяна, 
но промяната ще настъпи само, ако 
нормативната и финансовата рамка 
на процеса стане по-благоприятна от 
действащата. 19000 панелни сгради с 
около 700000 жилища, които се нуждаят от 
обновяване има само в четирите най-големи 
града на страната. През 2005 г. оценката 
на правителството за необходимите 
средства по тази програма беше в размер 
на около 4 милиарда лева, но до 2009 г. 
програмата беше в демонстрационна фаза. 
От нейното изпълнение вече има натрупан 
достатъчно опит и очаквам след неговото 

Необходими са специализи-
рани умения и помощ при 
изпълнение на санирането, 
а в същото време на паза-
ра не присъстват фирми 
специализирани в управле-
ние на собствеността
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обобщаване да се направи така желаната 
и очаквана нормативна, организационна и 
финансова промяна в нормативната рамка.

Имате ли визия за механизъм, който 
ще се окаже действащ в условията в 
България, така че собствениците на 
сгради в режим на етажна собственост 
да изпълнят задълженията си към ЗЕЕ?

Това е основната задача на Асоциацията 
за реновиране на етажна собственост 
(АРЕС), да разработва механизми за 
финансиране и действащ бизнес модел за 
обновяване на сградите с цел успешното им 
сертифициране по Закона за енергийната 
ефективност. През последните години 
разработихме няколко такива модела, но 
разбрахме, че не може да се разработи 
„универсален”, който да отговаря на всички 
изисквания. Всеки град, сграда и етажна 
собственост имат своята специфика и е 
необходим индивидуален подход. 

Основният проблем, с който се сблъскваме 
в нашата работа е финансирането на 
дейността по обновяване. Стигнахме 
до извода, че за ускоряване на процеса 
е необходимо сериозно финансово 
участие от страна на държавата чрез 
различни публични фондове, каквито са: 
Оперативните програми на Европейския 
съюз, Международен фонд „Козлодуй” и 
др. Лично аз подкрепям идеята да се 
разработи механизъм, с който част от 
средствата, които България ще получава 
по линия на Европейската схема за 
търговия с емисии да се пренасочат към 
обновяване на сградния фонд. Тези пари 
трябва да се харчат за дейности свързани 
със забавяне изменението на климата, 
каквито са енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници. 
Обновяването на сградите определено 
отговаря на това изискване.

Промените в Директивата за енергийни 
характеристики на сградите вече са 
факт, как ще коментирате измененията?

- Да наистина, в края на май измененията 
в Директива 2002/91/ЕО бяха окончателно 
приети и сега се очаква публикуване и 
влизане в сила на текста. Процедурите по 
сертифициране, инспекция и контрол не се 
променят съществено, но сериозна работа 
предстои по хармонизиране и прилагане 

на новите изисквания на директивата, 
свързани с новите сгради.

Трябва да се отчете, че са засилени 
изискванията за енергийните 
характеристики на съществуващите 
сгради, като при тях необходимото 
подобрение е въпрос на технико-
икономически анализ. С него се преценява 
се дали инвестицията по подобряване на 
енергийната характеристика на сградата се 
изплаща за оставащия икономически живот 
на сградата.

Изискването след 2020 г. обаче, всички 
нови сгради да отговарят на стандарт за 
нетно енергийно потребление „близко до 
нула” поставя много сериозни задачи пред 
строителния отрасъл. За обществените 
сгради този срок е дори 2018 г. Належаща 
е промяната в методите за проектиране 
на сгради, технологията за производство 
на строителни материали, методите 
на строителство, прилагане на мерки за 
енергийна ефективност, масово използване 
на ВЕИ в сградите и т.н. Ако се изпълняват 
стриктно изискванията на директивата, 
след по-малко от 10 години сградите около 
нас и нашето ежедневие ще бъдат съвсем 
различни. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ
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Изискването след 2020 г. 
всички нови сгради да от-
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ление „близко до нула” 
поставя много сериозни 
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Стресът Стресът 
на работното на работното 

мястомясто
Елиминирането на стресовите фактори на работното място 

оправдава крайните цели на всяка компания – сигурност и печалба

ПОВЕЧЕТО РАБОТЕЩИ ЗАЯВЯВАТ, 
че намират своята работа за 
стресираща. И докато миньорите, 

например, ежедневно се изправят пред 
непредсказуеми природни опасности, 
причините за стрес у служителите в 
офиса най-често могат да бъдат овладяни. 
Анти-стрес стратегиите трябва да 
имат превантивен характер. Те следва да 
идентифицират причините за стрес и да 
неутрализират тези фактори, които са под 
техен контрол.

