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Както каза един от участниците в този брой, жилищният комплекс от затво-
рен тип е „нещо повече от няколко блока, оградени с ограда”. Той е особен орга-
низъм, чиито най-важни елементи не са самите апартаменти, тухли и стро-
ителни материали, а прилежащата инфраструктура към тях. Ограда, бариери, 
алеи, поляни, градини, паркинги, фитнес зали, детски площадки, детски градини, 
басейни... всичко това, облечено в договори, правилници и професионално управля-
вано от фасилити мениджъри. Може би още по-важни от инфраструктурата и 
договорите са отношенията между живущите в това малко или повече затво-
рено мини общество, където децата и възрастните прекарват повече време 
заедно, отколкото в класическите жилищни комплекси. Така има предпоставка да 
се създадат по-трайни и дори приятелски отношения, но пък е възможно и да се 
породят силни конфликти. Затова, като че ли най-важната част от работата на 
един фасилити мениджър на затворен комплекс е да бъде добър психолог, да умее 
да изслушва хората и да реагира бързо на проблемите ситуации, които могат да 
бъдат от строителни, до организационни и чисто човешки. Надяваме се, мате-
риалите по темата, които сме ви подготвили в броя, да открехнат завесата на 
тази специфична фасилити мениджмънт дейност.
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„Сградният паркинг” е друга интересна тема, за която ще ви разкажем. При нея 
акцентът не е толкова върху гаражната клетка сама по себе си, колкото върху 
удобствата за пешеходците и организацията на придвижване. В 70 % от време-
то, посетителят на паркинга е пешеходец, а в останалите 30% е моторизиран. 
Следователно, за това трябва да се осигури сигурността и на автомобилите, 
и на хората. В това роля може да играе дори и на пръв поглед не толкова важен 
фактор като осветлението в паркинга, за което сме ви подготвили статия. 
Освен сигурността, друг важен елемент е ефективното използване на мястото, 
съобразено с нормативните изисквания. Вижте малко повече за една по-различна 
парадигма на паркинг мениджмънт.

На корицата на този брой е Камилла Вилл – фасилити мениджър с богат опит, 
който ни разказа интересни детайли от своята работа. Освен интервюто с нея 
се надяваме, тя да ни сподели още по-интересни неща на петата международна 
конференция по фасилити мениджмънт през октомври в София.

Тъй като според нашите разбирания, финансовата култура е задължителна за 
един добър фасилити мениджър, предлагаме на вашето внимание тема, свързана 
с основните понятия, които един управител на сграда трябва да познава във 
финансов аспект. Темата е важна и ще я продължим в следващия брой на списа-
нието. �

Пожелаваме ви лятно настроение и приятно четене!
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• Европейска и национална енергийна политика за изменение на климата и тенденции
• Нисковъглеродни енергийни технологии
• Технологии за улавяне на въглеродни емисии 
• Възможности за транспорт и съхраняване на въглеродни емисии
• Правни, екологични и финансови аспекти при CCS* 
• Международен опит и преспективи за сътрудничество в областта на CCS*
• Енергиен мениджмънт и опазване на околната среда
• Енергийна ефективност и енергийно-ефективни технологии
• Финансиране на енергийния мениджмънт и инвестиции в енергийната ефективност

*Carbon Capture and Storage - Улавяне и съхранение на CO2

UCONOMICS Международна 
конференция

	��������� � 
���������� 
�������

Улавяне и съхранение на СО2 – 
възможности за регионално 
и международно сътрудничество

София, хотел Holiday Inn

Под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

21-22 �������� 201021-22 �������� 2010
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България

Изтече срокът за регистрация 
на сгради в режим на етажна 
собственост
До края на месеца общинските кметове 
трябва да подадат справки до МРРБ 
за регистъра на сградите и входовете 
в режим на етажна собственост. Този 
срок e месец след вече изтеклия краен 
срок 30 юни, до когато управителите на 
сгради в режим на етажна собственост 
трябваше да са подали заявления за 
вписване в публичния регистър на 
общината. За тези, които още не са 
подали заявление за вписване, кметовете 
трябва да насрочат дата за общо 
събрание в рамките на шест месеца 
от изтеклия на 30 юни. В случай, че 
председател на управителен съвет или 
управител не обявят обектите, които 
подлежат на вписване в публичния 
регистър, сега действащият ЗУЕС 
предвижда глоба от 100 до 500 лева. 
Такива са санкциите и ако не бъдат 
обявени промените, настъпили по 
отношение на обявените вече данни.

Една трета от големите 
офис наематели с планове 
за преместване
Според проучване на офис пазара за 
първото шестмесечие на 2010 г. на 
консултантската компания за имоти 
Colliers International, около една трета 
от големите офис наематели в София 
обмислят смяна на настоящия си офис. 
Според компанията това е предвестник 
на скорошни нови сделки. По наблюдения 
на Антон Славчев, мениджър „Офиси и 
бизнес паркове” в Colliers, най-активни в 
търсенето на нови офиси сега са основно 
телекомуникационните компании, 
аутсорсинг бизнесът и IT индустрията. 
Според него, ключови фактори за избора 
на офис остават наемните нива, 
местоположението и функционалността 
на сградата. Друга особеност на 
офис пазара в София е, че енергийно 
ефективните сгради и използването 
на устойчиви технологии добиват 
все по-голяма популярност, въпреки че 
търсенето на подобни зелени проекти 
все още изостава от предлагането, 
смята Славчев. Според данни от 
проучването свободните площи през 
първите шест месеца на 2010 г. в София 
и Варна са се увеличили, като това ще 
продължи до края на 2010 г., когато се 
очаква въвеждането в експлоатация на 
новите офиси.

Преотдаване на наетите 
складове - новата пазарна ниша

Собственици на логистични центрове, 
които свиват дейността си, преотдават 
площи на партньори и доставчици. Това 
показват проучванията за първата 
половина на годината на водещите 
консултантски компании в страната. 
Натискът от слабото търсене понижи 
наемните цени през първата половина на 
2010 г., като те продължават да падат. 
Според данни на MBL/CBRE, няма спад на 
цените на малките складови площи от 
200 - 500 кв.м и те държат нива от 5-5.5 
евро/кв.м. По наблюдения на Colliers, най-
често договорите за наем се сключват 
за период от три години, като таксата 
за обслужване е в размер на 0.5-0.7 евро/
кв.м месечно. Според консултантската 
компания, дистрибуторите на 
бързооборотни потребителски стоки 
и модните оператори са основните 
клиенти на пазара, търсещи площи. 
Липсват и специализирани логистични 
площи, от каквито се нуждаят например 
фармацевтичните компании, които 
са активни на пазара, но са принудени 
да изграждат помещения по поръчка, 
отбелязват още от Colliers. От Forton 
прогнозират леко покачване на цените в 
края на 2011 г и началото на 2012 г. като 
резултат от малкото строящи се обекти 
в момента. 

Изграждат нов дейта 
център за 1 млн. лв. 
Обособените дейта центрове, са нещо 
сравнително ново за България, но полека 
започват да навлизат и тук. Съвсем 
наскоро българският телеком оператор 

Натискът от слабото търсене 
понижи наемните цени на 
логистичните площи през 
първата половина на 2010 г., 
като те продължават да падат

Фасилитис  стр. 8
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България

„Нетера” обяви стартирането на 
строежа на нов дейта център, в който 
ще бъдат заложени редица екологични 
характеристики. Те ще се дължат основно 
на технологията за климатизация, 
която според компанията ще намали 
потреблението на ток в рамките на 
30-50%. С центъра за колокация общата 
инсталирана мощност на дейта 
центровете на „Нетера” надхвърля 
1 MW. Според плановете на компанията, 
съоръжението трябва да започне да 
функционира в началото на ноември.

Българин с еко-къща 
кандидатства за Гинес
Пловдивчанинът Георги Стамков, който 
в момента строи еднофамилна екокъща 
в село Царацово, ще кандидатства за 
книгата на рекордите с постижение 
за екологичност. Изобретателят цели 
намаляване на потреблението на енергия 
в домакинството с 90% чрез използване 
на алтернативни източници на енергия. 
Това не е нещо ново като идея и може 
би по-интересното при проекта на инж. 
Стамков е, че строителните работи се 
извършват само с възобновяема енергия. 
Например по време на изграждането 
водата се изпомпва с вятърна турбина. 
По-тежките машини се задвижват 
с дизелов двигател, а останалите 
електроуреди работят с ток от слънчеви 
колектори, „складиран” в акумулаторни 
батерии. Покривът на къщата е копие 
на хеопсовата пирамида и е с височина 
5 метра. Честа практика в Европа е 
подобни иновативни проекти да бъдат 
награждавани. �

Общината ще ремонтира запуснати имоти в Стария град в случай, че собствениците 
откажат да го направят, но след това ще си търси обратно инвестираните средства

Запуснати имоти в Стария град 
заплашени от конфискация

По думи на зам.-кмета на Пловдив Петя Гогова, 
собствениците на къщи в Стария град, които искат 
да живеят там, трябва да намират пари, за да ги 
поддържат. Очаква се мярката да бъде въведена след 
допълнение на наредбата за опасните сгради от 2008 г. 
Добавката ще е по Закона за културното наследство и 
според нея кметът ще назначава специална комисия, за да 
обследва сградите в комплекса, които не отговарят на 
изискванията. Стопаните на запуснати имоти ще бъдат 
писмено предупредени да ги ремонтират. Ако откажат 
или проточват ремонтите, къщите ще бъдат обновявани 
за сметка на общината. След това управата ще си 
търси инвестираните средства от собствениците. Ако 
се окаже, че те не могат да ги погасят, ще се стига до 
конфискация на имуществото, обяснява Гогова. 

Фасилитис  стр. 9
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Eвропа

И Лувъра прибягва 
до LED осветление
Световноизвестният музей Лувъра в 
Париж планира обновяване, което да замени 
сегашното осветление със светодиоди. 
За доставчик на технологията е избран 
японският производител на електроника 
Toshiba. Компанията първо ще инсталира 
осветлението в стъклената пирамида, в 
подземията и външното осветление на 
двореца. Първият етап на обновлението 
ще бъде завършен до края на годината. 
Във втората фаза на проекта ще бъде 
инсталирано вътрешното осветление и в 
двореца, което ще бъде готово през 2011 г. В 
хода на обновленията ще бъдат инсталирани 
общо 4500 LED осветителни тела.

Покриви могат да задоволят 
40% от потреблението на 
енергия в Европа
Според данни на Европейската асоциация 
на фотоволтаичната индустрия (EPIA), 
най-голямата фотоволтаична асоциация 
в света, по сградите в Европа могат да 
се инсталират фотоволтаични палени с 
пикова мощност 1500 GW. Годишно тези 
мощности биха могли да произвеждат 
над 1400 TWh енергия, или около 40% 
от потреблението на енергия в Европа 
до 2020 г. Общата застроена площ в 
Европа е около 22 000 кв. км, като 40% 
от покривите и 15% от фасадите на 
сградите са подходящи за инсталирането 
на соларни панели. Според асоциацията 
фотоволтаичните панели ще изиграят 
ключова роля в постигането на 
изискванията в Европейската директива 
за енергийна ефективност в сградите, 
всички нови сгради след 2020 г. да са 
въглеродно неутрални.