Справянето със стреса е от съществено 
значение, за да се запази физическото и 
психическо здраве на служителите. Когато 
се появят подобни проблеми, те обикновено 
пряко се отразяват на продуктивността на 
служителя и на рентабилността на дадена 
организация. Служителите подложени на 
стрес от една страна произвеждат по-
малко и от друга, струват на работодателя 
повече във вид на болнични. В развитите 
държави дори е възможно служителите, 
които се оплакват от мигрена и напрежение 
на работното място, да поведат дело 
срещу работодателя.

 Всеки човек има вродена реакция към 
стреса, която всъщност е инстинкт 
на самосъхранение. Тялото се подготвя 

за рискови ситуации като повишава 
подаването на глюкоза и кислород към 
сърцето, усещането за болка се притъпява 
в мозъка, а мисленето и паметта се 
изострят. Зениците се разширяват за по-
добро зрение и дробовете поемат повече 
кислород, сърцебиенето се учестява, а 
кръвното налягане се повишава. След като 
се установи, че опасността е изчезнала 
човешкият организъм се завръща обратно 
към нормалното си функциониране. За 
съжаление, ежедневието предоставя твърде 
много възможности да тестваме реакциите 
си на стрес. Ако те се активират твърде 
често, възниква опасността от износване 
на тялото, което от своя страна води до 
по-голяма уязвимост и заболеваемост.

Има два основни типа стрес – хроничен 
и травматичен. И двата вида могат 
да се проявят с физически и психически 
симптоми. Хроничният стрес се 
натрупва от ежедневни проблеми, докато 
травматичният стрес е резултат от 
драматично събитие като природно 
бедствие или внезапната смърт на 
някой близък. Хроничният стрес се 
асоцира с повишен риск от здравословни 
проблеми като сърдечни болести, 
депресия, главоболие, болки в гърба и др. 

Служителите под-
ложени на стрес 
от една страна 
произвеждат по-
малко и от друга, 
струват на рабо-
тодателя повече 
във вид на болнич-
ни
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Травматичният стрес, от своя страна, 
може да доведе до пост-травматично 
нарушение в съня, например. 

Най-честите причини за стрес у 
служителите са високите физическите 
и психологични изисквания на работното 
място, лиспата на възнаграждения за 
свършената работа, нередовните почивки, 
голямото натоварване със задачи, шумът и 
дългият работен ден. Работата на смени в 
среда с недостатъчна изкуствена светлина 
нарушава биологичния часовник на човек и 
също е причина за стресово състояние.

Главна роля за намаляване на стресовите 
фактори могат да изиграят фасилити 
мениджърите. За целта те могат да 
си сътрудничат с управителите на 
фирмата, проектантите на сградата 
и самите служители, за да създадат 
спокойна, освободена от стрес и 
адаптивна работна среда. И ако в тяхните 
компетенции не попадат подобряване на 
взаимоотношенията на даден служител 
с шефа или слабата комуникация между 
колегите, то те могат да допринесат за 
подобряване на физическата среда в офиса.

Някои от стандартните рискови 
фактори в офис-помещенията включват 
разположението на оборудването, 
осветлението и шума. Неподходящото 
ситуиране на офис-оборудване и материали 
може да доведе до постоянен дискомфорт 
и напрежение у служителите. Централното 
разположение на общите уреди – копирни 
машини, офис консумативи и др намалява 
стъпките и следователно - стреса. Колкото 
по-кратко е растоянието до ресурсите, 
толкова по-продуктивен е служителят. 
Освен това, високите рафтове или 
твърде ниските шкафове също могат да 
създадат неудобства. Ситуирането на 
офис обзавеждането трябва да осигурява 
максимална адаптивност за служителите.

Източниците на осветление трябва да 
бъдат подбрани така, че да не заслепяват 
работниците и едновременно с това да 
се контрастират добре на повърхности 

като хартия или обзавеждане, но да не се 
отразяват от монитори. Ярко оцветените 
стени също съдзават усещане за 
напрежение у хората. Боядисването с меки 
и светли тонове и поставянето на цветни 
акценти значително повишава комфорта на 
работната среда.

Твърде старите принтери или 
свръхновите скоростни копирни 
машини, остарелите вентилатори или 
климатизацията могат да са източници 
на фонов шум. Сградните системи 
трябва да бъдат визуално и шумово 
скрити зад изолация, така че да не карат 
хората да си крещят един на друг, за да 
се чуят. Нормалната реч обикновено е в 
диапазона между 60 и 79 децибела, но при 
некачествена дограма дори шума от уличния 
трафик може да дразни служителите.

Един от най-препоръчваните методи 
за намаляване на стреса са кратките 
почивки и разходки на служителите, 
за да се отдалечат от проблемите. 
За целта, в плана на сградата може да 
се предвиди тихо и уединено място за 
релаксация, по възможност озеленено и 
проветриво. Там човек може да фокусира 
вниманието си върху нещо различно от 
източника на стрес или да потърси друга 
гледна точка над проблема. Служителят 
може да не е в състояние да контролира 
всичко във фирмата, но може да промени 
отношението си и да гледа на стресовата 
ситуация като на временно препятствие, 
което трябва да премине.

Работното място може да се окаже 
много стресиращо място за хората, които 
трудно балансират времето и задачите 
си ефективно. Но неговите прояви пряко 
засягат цялостното представяне на 
фирмата. Затова всички, които имат 
отношение към постигането на крайните 
цели на дадена компания – сигурност и 
печалба - трябва да се опитат да осигурят 
гъвкава и приятна работна среда. �

Надежда НИКОЛОВА

Претоварването с прекалено много 
задачи, освен че повишава стреса, 
увеличава и риска от грешки

Някои от стан-
дартните рискови 
фактори в офис-
помещенията 
включват разполо-
жението на оборуд-
ването, осветлени-
ето и шума
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Elithis tower
Oфис сграда с положителен енергиен баланс

ОТ ОКОЛО ГОДИНА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИ, 
изследователи, инженери и фасилити 
мениджъри е привлечено от първата 

в света офис-сграда, която произвежда 
повече енергия, отколкото ползва. „Елитис 
Тауър” е разположена във френския град 
Дижон и съчетава последните технологични 
новости в сферата на устойчивото 
строителство. Професионалистите в 
областта на управление на сгради могат да 
почерпят опит от избора на материалите, 
първоначалното полагане на инсталациите 
и ежедневния анализ на информацията, 
която се събира в сградата.

Всичко започва в началото на 2007 
година, когато генералният директор на 
Elithis Engineering се поинтересувал, дали 
е възможно да се проектира и построи 
красива и екологична сграда, на цената на 
традиционнна постройка. Компанията 
Elithis Group традиционно специализира 
в техническата реализация на енергийно 
ефективни сгради. В съдействие с арх. 
Жан Мари Шарпенти създават своето 
бижу – „Елитис Тауър”. Въпреки, че 
първоначалната идея била да се изгради нова 
централа за компанията върху 2 000 кв. м, 
окончателният проект с обща площ 5 000 
кв. м е отворен и за други наематели.

Мястото и формата на десет-етажната 
постройка не са избрани случайно. 
При решението на проектантите 
са взети предвид редица фактори - 
наклона на терена, слънцегреенето, 
засенчването от съседни сгради, 
посоката на преобладаващите ветрове 
и др. Инженерите на Ademe дават 
предложението за яйцеобразна форма, 
което спестява 21% от фасадата на 
сградата и ограничава климатичните 
влияния. Конвенционалната визия на „Елитис 
Тауър” интегрира в себе си естетика, 
комфорт и енергийна ефективност.