Европейски организации 
в кампания за безопасна 
поддръжка
Голям брой организации от частния и 
публичния сектор в Европа са обединили 
сили с Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа (EU-OSHA) в нейната 
кампания Healthy Workplaces Campaign 
2010/2011. Тя се базира на предишната 
Healthy Workplaces Campaign 2008/2009 
и новостите в нея акцентират върху 
дейностите по безопасната поддръжка, 
с цел намаляване на рисковете от 
инциденти. Според данните средно 20% 
от работните инциденти в Европа са 
свързани с поддръжката в различни видове 
сектори, като в някои сектори те са над 
50%. Кампанията ще разпространява добри 
практики за безопасна поддръжка чрез 
конференции и семинари, провеждани от нея 
или нейни партньори.

Daikin строи въглеродно 
неутрална офис сграда 
в Германия
Европейското подразделение на японския 
производител на ОВК техника Daikin 
Industries ще строи пасивна офис сграда 
като част от проект за тестване на свои 
нови енергийноефективни разработки. По 
проект сградата използва термопомпи, 
фотоволтаични панели и системи 
за възстановяване на енергията от 
вентилация. В начинанието Daikin ще си 
партнира с немския инсталатор на ОВК и 
термопомпени инсталации Zeller Group, с 
помощта на който ще бъдат проектирани 
и монтирани инсталациите и системите 
им за мониторинг. Строителните работи 
ще бъдат завършени около края на месец 
юли, като японската компания планира още 

До края на годината Лувъра 
ще посреща гостите си с 
осветление от светодиоди
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такива проекти във Франция през 2011 г. 
и Великобритания и Италия през 2012 г.

Украйна отваря 
най-големия си мол
Въпреки пречките пред развитието 
на търговски проекти, характерни в 
момента за Украйна, инвестиционният 
фонд Argo Real Estate Opportunities 
Fund планира да отвори третия етап 
на търговски център Riviera Shopping 
City. Неговата разгъната площ е 80 
хил. кв. м и това ще бъде най-големият 
търговски център в Украйна. От Argo 
Real Estate Opportunities Fund смятат, че 
масовото оттегляне на предприемачи 
и инвеститори от Украйна през 2008 и 
2009 г. създава възможност за играчите, 
които са останали, да установят водеща 
позиция в сегмента и че завръщането на 
други инвеститори е въпрос на време. 
Развитието на проекта, чиято първа 
фаза беше завършена в края на миналата 
година, е финансирано чрез кредит от 
68 млн. евро, осигурен от Националната 
банка на Гърция. Заетостта на площите 
в търговския комплекс е 94%, като за 
отдаването им отговаря компанията за 
недвижими имоти DTZ.

Рязането на правителствени 
разходи раздвижи британския 
ФМ сектор
В последно време правителството на 
Великобритания води строга политика по 
отношение на разходите на различните 
министерства и държавни ведомства. 
Изглежда негативните ефекти от 
политиката се въртят основно около 
ФМ сектора, който във Великобритания 
е силно обвързан с правителството, 
както и други обслужващи сектори. 
Рязкото съкращение на разходи от 
правителството е поставило много 
компании в тези сектори в тежко 
положение. Интересен ефект от 
ситуацията е увеличаването на сделките 
по сливания на компании във ФМ 
индустрията. Силни играчи на пазара се 
оглеждат за компании в тежко положение, 
в които да придобият мажоритарни 
дялове, за да увеличат пазарния си дял 
или да диверсифицират своите бизнес 
потоци или тези на придобитата 
компания. Според специалисти 
раздвижването е към своя край, като то 
ще доведе до повсеместна консолидация 
на ФМ пазара във Великобритания. �
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Сирия става „новия Дубай” 
за инвеститорите
Предприемачите от страните на 
Персийския залив, които в голяма степен 
допринесоха за строителния бум в Дубай, 
активно усвояват пазарите на Близкия 
изток. Сирия все повече се откроява като 
топ дестинация за техните планове. 
Например компанията Palmyra Real Estate, 
която е съвместно начинание на компания 
от Обединените арабски емирства (ОАЕ) 
и египетски инвеститори, очаква през 
2011 г. да завърши своя проект Jasmine 
Hills, състоящ се от 173 вили. Компанията 
Bin Laden Group от Саудитска Арабия пък 
реализира проект Palm Village от 33 вили 
и четиризвезден хотел. Emaar Properties 
изгражда в Дамаск проект на стойност 
500 млн. долара, а друга компания от ОАЕ – 
Majd al-Futtaim - реализира в предградието 
на Дамаск Яфур проект за търговско 
развлекателен комплекс с инвестиции от 
1 млрд. долара. Инвеститорският интерес 
се е засилил след като президентът на 
Сирия Башара ал-Ассада е предприел мерки 
за либерализацията на икономиката. В 
страната също така ще бъде пратен и 
посланик на САЩ. Всичко това създава 
предпоставки за търсене на жилищни и 
офис помещения от висок клас. Очаква 
се клиентите на новостроящите се 
обекти да са основно дипломати, както и 
състоятелни бизнесмени и чужденци.

Летището на Сидни с 
тригенерационна система
Това ще бъде първото в Австралия 
летище с тригенерационна система, 
предоставяща три вида енергия от 
природен газ. Системата ще се състои 
от две тригенерационни централи с 

обща мощност 9.6 MW. С помощтта на 
системата летището значително ще 
намали консумацията на електричество, 
както и на енергия за отопление и 
охлаждане. Изграждането ще статрира 
през септември и ще бъде завършено през 
2011 г., като с компанията доставчик 
на системата е сключен и 15 годишен 
договор за поддръжка.

Центровете за данни вече 
погат да се сертифицират 
по Energy Star
В последно време все повече програми 
за еко - сертифициране като LEED и 
BREEAM са отправили поглед към дейта 
центровете. Наскоро от американската 
програма за енергийна ефективност 
Energy Star са съобщили, че няма да 
сертифицират само оборудването, 
намиращо се в дейта центровете, 
а и самите центрове за данни като 
цяло. Първото съоръжение, което ще 
бъде сертифицирано, принадлежи на 
компанията NetApp, която със свой дейта 
център е постигнала 99 по сертификата 
на Energy Star. Компанията използва 
т.н. метод „безплатно охлаждане” от 
температурата на външния въздух, 
когато тя е достатъчно ниска. Също така, 
максималната допустима температура, 
при която оборудването в дейта центъра 
може да работи нормално, без да прегрява, 
е 23.3 оC.

Покриха кметството 
на Сидни със соларен покрив
Една от любимите за местните жители 
забележителности на австралийския 
град Сидни - кметството на града - се 

Столицата на Сирия Дамаск се превръща в топ дестинация за предприемачите от Близкия изток
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сдоби със соларен покрив. Използваните 
фотоволтаични панели са с 19% 
ефективност на преобразуване на 
слъчевата енергия в електричество. Те са 
240 на брой, като се очаква с капацитета 
си от 48 kW да произвеждат 60 000 
kWh на година. Панелите са закрепени 
на покрива на 121 годишната сграда с 
помощтта на специално проектирани 
рамки. Тази мярка на градската управа е 
не само добър пример за жителите на 
града, но е и демонстарация на добри 
практики за повишаване на енергийната 
ефективност на исторически сгради. 
Цената на соларната инсталация е 580 
хиляди долара.

Илинойс може да стане лидер 
в областта на умните мрежи
Наскоро организацията ISTC (Illinois 
Science and Technology Coalition) от 
Илинойс, САЩ обяви подписването на 
няколко договора за публично-частно 
партньорство в областта на умните 
мрежи. Тъй като организацията работи 
основно в областта на финансирането 
на научно-изследователски разработки, 
ПЧП договорите касаят въвеждането на 
последно поколение иновации в областта 
на умните мрежи. Проектите ще включат 
не само повишаване на енергийната 
ефективност на енергопреносната 
мрежа, но и комуникационни технологии 
за комуникация между сградите. Това се 
прави с цел да се внедрят стратегии 
за регионално оптимизиране на 
енергопотреблението, които ще включват 
регулиране на сградните системи за 
по-добър синхрон в пикови периоди. 
Друга интересна черта на проектите 
е, че те се финансират чрез публично - 
частно партньорство на международно 
ниво между Южна Корея и САЩ. От 
страна на САЩ участват основно 
асоциации, държавни и образователни 
институции, а от страна на Южна Корея 
има представители и на бизнеса като 
например LG и Samsung.

Втората по височина сграда в 
Ню Йорк получи платинен LEED
Завършената през 2008 г. сграда Bank 
of America Tower в Ню Йорк получи най 
високата стрпен на сертификата за 
цялости екологични решения в дизайна 
на сградата. Така 55 етажната сграда 
се превръща в най-високата в света с 
такова отличие. Заложените технолгии 
включват когенерационна система с 
мощност 4.6 MW, която генерира 65% 
от електричеството на сградтатa и 
покрива по-голямата част от нуждите 
за топлинна нергия. ОВК системата е 
вградена в двойния под, като пречиства 

не само входящия, но и изходящия въздух. 
Също така сградата събира дъждовна 
и използва повторно отпадната вода. 
Системата за охлаждане пък използва 
резервоари с лед, който се образува 
през нощта и, покривайки около 25% 
от нужната охладителна мощност 
за сградата, намалява пиковото й 
енергопотребление в горещите части на 
деня. Почти половината от използвания 
бетон се състои от рецилклирани 
материали, а рециклираната стомана е 
87% от общото й количество. �

Bank of America Tower е най-високата сграда 
в света с платинен LEED сертификат
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Наемодатели срещу наематели 
при търговските площи

НАЕМОДАТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ СЕ СЪБРАХА 
ЗАЕДНО на конференция, чиято 
основна тема беше тенденциите 

при управлението на имоти в търговията 
на дребно. Събитието бе организирано 
от Международния съвет на търговските 
центрове (International Council of Shopping 
Centers), съвместно с Българската ритейл 
асоциация.

Нарастващият брой на търговските 
центрове в България се превръща във 
все по-значим фактор по отношение на 
икономическото развитие на страната. 
Съвсем закономерно дойде моментът, 
в който у нас прояви активност 
Международният съвет на търговските 
центрове. Това е организация с 60 000 
члена по целия свят, която осигурява 
образователни възможности и организира 
събития, с цел общуване на различните 
участници, свързани с тази дейност. 

Съветът подкрепя Българския национален 
комитет на организацията в усилията Ӝ да 
направи по-устойчив бизнеса с търговски 
центрове.

На конференцията се състоя разгорещена 
дискусия между Йорго Инциадис, генерален 
секретар на Българската ритейл асоциация, 
Васил Райчев, изпълнителен директор на 
„Шус”, Ричард Макдоналд, председател на 
Landmark Property Bulgaria, която управлява 
търговски център Burgas Plaza и Шалом Мор, 
изпълнителен директор на GTC Bulgaria.

Йорго Инциадис очерта проблемите, които 
срещат търговците на дребно в България – 
ниското потребителско търсене, нивата 
на наемите и високата покупна цена на 
стоките, които се отразяват в по-висока 
крайна цена към клиента.

Той провокира наемодателите да подобрят 
работата на екипите, които управляват 
центровете, като адаптират нивата на 

Водещият на конференцията 
Ивайло Иванов заедно с 
лекторите от първия панел

Двете групи вляхоха в оживена дискусия на конференция за ритейл имоти
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наемите, така че да намалят товара от 
плещите на търговците на дребно. Това, 
от своя страна, ще облекчи българския 
потребител, който разполага с по-малки 
финансови възможности по време на 
настоящата криза.

Ричард Макдоналд от Landmark Property 
Bulgaria заяви, че техният търговски 
център е намалил наемните нива с 40%, за 
да подкрепи наемателите в настоящата 
ситуация, но не е подготвен да разглежда 
цялостна реорганизация на наемите. Той 
се обоснова със следните доводи: ”Ние 
имаме договорни обвързаности с нашите 
банкери. Търговците трябва да разберат, че 
наемодателите и търговците имат различен 
натиск, но не трябва да забравят, че имаме 
еднаква цел: да управляваме печеливш бизнес.”

Шалом Мор от GTC Bulgaria, който 
разработва своя първи търговски център 
в България, сподели: „Предприемачите 
трябва да изпълняват своите задължения 
към финансовите институции, иначе 
центровете ще затворят”.

Васил Райчев, изпълнителен директор 
на „Шус”, допълни: „Това е първия път, в 
който България изпитва такава криза в 
търговията на дребно и затова трябва да си 
сътрудничим”.

Тъй като голяма част от стойността 
на търговския център е основана на 
прихода от наемите, всяко едно намаление 
означава понижаване на стойността му. 
От това не печелят нито наемодателят, 
нито търговците. Стремежът и на двете 
страни трябва да бъде насочен към това 
да направят центъра привлекателен за 
клиентите. Макдоналд изказа мнение, че 
търговците не трябва само да очакват 
наемодателите да намалят цените, но и 
същевременно те трябва да са готови 
да преговарят за по-ниски покупни цени с 
техните доставчици.

Ивайло Иванов от „Инвеста пропърти 
сълюшънс” влезе в ролята на модератор 
на конференцията. Според него „в тези 
кризисни времена, търговските центрове 
и търговците на дребно трябва бързо 
да намерят различни опции. Някои от 
центровете могат да се превърнат в 

Осгур Явуз, председател на 
Българския национален комитет 
на Международния съвет на 
търговските центрове

училища, музеи, публични библиотеки или 
дори научно-изследователски центрове. 
Някои от ритейлърите може да се обединят 
и да затворят локации, с цел да запазят 
основния си бизнес.”

Осгур Явуз, изпълнителен директор на 
Investa Property Solutions и председател 
на Българския национален комитет на 
Международния съвет на търговските 
центрове, каза: „Българските търговци 
имат отлична възможност да си изкажат 
болката, но дългият дебат повдигна много 
силни спорове между инвеститорите и 
търговците. След разгорещена обмяна на 
мнения всяка от страните прие, че има и 
различна и не по-малко валидна гледна точка 
от тяхната. България отчаяно се нуждае 
от дебат, за да достигне до положение, в 
което наемодатели и търговци да осъзнаят, 
че, макар и никога да не бъдат най-добри 
приятели, те ще постигнат повече, ако 
работят заедно, а не в постоянен конфликт.”

Българският национален комитет ще 
дебатира пак този въпрос на бъдещо събитие, 
което ще се проведе по-късно тази година. �

„Фасилитис“
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Събития

Ефективното 
управление 
на отпадъците

Инвестиции в обществената инфраструктура и устойчивото развитие

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО е 
един от успешните финансови 
инструменти за осигуряване 

на инвестиции в обществената 
инфраструктура. Прилага се когато 
държавният и общинските бюджети 
не разполагат с необходимия финансов 
ресурс и искат да осигурят по-добра 
стойност на вложените обществени 
средства. Инвестициите в сектора 
за управление на отпадъците са важни 
за справяне с кризите с боклука и за 

опазване на околната среда като цяло. 
България все още се бори с незаконните 
сметища, а новите депа за отпадъци и 
заводите за тяхната преработка все 
още се строят. Важни за икономиката 
райони в страната продължават да не 
разполагат с инсталации за пречистване 
на водата, които да имат адекватен 
капацитет. Общо необходимите 
инвестиции в сектора са в размер на 1 
милиард и 900 хиляди лева – по разчетите 
на Министерството на околната среда 
и водите. В момента се строят 2 
инсталации за изгаряне на отпадъци от 
болничи и други лечебни заведения. По 
първата – в Пловдив - вече се работи, но 
за другата станция - в Плевен - все още се 
търси инвеститор.

Общините настояват проблемът 
да бъде решен не само със създаване 
на нормативни актове, но най 
вече с прилагането им. Ролята на 
правителството е водеща в борбата със 
замърсяването от битови отпадъци. Това 
заяви Директорът на депото за отпадъци 
край Силистра г-н Веселин Георгиев 
пред участниците в първата годишна 
конференция “Инфраструкутра и услуги 
в управление на отпадъците”, която се 
проведе на 24 юни 2010 г. в Американския 
Университет в България, София.

В събитието взеха участие над 70 
представители на Министерството на 
околната среда и водите, Националното 
сдружение на общините, мениджъри и 
експерти от ВиК компании, директори 
и експерти от държавни институции, 
специалисти от инженерингови дружества, 
контрактори в управлението на отпадъци, 
консултанти и специалисти на свободна 
практика в областта на управлението на 
отпадъците. Участниците представиха 
идеи и добри практики както по 

Инвестициите в 
сектора на упра-
вление на отпадъ-
ците са важни за 
справяне с кризите 
с боклука и за опаз-
ване на околната 
среда като цяло 
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отношение на правната и регулаторна 
рамка, възможностите за финансиране и 
инвестиции в управление на отпадъците, 
така и на новите технологии, системи 
и решения за рециклиране и преработка 
на отпадъците. В края на конференцията, 
бе обърнато специално внимание на 
проблемите, свързани с проектирането, 
изграждането и експлоатацията на 
пречиствателните станции.

Конференцията се проведе в 
партньорство с Екобулпак и Европейската 
асоциация по екологично развитие, както и 
с подкрепата на Българската асоциация по 
рециклиране.

Конференцията получи поздравителни 
адреси от г-жа Нона Караджова, Министър 
на околната среда и водите, от г-жа 
Йорданка Фъндъкова, кмет на София и 
г-жа Гинка Чавдарова, председател на 
сдръжението на общините в България. 

Приветствени слова поднесоха 
официалните гости г-н Огнян Пейчев, зам.-
председател на Комисията по околната 
среда и водите в парламента, г-н Милен 
Димитров - прокурист на Екобулпак, г-жа 
Мария Златева от Федерация „ИНТЕРЕКО – 
21”, г-жа Десислава Стойкова от името на 
НСОРБ и г-н Николай Минков, управител 
на организатора на конференцията - 
Юкономикс. 

Темата правна и регулаторна 
рамка при управлението 
на отпадъците
постави началото на целодневна дискусия 
за проблемите в сектора за управление 
на отпадъците. Г-жа Светлана Божкова, 
главен експерт от МОСВ, отбеляза, че се 
готвят нови наредби за  третиране на 
отпадъците от гуми и за третиране на 

строителни отпадъци, като и откриване 
на Национален център за третиране на 
опасни отпадъци.

Г-жа Гергана Благиева, ръководител 
на РИОСВ-София, засегна проблемите, 
които се създават при неизпълнение на 
европейския принцип за проектиране и 
изграждане на съоръжения за обезвреждане 
на отпадъци в близост до мястото на 
генерирането им. Споделени бяха острите 
проблеми на общините за извършване на 
дейности по третиране на ТБО – с избор 
на площадка, с повишаването на такси, 
които населението не може да си позволи, 
липсата на система за събирането 
на „зелени отпадъци”, отсъствие на 
пречиствателни станции в депата за ТБО 
за изтеклия инфилтрат. Стана ясно, че 
на България й предстои въвеждането на 
системи за  предварително събиране на 
градински отпадъци.

Г-жа Малина Крумова, ръководител 
на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда” МОСВ, разгледа 
пред участниците в конференцията 
принципите на действие на новите 
съоръжения, предвидени за депа, както 
и изграждани с европейски средства – 
сепариращи и компостиращи инсталации, 
които намаляват депонирания обем.

Останалите теми на конференцията 
засегнаха финансирането и инвестициите 
в управлението на отпадъците, както при 
рециклиране, преработка  и компостиране 
на отпадъците и завърши с третиране на 
утайки и отпадъчни води. 

Участниците в конференцията с 
интерес проследиха всички презентации 
на изявени експерти, с които след края на 
конференцията продължиха оживените 
дебати по актуални професионални 
въпроси. �

„Фасилитис“
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Събития

Награда за Koh-i-noor Hardtmuth

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР получи инж. 
Властислав Бржиза, генерален директор на 
холдинга Koh-i-noor Hardtmuth. Отличието, 

както и удостоверение за особени заслуги, му бяха 
връчени от кмета Николай Димитров по време 
на първата визита на госта в града на ЮНЕСКО. 
В края на миналата година „Кох-и-ноор ХемусМарк” 
АД направи най-голямото си дарение на община 
Несебър от  химикалки, моливи, флумастери, заедно 
с всякакви пособия и материали за учениците. До 
тогава  компанията не бе правила подобен по мащаб 
благотворителен акт у нас, въпреки че няколко 
години поред известният производител проявява 
такива благородни жестове към града на ЮНЕСКО. 
Дарението бе на крупна стойност и бе разпределено 
за нуждите на всичките 9 учебни заведения в 
общината, за социалните служби, бюрата по труда 
и администрацията. Ето защо още в началото 
на разговора градоначалникът благодари на госта 
за благотворителните жестове и подчерта, че 
по този начин компанията е съпричастна с много 
инициативи и прояви, свързани с подрастващото 
поколение. 

По време на срещата кметът разказа на инж. 
Бржиза, че един от приоритетите в  работата 
на община Несебър е грижата за младите хора. 
Затова и общинската администрация се стреми 
да стимулира раждаемостта, като отпуска 
еднократна финансова помощ за новородено бебе в 
размер на 2000 лв. В рамките на изминалата година 
в общината бяха обновени и разширени четири 
детски градини, а основни ремонти бяха направени 
на още три. По този начин броят на местата 
в детските заведения значително се увеличи, 

условията са съвременни, модерни и комфортни, 
а проблем с настаняването на деца в градините в 
близките 10-15 години няма да има. Гостът научи и за 
инициативата „Аз живея в Несебър”, с която се цели 
да се възпита младото поколение да обича и уважава 
родния си град, да се гордее и да пази световното 
културно наследство, което притежава. Кметът 
Николай Димитров сподели още, че в приоритетите 
на общинската администрация влизат не само 
развитието на  традиционния летен туризъм, а и на 
културен, религиозен, конгресен и спортен туризъм. 
Концепцията за новата визия на общината е чрез 
тях да се увеличи туристическият сезон и Несебър 
да стане притегателен център за туристите през 
цялата година. Ето защо се инвестира в опазването 
историята на града, като общината работи и по 
много инициативи и проекти в културно отношение. 