За постигането на тази устойчива 
комбинация, била създадена изцяло нова 
екологична идеология. Материалите за 
проекта били избрани според глобалното 
им екологично влияние. Екстериорът на 
сградата е направен от дърво и рециклирана 
изолация, а употребата на алуминий е 
сведена до минмум. Инженерите на Elithis 
разработили уникален соларен щит, който 
едновременно пропуска естествена 
светлина, но предпазва интериора от 
прегряване. По този начин се гарантира 
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комфортно ниво на осветление, без 
нуждата от излишна изкуствена светлина. 

За по-ефективна регулация на 
температурата, на покрива е разположен 
метеорологичен сензор, който 
автоматично контролира отварянето 
и затварянето на вентилационните 
отдушници. Останалата част на покрива 
е покрита с над 330 соларни панела, с 
обща пикова мощност 82 kW. Добива 
на топлинна енергия се осъществява 
от бойлер на дърва, с мощност 100 kW, 
а система за събиране на дъждовната 
вода намалява потреблението на вода за 
тоалетните.

При разработването на проекта Елитис 
Тауър, компанията „Elithis” патентова 
иновативна система от три потока, 
която хармонизира енергопотреблението 
в сградата. Остатъчната енергия от 
компютри, ксерокси и осветление се 
извлича, съхранява и използва отново в 
сградата. В крайна сметка, парниковите 
емисии от Елитис Тауър се оказват 
шест пъти по-малко от емисиите от 
традиционна обществена сграда със сходни 
размери.

Проектантите на сградата са целели 
елиминиране на излишните пространства 
в сградата. Така на партерно ниво освен 
офиси, се появили ресторант и търговска 
площ. В допълнение към конструктивните 
методи, позитивния енергиен баланс се 
постига благодарение на мениджърски 
похвати: всички компютри се изключват 
през нощта, табелки насърчават 
използването на стълбите, а почистването 
се извършва само през деня, за да се 
избегне необходимостта от цялостното 
осветление на етажите.

„Елитис тауър” консумира по-малко от 
21 kWh енергия на кв. м на година, но това 
не е постигнато само с иновационни 
технологии. За постигането на 
енергийните характеристики, сериозно 
внимание е обърнато на един неотделен 
елемент от всяка сграда и влияещ в най-
голяма степен на енергопотреблението – 
човешкия фактор. Всички в „Елитис Тауър” 
са ангажирани с екологосъобразни действия. 
Всеки нов собственик или наемател трябва 
да подпише харта за еко-поведение. Тя 
изброява действията, които всеки трябва 
да предприеме, за да се намали общото 
потребление по отношение на вода, 

Разходите за стро-
ителство на пър-
вата офис сграда 
с положителен 
енергиен баланс са 
на стойност около 
500 €/кв. м

Всеки нов собстве-
ник или наемател 
в „Елитис Тауър” 
трябва да подпише 
харта за еко-пове-
дение

електричество, хартия, дори транспорт. 
Впоследствие, управителен съвет е 
натоварен с организацията на срещи, 
за да повиши чувствителността и еко-
поведението на различните обитатели в 
сградата.

Създателите на проекта са се постарали, 
всички посетители на „Елитис Тауър” да 
знаят какво се случва с енергийния баланс 
на сградата. Още на входа на сградата, 
електронно табло показва постигнатите 
енергийни спестявания и избегнатите 
парникови газове. В цялата сграда са 
инсталирани над 1 600 сензора, отчитащи 
консумацията на енергия в отделните 
сектори. По този начин, хората в сградата 
са наясно с отговорността си, а учени 
и академици са поканени да посещават 
сградата и да събират актуални данни за 
най-ефективните техники за устойчивост.