Инж. Властислав Бржиза изрази своите адмирации 
за водената политика от община Несебър и на 
свой ред запозна кмета Николай Димитров с 
историята и основните линии на производство 
в „Кох-и-нор”. Гостът направи кратко описание на 
заводите на фирмата по света, в които работят 
около 2000 души. Той сподели, че имат идея да 
постоят нов, модерен завод у нас, в който ще 
работи квалифицирана работна ръка, като целта 
е да се разшири производственият асортимент. 
Градоначалникът, от своя страна, разказа, че в 
последните години има голям интерес на чужди и 
български инвеститори към Несебър, особено за 
покупка на втори дом на територията на общината. 
В този смисъл по отношение на инвеститорския 
интерес общинската администрация се стреми 
да помага и да оказва пълно съдействие. Позицията 
на градоначалника и политиката на местната 
институция спрямо капиталовложенията в района 
се прие с видимо задоволство от госта, който 
обсъди възможността за чешки инвестиции в 
свободни ниши на леката, хранително-вкусовата 
промишленост, селското стопанство и др.

По-късно кметът Николай Димитров и инж. 
Властислав Бржиза, в присъствието на Владимир 
Стоянов, изпълнителен директор на „Кох-и-ноор 
ХемусМарк”АД, посетиха най-емблематичните 
църкви и разгледаха безценните културно-
исторически богатства на стария Несебър. 
Всъщност основният мотив за избирането  
именно на Несебър за дарението през последните 
години е фактът, че той принадлежи към голямото 
семейство на ЮНЕСКО. В престижния списък на 
международната организация е и средновековният 
град Чешки Крумов, където се намира централата на 
„Кох-и-ноор”, поради което в компанията имат голяма 
чувствителност към древността. �

„Фасилитис“
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Събития

Старият Несебър 
грейна с ново нощно 

осветление

Провлакът се превърна в светещ път към полуострова

ПАНОРАМНАТА РАЗХОДКА до древния 
град на Несебър това лято ще e 
още по-приятна и романтична, 

защото провлакът, свързващ новата 
със старата част на града, грее с 
допълнителни светлини в тъмните 
часове на денонощието. Романтичният 
щрих точно на една от емблемите на 
Несебър не само фокусира вниманието 
върху тънката ивица суша, свързваща 
полуострова, но и подчертава 
максимално магнетичното очарование на 
хилядолетния град.

Допълнителната вечерна светлина, 
обливаща провлака, е по идея на община 
Несебър, а за осъществяването й бяха 
вградени 68 диодни фенера в бордюрите 
от двете страни на пътя. За да добие 
завършеност светлинният акцент бе 
монтирана и 1 350 метра светлодиодна 
лента за външно полагане. Всички 
осветителни тела са  захранени с 24 

волтово напрежение, което ги прави 
безопасни за експлоатация. Един фенер 
консумира 3 W, а един метър светодиодна 
лента - 4 W. Общото потребление на ток 
за целия провлак е 5.6 киловата, а срокът 
на експлоатация на осветителните тела е 
над 50 хиляди часа. 

Това е добра инициатива на община 
Несебър, с която се цели да се подчертаят 
природно-историческите особености 
на уникалния град по българското 
Черноморие, съчетаващ древна история 
и модерен изглед. Така живописният 
Несебър увеличава своята притегателна 
сила не само с прекрасните условия 
за традиционен летен туризъм, но 
и с възможността посетителите 
да се срещнат със съхранения дух 
на древността, преминавайки през 
светлинния „лъч” на провлака. �
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ФМ в затворен комплекс

„Едно голямо семейство”

ГОРЕЩ ЮЛСКИ СЛЕДОБЕД. Пристигаме 
в жилищния комплекс от затворен 
тип „Витоша Тюлип”, където имаме 

уговорка за среща със Свобода Коджаманова - 
маркетинг мениджър на фирмата инвеститор 
AFI Europe Bulgaria. От охраната ни посрещат 
любезно и след като разбират кои сме и за 
какво сме дошли, ни допускат вътре. Няколко 
минути по-късно, вече се разхождаме из 
комплекса и разговаряме. „Важно е да има 
удобни места за пазаруване – в по-големите 
комплекси се предвиждат хранителни 
магазини и ресторанти. Но зависи от 
големината на комплекса. В по-малки, като 
този не е много удачно, защото оборот от 
живущите не би бил достатъчен и трябва да 
се осигури достъп за външни клиенти, което 
променя концепцията на затворения комплекс 
”, споделя г-жа Коджаманова по отношение 
възможностите да бъде разположен магазин 
за хранителни стоки. Докато се разхождаме, 
ме обзема усещането, че сме на курорт (може 
би заради топлото време, спокойствието 
и добре поддържаните тревни площи). 
Разговорът ни продължава.

  
Всъщност, с колко апартамента 

разполага комплекса?
- Комплексът разполага със 144 

апартамента. Може да се определи 
като среден по големина. Заетостта е 
малко под 50 %. Има българи и чужденци, 
както и известен брой наематели, освен 
собствениците. Цените на апартаментите 
и услугите предполагат комплекса да е 
насочен към клиенти със среден и над среден 
стандарт на живот. Част от клиентите 
имат интерес да закупят имот тук, защото 
има фирма, която се грижи за собствеността 
им. Още в преговорния етап, професионално 
управление е едно от техните изисквания. 
Интересуват се коя е фирмата, която ще 
извършва тази услуга, както и какво ще 
включва тя. В други страни, в които AFI 
Europe инвестира в жилищни комплекси, 
условията с фасилити мениджмънт компании 
се уточняват още в начална фаза на 

Свобода Коджаманова, маркетинг мениджър на AFI Europe Bulgaria
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ФМ в затворен комплекс

строителството. Това наложи една година 
преди откриването на „Витоша Тюлип” да 
потърсим решение с фасилити мениджмънта 
на комплекса – да имаме договор с фирма за 
поддръжка и управление, да уточним услугите 
и  съответно да изчислим какви ще са 
таксите. 

Кои бяха основните критерии, по 
които търсихте и избрахте фирмата за 
поддръжка?

- Направихме проучване и имахме 
интервюта с няколко фирми за поддръжка 
и управление. Достигнахме до идеята, 
че първите няколко години е по-добре да 
назначим специализирани служители и да 
създадем собствена фирма. Това означава, че 
услугата към собственици няма да се оскъпи 
толкова много, тъй като използваме част от 
ресурсите на действащата инвестиционна 
компания. Другата причина е, че все още 
имаме наша собственост в комплекса, и 
това би улеснило поддръжката на незаетите 
жилища. Стартирахме с една фиксирана 
такса към собствениците за първата година, 
а това, че фирмата е наша ни улеснява при 
управлението на таксите при бъдещите 
собственици. Освен това, компаниите, 
с които преговаряхме искаха минимум 
една година договор за поддръжка, имаха 
допълнителни изисквания за гаранционни 
депозити и такси, които да остават в тях 
като гаранции и затова решихме, че ще е по-
ефективно с наши сили и да затворим цикъла 
„продажба – поддръжка”.

А това дали не е естествен ход на 
развитие – инвеститора да започне да 
се занимава и с фасилити мениджмънт 
услугата? Защото, ако допреди две 
години основното приходно перо е било 
продажбата на имот, сега към това може 
да се добави и неговото управление?

- Все още не мога да преценя дали това 
е така, защото според мен трябва да 
се използват професионални фасилити 
мениджъри и компании, които са се доказали 
в бранша, макар че той е сравнително млад. 
Но на този етап, в който се намира пазара 
и в който се намира комплекса, който не е 
много голям и не е много труден за поддръжка, 
предпочетохме варианта да не аутсорсваме. 
Основното, което се изисква е ежедневен 
контакт с клиента и бърза реакция при 
възникване на проблем. Ако това минава през 
подизпълнител, би затруднило комуникацията. 

Така, че основната ни цел в момента не е 
толкова печалбата, колкото качественото 
обслужване.

На този етап има ли някакви проблеми, 
по отношение на договарянето със 
собствениците?

- Договорът за поддръжка и управление 
със собственика се представя и подписва 
заедно с предварителния договор - т.е. е 
задължителен елемент от покупката. Едно 
от притесненията на собственици е, че 
договорът с фасилити компанията се сключва 
за три години от гледна точка на това, дали 
компанията ще си изпълнява качествено 
задълженията. Имаше и страх дали 
необосновано няма да се вдигнат таксите за 
поддръжка. Всеки един иска да има възможност 
да развали договора и да покани друга фирма за 
поддръжка. Постепенно страховете изчезнаха. 
На този етап цените, които сме определили 
за поддръжка на комплекса, са абсолютно 
приемливи за собствениците. Цените са 
комплексни – включват освен стандартната 
услуга, и разходи за отопление на общи части, 
вода, фитнес център, басейн и др., които 
в други затворени комплекси се плащат 
отделно. Нямаме нито един клиент, който да 
се е оплакал. Смятам, че при това развитие на 
нещата, и следващият договор ще бъде с три 
годишен срок.

Друг вид оплаквания, с които се 
сблъскваме понякога, са скрити дефекти 
в апартаментите от строителна гледна 
точка. Но те отново се отправят към 
служител от фирмата за поддръжка и 
управление, който трябва бързо да реагира 
и да се свърже с изпълнителя на конкретния 
детайл, да се запознае със случая и да реагира. 
Ако например, казанчето в банята протече, 
това не е проблем на фасилити мениджъра на 
фирмата, но тъй като той е единственото 
лице за контакт, той изпълнява ролята на 
фронт офис.

Какви мерки предприемате, за да се 
запази външният стил на комплекса в 
първоначалния си вид?

- Не трябва да има промяна по фасадите, 
остъклени тераси, сателитни антени и пр, 
според договора за поддръжка и правилника 
на комплекса. Предвиждат се санкции, при 
нарушаване на договора. Но всичко опира все 
пак до манталитета на хората, които живеят 
тук.

(На стр. 22)

Свобода Коджаманова 
има бакалавърска степен по българска 
филология от Великотърновския 
университет и магистърска степен 
по управление на масови комуникации и 
връзки с обществеността от НБУ. През 

периода 2002 г. – 2007 г. е консултант 
жилищни имоти в Colliers Internationalаl. 
От 2008 г. е мениджър маркетинг и 
продажби в AFI Europe.
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(От стр. 21)
Как се осъществява достъпа до комплекса 
като цяло, както и до помещението с 
басейна и фитнес залата? Как е решен 
въпроса със сигурността на живущите?

- Басейна и фитнес залата са създадени да 
се ползват само от живущите в комплекса и 
техните гости, въпреки че получаваме много 
запитвания от външни лица да ги ползват 
срещу заплащане. Но ако ги допуснем, това 
би било в ущърб на собствениците. Но това 
пък повдига въпроса за контрола на достъп в 
комплекса. Има други места, където на входа 
ти изискват едва ли не пръстов отпечатък, 
за да влезеш. Това дразни хората. Въпросът е 
деликатен. Хубаво е да има контрол, но хората 
са чувствителни и искат като собственици, 
да бъдат разпознавани от охраната. Трудно е 
да се намери баланса между степен на контрол 
и нормално отношение към тях. В частност, 
в басейна и фитнес залата може да се влезе 
само с чип карта, която притежават само 
собствениците, което е допълнително ниво 
на достъп и може да възпре външни лица. Тук 
също разчитаме и на помощ от страна на 
живущите, защото, ако те предварително 
оставят списък с техните гости например, 
няма да има въпроси от вида: „Вие при кого 
отивате?”. Ако гости идват при собственика 
на апартамента в негово отсъствие, той 
трябва да е уведомил охраната и да се е 
подписал, след което тези лица ще бъдат 
допуснати в комплекса. Апартаментите са 
застраховани срещу бедствия. Допълнително, 
напомняме на собствениците да направят 
застраховка домашно имущество, В комплекса, 
освен 24 часова жива охрана, която извършва 
обходи по график, има разположени и камери. 
Ако някой реши да прескача оградата, се 
задейства сигнализация и охранителната 
фирма пристига веднага.

Как се осъществява управлението на 
общите части в етажната собственост?

- При нас различното от други комплекси е, че 
всички разходи за поддръжка на общите части 
са включени в месечната такса за управление. 
Не се плаща отделно такса за асансьор или 
такса за осветление например. Така се избягва 
момента, в който всеки месец някой ви звъни 
на вратата и ви иска пари за отопление на 
общите части. Всичко е фиксирано. Този начин 
се налага и поради факта, че особено първата 
година не са съвсем ясни всички разходи за 
поддръжка на общите части. Първоначално те 
са по-големи, тъй като сградата не е заета 
на 100 % и те трябва да се разпределят 

между по-малък на брой домакинства. 
Постепенно, със запълването на комплекса, 
разходите ще падат. Тук цените на енергия, 
вода и пр., също имат значение. Фасилити 
мениджмънт фирмата всяка година прави 
анализ на потребление и цени, на база на който 
се определят и таксите. Най-прозрачният 
метод за собствениците би бил „разход + 
печалба”. Установява се себестойността на 
услугата, определя се една норма на печалба, с 
която собствениците се съгласяват и така се 
определя цената. Ако себестойността се качи, 
със съответната сума се качва и таксата. На 
този етап собствениците са съгласни с тази 
методология и не сме имали проблеми.

Друг важен момент е, че начинът, по който 
се разпределя таксата между различните 
видове апартаменти, не е на кв.м., а на брой 
помещения. По метода „на кв.м.”, биха се 
ощетили собствениците, които живеят 
в големи апартаменти. Защото в един 
апартамент от 180 кв. м. може да се обитава, 
точно от толкова хора, колкото и в един малък 
апартамент.

Как стои въпросът с парко местата?
- Предвидени са паркинги за всички 

апартаменти. Неудобство е, че има клетки, 
които са по-трудни за маневриране, от други. 
Паркингите се продават отделно и цената 
им не е включена в тази на жилището. Има 
възможност за разсрочено плащане или за 
отдаване под наем на тези, които не искат 
да закупуват в момента. Друг проблем е, че 
собственици паркират на външните места 
за посетители и местата за гости стават 
недостатъчни.

Използвате ли някакви енергоспестяващи 

Хубаво е да има 
контрол, но хората 
са чувствителни 
и искат като соб-
ственици, да бъдат 
разпознавани от 
охраната
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технологии?
- Навсякъде в общите части на комплекса 

са инсталирани фотоклетки, което намалява 
консумацията на енергия.

От колко човека се състои екипът по 
поддръжка на комплекса?

- Имаме един мениджър, който се занимава с 
комуникацията с живущите и с комуникацията 
със строители и подизпълнители. В момента 
има трима души, които отговарят за 
техническата поддръжка. Един отговаря за 
почистването. Към екипа може да добавим 
и строителния мениджър, който няма как да 
не се включва в част от дейностите. Дотук 
станаха 6 човека.

Ако нещо се повреди в домакинството, 
предлагате ли посещение на „майстор”?

- Да, с това могат да се заемат колегите 
по техническа поддръжка. Освен ремонтиране 
на дребни повреди, предлагаме почистване 
на апартаментите, химическо чистене. Дори 
ако някой живущ иска да си направи ремонт, 
му осигуряваме човек, който може да му 
съдейства за закупуване на някой елемент, 
поставянето му и пр.

Сещате ли се за любопитна случка, в 
която вашият фасилити мениджър е 
трябвало да реагира в нестандартна 
ситуация?

- Няколко пъти се случва живущи да се 
заключат в апартамента и да помолят за 
съдействие служителите на комплекса, за да 
бъдат „освободени”.

Сега се замислям, че много интересен процес 
е „напасването” на жителите на комплекса. 
Това са много хора, събрани на едно място. Не 

е казано, че всички трябва да се харесат. Но 
към този момент може да се каже, че като 
начин на мислене, клиентите ни са от един 
тип. Проблем се поражда, когато например 
на горния етаж, съседът е пуснал високо 
музиката.

Какво се случва в такъв момент?
- Нашият фасилити мениджър е посредникът 

между съседите. Друг случай – домашните 
любимци - имаме едно голямо куче, което 
отново след нашето посредничество, спря да 
се разхожда безцелно из двора, след оплакване 
на майки с деца.

Но каквито и правилници за вътрешния ред 
да се пишат, най-важното е изграждането 
на добри взаимоотношения между хората. В 
тази връзка, май месец събрахме собственици, 
техни приятели и наши партньори на барбекю 
на двора. Това много се хареса от жителите 
и според тях това би могло да се превърне в 
традиция.

Как стои въпросът с домоуправителите, 
по закона за управление на етажната 
собственост? Кой извършва тази функция?

- Тази функция в момента се извършва от 
фасилити мениджъра. Разбира се, че всички 
собственици имат право да си назначат 
представители в общото събрание на 
етажната собственост, но за сега такива 
инициативи не са се появили. Но като 
говорим за професионален домоуправител, 
дори и сметките към ютилити компаниите 
се плащат от фасилити мениджмънт 
компанията, като после разходите се 
възстановяват от собствениците. Но така 
отпада още едно задължение на живущите, 
което пести време.

В този момент, г-жа Коджаманова 
вижда, че мениджъра на комплекса – Венета 
Миленкова е свободна за няколко минути 
от текущи задачи и ни запознава. Оказва 
се, че най-предизвикателната и интересна 
част от работата за нея е свързана с 
взаимоотношенията между живущите. 
Проблемът, с който тя трябва да се справи е 
двустранен. От една страна – да не допусне 
собствениците на апартаменти да прекрачат 
прага на допустимите претенции, а от друга 
страна, да не допусне любезното отношение 
на нейния екип към живущите да прерасне във 
фамилиарничене, фаворизиране и пр. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ
Снимки: Асен ТОНЕВ

Най-предизвикател-
ната и интересна 
част от работата 
е свързана с вза-
имоотношенията 
между живущите
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С Георги Ранчев, управител на Lindner 
Immobilien Management, разговаряме за 
пазара на имоти, затворените комплекси, 
законодателната уредба и жк. „София Парк”

ФМ в затворен комплекс

Георги Ранчев е управител на „Линднер Имобилиен Мениджмънт” ЕООД и „Резиденшъл 
Парк София” ЕООД от есента на 2007 г., а изпълнителен директор на „Резиденшъл 
Парк София Фасилити Мениджмънт” ЕАД от лятото на 2009 г. Присъединява се към 
групата Линднер през 2005 г. след дългогодишна кариера във водеща консултантска 
фирма и участва активно в сделката за продажбата на Бизнес Парк София.  Завършил 
е висшето си образование в УНСС, Катедра „Финанси” през 1995 г. Специализирал е в 
Университета в Оксфорд и Удроу Уилсън Център във Вашингтон, САЩ. 
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РАЗКАЖЕТЕ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ВАШАТА 
КОМПАНИЯ. С какви проекти се 
занимавате в момента?

Lindner Immobilien Management е основната 
фирма, която се занимава с управлението 
на проектите на Lindner в България, както 
и с развитието на нови и външни проекти. 
Към момента компанията е фокусирана 
върху Residential Park Sofia – комплекс с 
вече административното име жк. „София 
Парк”. Предишният голям проект на Lindner 
Immobilien Management е Бизнес Парк 
София, продаден окончателно през 2008 г. 
Компанията е проект-мениджър на един 
от проектите, които ще се осъществят 
на Цариградско шосе до „Карфур”. Активно 
консултирахме и „Форт Нокс” за тяхната 
впечатляваща сграда до „Метро”. Работим 
и по други външни проекти. Занимаваме се 
с фасилити мениджмънт поради факта, че 
управляваме най-големия жилищен комплекс 
от затворен тип в София, а вероятно и в 
цяла България.

Как бихте оценили динамиката на 
пазара на строителство на имоти през 
2010 г, сравнен с миналата година и с 
2008 г? Отразява ли се настоящата 
икономическа ситуация на финансовите 
резултати на фирмата и в каква посока?

- 2008 г. беше доста силна за сектора 
на недвижимите имоти. Към края на 
годината настъпи охлаждане, което 
продължи до август-септември 2009. 
Специално за нашия проект мога да 
кажа, че от септември 2009 г., активно 
продължаваме да реализираме нашия 
продукт и да сключваме доста сделки.

Дъното беше през септември 2009?
- Да. До тогава сделки почти липсваха. 

След това последва раздвижване, а 
нашите финансови резултати показват, 
че 2010г. е по-добра от 2009г.. Не знам 
дали това се отнася за целия пазар, но е 
напълно възможно, тъй като определен 
вид избор като покупката на жилище не 
може да бъде отлаган вечно. Семействата 
се нуждаят от дом, който да отговаря 

на тяхното социално-икономическо 
положение. Настъпиха корекции на цените 
и на очакванията на продавачи и купувачи. 
Сделки има, има диференциране на пазара. 
По-качествените проекти се отличават 
от тези с по-ниско ниво на изпълнение. 
Наблюдават се разнопосочни тенденции, 
но пазарът на строителни имоти е 
относително стабилен дотолкова, 
доколкото той задоволява жизненоважни 
потребности.

Този пазар зависи и от банковото 
кредитиране. Какви са Вашите 
наблюдения? Колко процента от 
клиентите използват кредит? Дали 
раздвижването дойде, защото и 
банките започнаха отново да отпускат 
кредити?