„Елитис Тауър” функционира като 
модерна офис сграда, без да нарушава 
нормалния ритъм в града. Благодарение на 
приложените технологични иновации, не 
е направен компромис с комфорта нито 
на обитателите й, нито на жителите на 
Дижон. Разходите за строителство са 
на стойност 500 €/кв. м, което може да 
засрами много строители и проектанти на 
традиционни, консумиращи много енергия 
от мрежата офис сгради. Крайната цена 
била 7 000 000 € и не надвишила средната 
стойност за стандартните офис-сгради. �

Надежда НИКОЛОВА

Покривът е покрит с повече 330 соларни панела, с обща пикова мощност 82 kW

Фасилитис  стр. 59



60 ФАСИЛИТИС  ЮНИ 2010

Енергийна ефективност

Формиране 
на политика на 
енергоспестяване

Интегрираният подход на държавата - ключ 
към максимални социално-икономически ползи
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ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ на ниво законодателна 
и изпълнителна власт са 

многообразни и обхващат голям брой 
стратегически дейности. Важна част от 
тях заема оценката на необходимостта 
от създаване на закон и подзаконови 
актове в областта на енергийната 
ефективност. Това включва въвеждане 
на европейските директиви 2002/91/
ЕС; 2006/32/ЕС и др., имащи отношение 
към спестяване на енергия и енергийната 
ефективност като:
� Запознаване на законодателите, 
експертите, висшите държавни 
функционери със същността на 
понятията, залегнали в двете основни 
директиви 2002/91/ЕС; 2006/32/
ЕС, като енергийни характеристики 
на обекти, сертифициране, енергийно 
обследване, енергоспестяващи мерки и 
т.н.
� Проучване на международната практика 
и устойчивите модели
� Анализ на целесъобразността и 
ефективността от въвеждането на 
един или друг нормативен модел (пакет 
от нормативни актове) в областта на 
енергийната ефективност, оценен през 
действащото местно законодателство – 
например норми за проектиране, 
строителство, електроснабдяване, 

топлоснабдяване, етажна собственост, 
опазване на околната среда, 
обществените поръчки, медии, данъци, 
местни данъци и такси, произход на 
материалите, стандартизация, енергийна 
сигурност в рамките на общата политика 
по сигурността.
� Събиране на информация по отношение 
на транспонирането на европейските 
директиви за енергоспестяване в 
страните членки и анализ за настъпилите 
проблеми при изпълнението на един или 
друг нормативен акт за енергийната 
ефективност.
� За избора на нормативен модел за 
енергийна ефективност би било добре, 
да има политическа воля и обществена 
подкрепа в най-широк мащаб.

Синхронизиране 
на законодателната рамка
Също така задачите на законодателна и 
изпълнителна власт обхващат същинско 
приемане на Закон и подзаконови актове 
към него и най-вече синхронизирането му с 
други, имащи отношение към енергийната 
ефективност нормативни актове и 
закони. Ето някои предпоставки за това:
� Създаване на работна експертна група 
за подготовка на текстовете на бъдещия 
Закон по проблемите на енергийната 
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ефективност към законодателния орган, 
към министерския съвет или към някое от 
министерствата имащи отношение към 
енергийната ефективност.
� Важно е към работната група да 
бъдат включени експерти, запознати 
теоретично и практически с правните, 
технически, екологични, строителни и 
информационни, европейски практики по 
отношение на нормативните актове 
за енергийна ефективност в страните 
членки.
� Важно е членовете на работната група 
да не са обвързани с лобистки бизнес 
интереси, да работят независимо, 
професионално в интерес на държавата и 
обществото.

Предварителната подготовка 
на законодателите и висшите 
представители на изпълнителната 
власт, по отношение на механизмите и 
понятията за формиране и изпълнение на 
политиката за енергийна ефективност 
е особено важна при обсъждането на 
Закона и в последствие на нормативните 
актове. 