- Ние имаме партньорски отношения с 
три от водещите банки в България. Имаме 
рамкови договори, по силата на които 
те отпускат кредити с преференциални 
условия на нашите клиенти. Две от 
тези банки се върнаха много активно на 
пазара през септември миналата година 
с много агресивни проценти за ипотечно 
кредитиране за нашия проект. В момента 
те финансират 85% от покупната 
цена на имота и са с гъвкав достъп при 
предоставянето на кредити, които се 
разглеждат бързо и одобряват в рамките 
на седмица. В нашия случай около 50% от 
покупката на имоти се финансира с кредит.

Дали това е причината за 
раздвижването след септември 2009?

- Не бих казал. Няма връзка. Клиентите 
идват при нас, харесват си имота, 
ориентират се за цената, след което си 
правят разчет дали ще ползват банково 
кредитиране, или не. Също така като 
инвеститор предлагаме гъвкави схеми на 
разплащане – например „наем с опция” - в 
рамките на три години купувачът плаща 
наем, който се приспада от цената на 
сделката, което е доста преференциална 
схема.

(На стр. 26)

„София парк” - 
град в града

Годишният бюджет за 
фасилити мениджмънта 
на комплекса е около 1 
милион лв.

Фасилитис  стр. 25
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(От стр. 25)
Възползват ли се клиентите?
- Да, около 20% от тях го правят.

Казахте „сегменти”. Дали сте правили 
проучване, анализ? Преследвате ли 
конкретен сегмент?

- Да, нашият сегмент е много ясен – това 
са хората в активна възраст, в повечето 
случаи млади семейства с деца. За тях 
важните въпроси, освен стандартния „от 
какви материали е изградено жилището”, са 
въпросите за околната среда например. Има 
ли зелени площи? Къде ще си играят моите 
деца? Кои са моите съседи? Това са въпроси, 
отразяващи определен профил купувачи, 
които са нашата целева група. Освен 
младите семейства има и двойки в по-
зряла възраст, които търсят спокойствие 
и ново качество на живот извън центъра, 
който ще остане място за активните 
млади хора, които все още не са семейни. 
Вече отчетливо на пазара се отделят 
качествените проекти от тези без визия 
и поглед на мениджмънта за следващите 
5-10 години, тъй като проектите стават 
по-дългосрочно по-атрактивни.

Това означава ли, че все по-
взискателните клиенти ви подсказват 
накъде трябва да се развивате?

- Ние възприемаме това много 
положително. Още от началото заложихме 
много високи стандарти, които в един 
доста бурен пазар бяха възприемани като 
нещо второстепенно. Сега вече има 
нормализиране и клиентът се интересува 
какво купува - не просто квадратни 
метри, тухли и цимент, но и удобство 

и качество. Доста често клиентите, 
преди за закупят, вадят рулетката и си 
правят своеобразен мини технически „дю 
дилижънс”, преди да вземат окончателно 
решение.

Освен гъвкавите финансови схеми, 
които предлагате, използвате ли и 
други инструменти, за да преодолеете 
трудния кризисен момент?

- Друго силно оръжие е доволният 
клиент. Извън условията по 
финансирането и математиката в 
ценообразуването, много важна е средата, 
както отбелязах. Голяма част от новите 
продажби идват от щастливите ни 
клиенти. Те вече около година живеят 
тук, наслаждават се на средата. Техни 
приятели идват на гости и си казват: 
„Защо и аз да не живея тук?”. Това е може 
би най-работещият маркетинг механизъм.

Как осъществявате обратната връзка 
с клиентите – било то доволни или 
недоволни?

- Нашият фокус извън контрола върху 
строителството и поддръжката 
на сградите е ежедневната връзка с 
клиентите. Заедно с нашите партньори 
от „Далкия”, които са голяма фасилити 
мениджмънт компания, работим по 
изграждането на софтуер за online 
регистрация на запитвания и постъпили 
сигнали от собственици. Имаме 
24-часова гореща линия с цел решаване на 
всекидневните проблеми, независимо от 
какво естество – дали някой е влязъл да 
играе в чужд двор, или съседите правят 
нещо, което е извън правилника. Стремим 

Всекидневно по поддръж-
ката на комплекса рабо-
тят 40 души
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се да намалим времето за реакция и 
решаване на проблема и съответно 
да повишим удовлетвореността у 
клиентите. Нямаме систематични 
проблеми и сред казусите, с които се 
сблъскваме, са гаранционни дефекти, 
експлоатационни проблеми и бездомните 
кучета, с които се опитваме да се 
справим по хуманен път.

Защо сте взели решение да 
аутсорсвате дейността по управление 
на сградния фонд? Предполагам, че 
в началото сте направили анализ на 
предимствата и недостатъците на 
подобно решение?

- Още преди две години взехме 
стратегическо решение да се фокусираме 
върху дейностите, в които сме по-силни – 
проект мениджмънт, консултантски 
услуги. Фасилити мениджмънтът е 
дейност, която изисква постоянно 
внимание върху решаване на специфични 
проблеми. Това никога не е било основна 
дейност в екипа на Lindner. От тази 
гледна точка, особено след продажбата 
на „Бизнес Парк София”, взехме решение 
да прехвърлим управлението на комплекса 
на професионална компания. Разликата 
между поддръжката на офис сграда и 
на жилищен комплекс е значителна. 
Нивото на търпимост и толерантност 
съществено се различава. В офисните 
сгради проблемите търпят по-дълъг срок 
на отстраняване, докато при жилищните 
сгради реакцията трябва да е незабавна. 
Затова решихме да поверим фасилити 
мениджмънта на професионална компания. 

(На стр. 28)

Каква е организацията на работа на ком-
плекса? Какъв е човешкият ресурс на 
фасилити мениджмънт компанията?

- Над 95% от дейностите по упра-
вление на сградите са аутсорсвани. Наш 
партньор е фирма Далкия чрез тяхното друже-
ство КЕС. Намерихме определена синергия поради 
това, че те извършват и енергийния мениджмънт на 
комплекса. Комплексът е газифициран, като на живущите се 
предоставят енергийни услуги посредством мрежа, соб-
ственост на Residential Park Sofia, но оперирана от „Далкия”. 
Отделно ползваме професионални компании за почистване, 
охрана и поддръжка на зелените площи и поливната система, 
които се явяват подизпълнители на „Далкия”. Всекидневно по 
поддръжката на комплекса работят около 40 души – опера-
тивни служители, счетоводство и мениджмънт.

Как е изготвен договорът със собствениците? Една 
такса ли се плаща или сумата е разбита по пера?

- Договорът е доста подробен и балансиран. Имаме три 
вида такси:

- Такса за текущо управление и поддръжка. Тя се формира 
на кв.м. РЗП, по определението, което е дадено в договора. 
Дължи се два пъти годишно – януари и юли месец;

- Такса „капиталови ремонти”, която събираме като ре-
зервен фонд за момента, в който изтекат гаранциите по 
строителството. На този етап не сме разходвали от тези 
суми. Те се натрупват към всяка единица и касаят комплекса. 
Става въпрос за около 500 лв. без ДДС годишно на домакин-
ство, които събираме, за да може и след 10 и след 20 години, 
комплексът да изглежда по същия начин. Дължи се веднъж 
годишно.

- Гаранционен депозит, който гарантира събирането на 
таксите, в случай че по някаква причина живущия отсъства 
известно време, или пък има други текущи проблеми. Той е 
еднократна сума.

В началото имаше доста съмнения дали услугата не е 
прекалено скъпа, защо точно тези фирми са избрани и пр. 
Тези съмнения са вече зад гърба ни. Но за хората, които искат 
информация къде отиват техните пари, ние я предоставя-
ме. Всеки собственик може да направи проверка на нашите 
документи. Освен това, ние даваме възможност на собстве-
ниците, които пожелаят, да закупят акции на дружеството, 
което управлява техните имоти.

Каква е организацията на охра-
нителната дейност и пропуска-
телния режим?

- Ежедневно комплексът се 
посещава от над 200 посети-
тели. Имаме 24 часова охрана и 
пропускателен режим. Живущите 
разполагат с персонални карти за 
бариерите на входа, така че във 
всеки един момент е известно кой е в комплекса. Колите са 
регистрирани по собственици и по паркоместата, които 
ползват. За посетителите и гостите има специален пропус-
кателен режим. 
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(От стр. 27)
След сериозни преговори с доста 
компании се спряхме на „Далкия”, която 
е силна при управлението на енергийни 
проекти и сгради. Това не означава, че 
сме излезли от активното управление, 
напротив. Ежедневно комуникираме 
с клиентите, следим какво се случва 
в поддръжката. Комплексът е доста 
голям. Годишният бюджет за фасилити 
мениджмънт е около 1 милион лева – сума, 
която се разпределя на всички живущи в 
комплекса. В нашия договор ние сме поели 
ангажимент към всички клиенти за пълна 
прозрачност и съответно даваме отчет 
за разходите, които сме извършили по 
този бюджет. Миналия месец дадохме 
възможност на нашите клиенти да 
прегледат отчетите и сметките за 
2009 г., които така или иначе са публични 
в търговския регистър. Сега сме активно 
в процедура за проектобюджета за 
2010 г. Над 99 % от нашите клиенти си 
плащат таксата фасилити мениджмънт, 
което означава, че митът за българина, 
че не си плаща услугите, не е валиден. 
Това е нещо, което много от колегите 
твърдяха, че ще е проблем, но не познаха. 
Оказва се, че българите държат на 
качествената среда.

Като експерт, направете една 
прогноза, как ще се развива пазарът на 
имоти през следващите шест месеца?

- Търсенето плавно ще се увеличава. 
Клиентите очакват повече качество за 
парите си. От друга страна предлагането 
ще намалява, тъй като кредитирането 
в сектора още не се е върнало на 
предишните нива. Ще могат да се 
развиват проекти само със собствено 
финансиране, какъвто е Residential Park 
Sofia. Инвеститорите, които нямат ясна 
визия как ще решат инфраструктурните 
си въпроси, все повече ще страдат. Ако 
преди е правен компромис с канализацията, 
пътищата, транспорта, сега това е част 
от пакета, който всеки клиент очаква 
да получи. Ще има наместване на пазара. 
Основната активност е в сделки между 
30 и 50 000 Евро - при жилища с по-
скромни квадратури.

Ако погледнем по-глобално на 
строителството на затворени 
комплекси, какво е вашето наблюдение 
като на експерт и гражданин?

- Комплексите, в които инвеститорът 
е помислил за пълни решения в рамките 
на 5-10 години, се броят на пръстите 
на едната ръка. Малко са мащабните 
проекти, които отделят внимание на 
всичко, което е нужно на един клиент. 
В по-голямата си част строителните 
предприемачи са фокусирани върху 
строителната себестойност и плана 
за продажбите, което е задължително, 
но не единствено условие, за да бъде 
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проектът успешен. Когато говорим 
за затворени комплекси, понятието е 
много широко. Някои го разбират като 
две кооперации, оградени с ограда и 
една полянка между тях. Това за нас не е 
жилищен комплекс и според мен не може 
да се говори за жилищен комплекс под 
20 декара. Добавената стойност дава 
средата – големите общи площи, в които 
живущите могат да общуват и свободно 
да се движат, без притеснение от 
прелитащи или паркирани по тротоарите 
коли, мръсни улици, скитащи се кучета 
и котки. Все неща, характерни за доста 
голяма част от София и другите големи 
градове. При нас децата могат свободно 
да си играят, тъй като целият комплекс се 
охранява. 

Как общувате с държавните 
институции?

- Имаме много добри контакти със 
Столична община и община Витоша. 
Добре работим и с община Младост в 
съседство, с която имаме съвместни 
инфраструктурни инициативи. Те ни 
възприемат положително, защото 
наличието на нови обекти е и в техен 
интерес. Активно работим и по 
въпроса за транспорта. Има решение за 
изграждане на обръщало на автобус 413 
срещу комплекса. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ

В основата на този режим стои съгласуването на всяко посеще-
ние със съответния живущ с цел предотвратяване на недоброна-
мерени посетители.

Освен това е налице и жива охрана, което прави обход на компле-
кса, както и видео наблюдение, обхващащо основно периметъра на 
комплекса, т.е. не нарушаваме личното пространство на живущи-
те.

Как стои въпросът с ремонтната дейност в апартаменти-
те?

- Договорът предвижда, че когато има ремонтна дейност, ние 
трябва да бъдем уведомени, за да можем да вземем мерки, ако 
има някакви нарушения на вътрешния ред или компрометиране на 
инсталациите и комуникациите в многофамилните сгради. По пре-
ценка на клиента, услугите могат да бъдат извършени от нас или 
от външна фирма, при условие че тя спазва правилата за вътреш-
ния ред в комплекса. Всички фирми, които извършват ремонтна 
дейност, подписват ангажиращи декларации и носят сериозна 
отговорност, ако нанесат щети под някаква форма.

Имате ли изисквания по отношение фасадата на сградите?
- Да, държим фасадите да запазят вида, в който ние сме ги изгра-

дили, с оглед на дълготрайната и единна визия на комплекса. Това 
е елемент от договорните ни отношения. Разбира се, изключение 
по конкретен казус може да бъде направено, но само след като бъде 
съгласувано с нас и преценим, че хармонията не е нарушена.

Как е организирана поддръжката на етажната собственост?
- Законът за управление на етажната собственост е доста 

оскъден по отношение на управлението на жилищни комплекси от 
затворен тип. В него се съдържат два текста, които създават 
особен статут на затворените комплекси и  същевременно не 
дават никакви конкретни детайли. Определено законодателят е 
длъжник на комплексите от затворен тип. Направили сме съот-
ветните постъпки,  така че в  момента, в който се сформира 
работна група в МРРБ  по промени в ЗУЕТ в тази насока, да вземем 
участие. Независимо от това, създавайки системата си от дого-
вори, считаме, че сме намерили търговския механизъм, който по 
удовлетворителен начин да създава правила, задължителни за всич-
ки в комплекса. От една страна ние сме домоуправители, от друга 
страна управляваме процеса по фасилити мениджмънт. 

Какви промени в закона за управление на етаж-
ната собственост смятате да предложите на 
законодателя?

- В момента фокусът на МРРБ е върху 
санирането на сградите, където ние не можем 
да вземем активна роля. Важно за нас е създава-
нето на много по-подробна уредба по отношение 
решаването на проблема за начисляването и запла-
щането на таксите за фасилити мениджмънт. Това е проблем 
не само на затворените комплекси, но и в цялата държава. Няма 
законова уредба, която да задължава собствениците да заплащат 
определена такса за поддръжката и управлението на собствената 
сграда, а това е налице във всички развити страни. И това не е, за-
щото там хората имат по-високо развито чувство за тези неща, 
а защото те законово са регламентирани. Според мен, трябва да 
се направят постъпки в тази насока, за да могат недвижимите 
имоти дългосрочно да бъдат поддържани.

Благодаря много за интересния разговор!
След като се разделяме с г-н Ранчев се отправяме на разходка 

из комплекса с мениджъра по управление на собствеността на 
„Резиденшъл парк София” - Борислава Захариева, която ни разказва 
любопитни случки от нейните професионални занимания. Колкото 
и да не ни се иска трябва да тръгваме, като мислено си пожелава-
ме повече места като това в България. �

таж-
е на 

м 
а-
ние
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Как да направим 
работещ паркинг?
Алисдър Робъртсън, управител на Town Parking Bulgaria

БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА 
ВАШАТА КОМПАНИЯ?

Мисля, че ние сме първата 
западна компания изцяло специализирана 
в управлението на паркинги в България. 
Тук установихме сериозна възможност за 
развитие на този бизнес. Например, ако 
караш в София, установяваш, че колите 
стават все повече и повече. Във всеки един 
момент от времето, около 70% от колите са 
стационирaни. Всички те трябва да намерят 
къде да паркират. Логично е това да се случва 
с особено голям интензитет в центъра на 
градовете. Считаме, че това представлява 
голяма възможност и сме тук, за да развием 
този бизнес.

Ще споделите ли някои финансови 
резултати за компанията?  Защо стъпихте 
в България?

- Причината да дойдем тук е много проста – 
изглежда няма организирана паркинг индустрия 
в България. В очите на един предприемач, 
липсата на конкуренция е възможност. 
По отношение на числата – не мисля, че 
това, което правим във Великобритания 
е съотносимо с дейността ни в България, 
особено по отношение на обема на сделките, 
които се извършват там и тук. Това е 
индустрия, движена от обемите. От друга 
страна за вашите читатели е важно да 
знаят, че става въпрос за бизнес, който може 
да генерира много приходи за даден търговски 
обект и представлява огромен потенциал в 
бъдеще. На това наблягаме, когато говорим 
с инвеститорите. В много от проектите, 
в които имаме участие във Великобритания, 
паркингът е най-големият генератор на 
приходи. Когато имате стотици хиляди 
метри отдадени търговски площи в мол, 
около 10, дори 15 % от приходите идват от 
паркинга.

А как би изглеждал този анализ за 
България?

- Трудно е да бъде направено сравнение, 
тъй като тук има тенденция паркирането 
да е безплатно. Мисля, че има усещане у 
инвеститорите и търговците, че ако не се 
предлага безплатен паркинг, клиентите няма 
да посещават търговския център. Този подход 
води до порочен кръг, тъй като ако това се 
предложи от един играч, другите се чувстват 
задължени да го последват. В България нашият 
фокус е да предлагаме висококачествена услуга. 
Паркирането в търговски център е най-вече 
доставка на услуга, а събирането на такси е 
допълнителен приход, който идва в следствие 
на качеството. Нашият фокус, по отношение 
на гаражното паркиране, свързано с търговски 
център, е върху предлагането на именно на 
тази висококачествена услуга. Обичайно 
паркирането се възприема като влизане в 
някаква не особено приветлива бетонна 
конструкция, преди да стъпиш в престижния 
търговски център. Това, което се опитваме 

Алисдър Робъртсън е основател и изпълнителен директор 
на английската фирма Town Centre Parking Ltd. Завършил е 
икономика по управление на земята в университета Кеймбридж, 
Великобритания през 1990 г., след което се присъединява към 
екипа на Weatherall Green and Smith – международна компания за 
управление на имоти, където работи в отделите по инвестиции 
и развитие. Следваща професионална стъпка е международната 
консултантска компания Strutt and Parker. През 1995 г., след като 
установява свободна пазарна ниша, основава Town Centre Parking 
и я превръща в пазарен лидер в своята област. В края на 2009 г. 
основава фирма “Градско Паркиране България” ООД, заедно с 
български бизнес партньори.
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да направим е да създадем преживяване по 
отношение на паркирането, със съответното 
качество и съобразено с нивото на 
обслужването в търговския комплекс. Хората 
биха паркирали в бетонна конструкция, ако 
искат да посетят магазина, но на пренаселени 
пазари, каквито има тук, например само в 
Русе доколкото знам се строят 6 търговски 
центъра, те трябва да се конкурират и 
един начин да се отличат, е като доставят 
висококачествена услуга по отношение на 
паркирането. Когато говоря за обслужване на 
клиенти, не говоря само за това някой да ви 
отваря вратата към магазина, а имам предвид 
наистина добре проектиран паркинг, в който 
хората да не губят много време и където да 
се чувстват в безопасност.

Това само за паркинг в търговски център 
ли се отнася, или и за градските паркинги?

- Всъщност, има два вида пазари що се 
отнася до предоставяне на услугата паркиране 
в градовете. Първият, който описваме като 
„извънулично” паркиране, може да бъде под 
формата на самостоятелни гаражни клетки, 
разположени в надземни, подземни или наземни 
паркинги. Тези паркинги могат да бъдат 
изградени чрез субсидия от общината или 
частен инвеститор и да доставят услуга на 
хората, които посещават центъра на града. 
Към този тип спадат и паркингите, които са 
от търговските комплекси. Когато говорим 
за извънулично паркиране, използването на 
паркоместата обикновено става срещу 
заплащане, освен, ако общината не ги 
субсидира, използвайки ги като маркетингов 
инструмент.

Другият голям пазар е платеното улично 
паркиране, познато тук като „Синя зона”, 
коeто има голям потенциал за развитие. 

Неговото организиране е много голямо 
предизвикателство и трябва да се извърши 
от експерти. Добрата организация на 
уличното паркиране може да повиши 
качеството на живот в централните части 
на градовете по отношение на безопасност 
на пътя, опазване на околната среда, пестене 
на време и пр. Например, абсолютна лудост 
е наличието на майки с детски колички, 
които ходят по средата на улицата, защото 
тротоарите са пълни с коли.

Уличното паркиране може да бъде и много 
сериозно приходно перо, но не като вдигаш 
коли и наказваш шофьорите. Ако това се 
случва – значи има проблем в организацията на 
работа.

Какво е вашето конкурентно предимство 
спрямо останалите играчи на пазара?

- Най-вече експертизата, да разбираш и 
познаваш в детайл елементите, които са 
важни за успешното функциониране на един 
паркинг, било то уличен или извънуличен. Това 
е бизнес в сферата на обслужването. Има 
неразбиране в България, че паркингът е просто 
разрешение за паркиране срещу събиране 
на такса. Разбира се, че той може да бъде 
източник на приходи, но трябва да достави 
ефективна услуга, пречупена през гледната 
точка на клиента.

Освен Великобритания и България, в кои 
други страни оперирате?

- В Гърция, Атина, преди олимпийските игри, 
Полша, Варшава и Португалия. Във всички тези 
държави има добре развит пазар на паркинги. 
България, по отношение на зрялост на пазара 
е зад тези държави, но бързо може да ги 
настигне.

(На стр. 32)
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(От стр. 31)
Ще бъде интересно да разберем, какво един 
инвеститор трябва да знае, когато започва 
да строи търговски център и паркинг 
към него, най-вече от мениджърска гледна 
точка?