Това би попречило на евентуални 
опити в Закона и другите нормативни 
актове за енергийната ефективност, 
да бъдат включени текстове, които ги 
правят неясни, неприложими, формални, 
противоречащи си с други закони и 

нормативи. Важно за законодателя е да 
предвиди строги и работещи механизми 
за изпълнение и контрол върху дейностите 
свързани с приложението на закона и 
подзаконовите актове, като:
� Контрол върху качеството на 
изготвените енергийни обследвания. 
Този контрол трябва да се извършва от 
обучени експерти, служители на държавна 
структура, отговорна оперативно за 
изпълнение на политиката за енергийна 
ефективност.
� Контрол по отношение на енергийната 
ефективност при въвеждане в 
експлоатация на ново строителство и на 
етап инвестиционни проекти.
� Издаване на сертификати за 
енергийните характеристики на сградите.
� Разработването на методически 
указания за приложението и 
синхронизацията на новите нормативни 
актове за енергийна ефективност и 
произтичащите от тях дейности с 
действащото законодателство.
� Подробни методически указания и 
контрол по отношение формулирането и 
изпълнението на обществените поръчки 
с предмет на дейност изпълнение на 
мерките за енергийна ефективност, 
обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране.

(На стр. 62)
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(От стр. 61)
� Създаване на интегрирана 
информационна система, която да свързва 
всички участници в процеса по създаване, 
изпълнението и контрола на дейностите 
имащи отношение към енергийната 
ефективност.

Интегрираният подход 
Политиката за енергийна ефективност 
трябва да е прозрачна, бърза и надеждна 
с цел: контрол; оценка на постиженията, 
анализ на енергоспестяването; 
информация за въведени в експлоатация 
обекти и предвиденото в тях 
енергопотребление; информация за 
извършени енергийни обследвания; брой 
сертифицирани сгради; финансирани 
проекти и изпълнени енергоспестяващи 
мерки; спестени емисии; възможност 
за обработката на информацията с цел 
изготвяне на стратегически анализи за 
енергопотреблението и т. н.

Интегрираният подход при разработване 
на политиката за енергийна ефективност 
и изпълнението на последващите дейности 
има резултат при:

Една от важните 
задачи на власти-
те е синхронизи-
рането на Закона 
за енергийна ефек-
тивност с други, 
имащи отношение 
към енергийната 
ефективност нор-
мативни актове и 
закони

� Идентифицирането, подготовката, 
изпълнението и мониторинга на проекти 
за обновяване на сградния фонд в 
страната. 
� Обновяване на промишлените системи и 
подобряване условията на труд.
� Създаване на нови работни места и 
нови професии, свързани с енергийната 
ефективност - енергийни одитори, 
строителни специалисти в областта 
на санирането и изпълнението на 
енергоспестяващи мерки, информационни 
и рекламни кампании.
� Оценката за съответствието на 
новите инвестиционни проекти с 
изискванията за енергийна ефективност.
� Оценка на съответствието на 
новопостроените сгради с нормите за 
енергийна ефективност. 
� Установяване качеството на вложените 
материали и ефективността им при 
оценката на енергийната характеристика 
на обекта.
� Обвързването на енергийното 
обследване с необходимия бюджет за 
обновяване на сградния фонд, сроковете 
на изплащане на инвестицията, 
спестените емисии, качеството и вида на 
материалите.
� Борбата с корупцията и злоупотребата 
с финансови средства от държавния 
бюджет, донорски организации и 
финансиращи институции.

При формиране на държавната 
политиката за Енергийната ефективност 
той трябва да е обвързан в единна 
система гарантираща:
� ефективност
� политическа устойчивост
� гъвкавост
� информираност на гражданите

Това е моето виждане за политиката ни 
в областта на енергийната ефективност, 
но този подход изисква осъзнаване и 
логика в нормативните актове. За наша 
радост текстовете в новата Директива 
за енергийните характеристики са много 
подробно разписани и непозволяващи 
чиновнически и лобистки волности. 
Водещо в Европейския и Световен 
проект „Енергийна ефективност” трябва 
да бъде осъзнаването на политиците 
и администрацията, че всичко се 
прави за оцеляването на земята и 
подобряване на живота на хората. В тази 
връзка нашия екип изготви призив за 
антикорупция в областта на енергийната 
ефективност, който сме разпратили на 
европейските депутати, експерти, на 
банки, фондове, световни организации, 
на неправителствени организации, 
правителства. �

Валентина УЗУНОВА, 
управител на „ЕНА ОПТИМА”

Неотделим компонент от енергийните обследвания 
е тестването на сградата за въздушни утечки
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