- Много е важно проектирането да бъде 
направено така, че да оптимизира услугата. 
Съветът ми е: мислете за купувача! Той 
е моторизиран само в 30% от времето, 
прекарано в паркинга. През останалите 70% от 
времето, той е пешеходец. Трябва инвеститора 
да помисли и за двете роли, в които човек се 
превъплъщава, когато се намира в паркинга. 
Чувството за сигурност в колата е по-голямо, 
но по отношение на пешеходната роля – 
особено, ако човек е с малки деца например, 
много е важно нивото на сигурност, което 
се осигурява. От гледна точка на разходите, 
съветът ми е – ако имате възможност да 
строите над земята – тогава го направете. 
Въпреки че в България строителството 
под земята си остава по-евтино спрямо 
същото в западните страни, то все още 
е по-скъпият вариант спрямо надземното 
строителство – трябва да се изкопае голяма 
дупка, да се направи хидроизолация заради 
подпочвените води. Когато се построи, едни 
от основните оперативни разходи са свързани 
с ютилити услугите – осветление, действие 
на вентилационните системи, които гълтат 
електроенергия.

Друг важен аспект по отношение на 
инвеститорската гледна точка е, че 
паркингът дава първото и последното 
впечатление за една сграда у клиента.

Значи строителството над земята е по-
лесно, сигурно и евтино?

- Точно така. Над земята, освен това е по-
лесно използването на готови строителни 
конструкции, което е по-евтино, бързо и 
чисто.

Кой начин на строителство използвате в 
други държави?

- И двата начина, но там, където е 
възможно - над земята. Във Великобритания 
например земята, на която строим е много 
скъпа и се появява нещо като порочен кръг. 
Понеже цената на земята е скъпа и липсва 
предлагане, не можем да си позволим да 
строим над земята. Именно заради цената на 
земята, например в Лондон, може да се наложи 
да платиш 70 евро за 12 часа. Ако имате 
400 души, които плащат по 70 евро на ден, 
това означава много сериозен приход и ти 
можеш да си позволиш да изкопаеш дупка и 
да изградиш подземен паркинг. В центъра на 
София, където таксата е около 8 евро на ден, 
не можеш да си позволиш да направиш разход 
за строителство под земята. Има не много 
локации в България, където би си струвало 
да бъде изграден самостоятелен подземен 
паркинг освен, ако цената на изграждане не е 
подкрепена от приходи от наеми на магазини.

Интересно е какво мислят по този въпрос 
българските проектанти и архитекти?

- Това е едно от последните неща, които се 
обсъждат при един инвестиционен проект. 
Симптоматично е какво е било отношението 
на хората към паркирането в исторически 
план. Включително и във Великобритания 
то се промени в положителна насока през 
последните няколко години с последната вълна 
в строителството на търговски центрове. 
Инвеститорите осъзнаха, че този елемент е 
ключов за успеха на инвестицията. Същото е 
в България.

Според вас, коя е причината този елемент 
да бъде подценяван толкова дълго време?

- Защото е въпрос на търсене, изискване 
от страна на потребителите. Ако хората 
искат да посетят дадена локация, целта им 
е офисът, или магазинът, а не паркингът. 
Но в съвременните условия, ако основната 
услуга, която се предлага е еднаква, паркингът 
може да бъде отличителна черта. Особено 
при силна конкуренция. Това е случаят във 
Великобритания. Например, центърът 
на Манчестър е страхотна търговска 
дестинация. Но на 15 км от града има около 
150 000 кв. м. отдадени търговски площи 
със 10 000 безплатни паркоместа. И сега 
центърът на Манчестър се конкурира с 
тази колосална търговска структура. Ако 
центърът иска да се съревновава, трябва да 
предложи конкурентна паркинг услуга. Същата 
е ситуацията в България. Не е достатъчно 
само да изградиш паркинг с приятни, красиви 
цветове. Това е второстепенен фактор. По-
важно е доколко лесен за използване е този 
паркинг. Удобството е ключово за вземане 
на решение от страна на потребителя. 
Ако нещо ни дава възможност да сме по-
мързеливи, ние ще го изберем, в сравнение 
с нещото, което ще ни накара да положим 
повече усилие. Бързината, с която достигаме 
от паркинга до крайната точка, също е от 
значение.

Т.е паркингът е един мощен инструмент, 
който може да направи разликата във 
възприятието у клиента?

- Точно така – това е всъщност много 

Мислете за купува-
ча! Той е моторизи-
ран само в 30% от 
времето, прекарано 
в паркинга
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проектираме по възможно най-добрия начин 
съоръжението. Подземният елемент беше най-
голямото предизвикателство. На следващата 
година, този паркинг беше отличен с награда 
за най-добър европейски паркинг на годината, 
а причината да бъдем наградени с този 
проект е неговата ефективност. В този 
ред на мисли, нашата цел е да привнесем 
в България усещането, че паркингът не е 
нещо второстепенно, а може да изпълнява 
много важна роля за цялостния успех на всеки 
търговски център.

А как постъпвате в случаите, когато 
поемате обект на един по-късен етап, т.е. 
след изграждането му? Има ли механизми, 
чрез които можете да повишите 
ефективността на паркинга?

- Ако паркингът не е финансово ефективен 
заради някаква фундаментална грешка в 
проекта, и е част от търговски комплекс, 
структурните промени, които трябва да се 
извършат са много скъпи и с големи последици. 
Но все пак има и някои по-лесни възможности 
за оптимизиране. Например – процеса по 
вземане на решение от страна на шофьора 
накъде да кара, трябва да е максимално 
улеснен посредством обозначителни табели. 
Всяко спиране и двоумение се отразява на 
капацитета на паркинга. Относно избора на 
място за поставяне на бариери – учудващо е 
колко много бариери са поставени на наклон. 
Много е трудно да спреш пред бариера и да 
тръгнеш след това, когато си на наклонен 
терен. Левият завой при излизане също 
трябва да се избягва. Също така, често има 
възможност да рационализира и самата 
циркулация на движението, така че да е 
по-удобно на шофьорите. Всички тези, а и 
други проблеми се появяват, защото често 
проектантите не са експерти в тази област 
и не гледат през призмата на клиента, а от 
строителна гледна точка.

Ако се върнем паркинга в Liverpool One, кой 
ви е най-силният спомен от този проект?

- Предизвикателството да го проектираме 
така, че купувачите в търговския център 
максимално бързо да достигат до 
автомобилите си и да излязат от паркинга. 
Съгласуването на капацитета на изходните 
ленти с трафика по магистралата така, че да 
има съгласуване между двата елемента.

В края сме на много интересен разговор. 
Бихте ли желали да добавите нещо?

- Говори се много за качеството на 
търговските и офис сградите в България. 
Изграждането на качествени паркинги 
е сериозна възможност, която често 
инвеститорите пропускат. Нашата цел 
е да предоставим такава услуга, която да 
хармонизира качеството на двата елемента.

Благодаря Ви много! �

Интервюто взе: Антон ТОНЕВ

мощен маркетингов инструмент, който 
не изисква много усилия особено, ако те са 
съсредоточени в проектната фаза, в която 
да решиш как паркингът ти може да те 
отличи сериозно от твоя конкурент. Пак ще 
кажа, паркингът дава първото и последното 
впечатление, което клиентът получава от 
един търговски обект.

Когато гледаме паркинга през очите 
на фасилити мениджъра, може ли да ни 
дадете интересни съвети по отношение на 
неговата поддръжка?

- На първо място – поддържайте паркинга 
чист. Звучи банално, но е често недоглеждан и 
подценяван елемент...

Какви са вашите наблюдения във 
Великобритания?

- Аз мисля, че паркингите там се 
поддържат чисти. Важно е да има нулева 
толерантност към замърсяването, например 
към графитите. Важно е и да има цялостен 
план за поддръжката, съобразен с живота на 
сградата. Превантивната поддръжка също е 
много важна.

Вие предоставяте ли такива планове 
на фасилити мениджърите, когато 
изграждате паркинга?

- Да, можем да предоставим такива планове.

Бихте ли ни разказали за някой интересен 
случай от вашата практика – било то във 
Великобритания, или някъде другаде?

- Ще ви разкажа за един обект, който е 
сравнително нов. Беше отворен през 2008 
година. Става дума за търговски комплекс 
Liverpool One в северозападна Англия. Площта 
му е около 100 000 кв. м. Освен магазини, 
комплексът съдържа хотели, кина, ресторанти 
и пр. Този проект включваше изграждането на 
три паркинга – два многоетажни над земята 
и един подземен – общо с 3 500 паркоместа. 
Същата година Ливърпул беше градът 
на европейската култура, което направи 
добрият дизайн на сградата от изключително 
значение. Ние бяхме привлечени в проектната 
фаза. Работихме заедно с инженери, трафик 
консултанти, архитекти, така че да 

В центъра на Со-
фия, където такса-
та е около 8 евро 
на ден, не можеш 
да си позволиш да 
направиш разход за 
строителство под 
земята
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Проектантски мерки 
за увеличаване на 
чувството за сигурност
Нов подход при проектирането хвърля светлина върху факторите, 
влияещи на сигурността в паркингите

В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК, 
при съвместната работа на 
американски криминолог и архитект, 

възниква нов мултидисциплинарен подход за 
контролиране на криминалните прояви чрез 
целенасочено проектиране на сигурна среда. 
При метода „Превенция на престъпността 
чрез екологосъобразен дизайн” (CPTED), се 
отчитат редица фактори, които влияят на 
сигурността във всяка сграда, включително 
паркингите, като осветлението е 
основен компонент. Дори най-добрата 
осветителна система не е универсална 
за всички паркинги. CPTED позволява да 
се внесе разнообразие в осветлението, 
базирано на оценката на риска и усещането 
за сигурност, което собственикът на 
паркинга желае да остави у клиентите си.

CPTED следва препоръките на 
Американската асоциация за осветително 
инженерство (IESNA), в която членуват 
специалисти в областта на осветлението и 
привеждат в норми и съвети своите знания 
по темата. В документ, озаглавен „Сигурно 
осветление”, инженерите препоръчват 
ефективност на светлоразпределение 
между 5 и 6 lm/m2 при осветление на 
стълби, асансьори и рампи; 5 lm/m2 за 

пешеходните пътеки и минимум 3 lm/m2 
за открити паркоместа. Междувременно, 
входовете и изходите трябва да бъдат ярко 
осветени. Препоръчва се ефективността 
на разпределение на светлината покрай тях 
да е поне двойно повече от зоната около 
паркинга, така че например да се повиши 
видимостта за водачите, напускащи 
сградата пеша. Оградата също трябва 
да бъде осветена с поне половин lm/m2 
от двете страни, за да се минимизира 
възможността от „слепи” места.

Намаляването на височината, на която 
са разположени осветителните тела, може 
значително да подобри възможността 
пешеходците да виждат отвъд сенките, 
хвърляни от превозни средства и 
други предмети. Обикновено лампите 
се разполагат на 10 - 15 м височина и 
осветяват широка зона, но създават 
големи сенки между колите. Повечето 
хора се чувстват дискомфортно, ако не 
могат да идентифицират човека, ходещ 
към тях от 5 – 10 м разстояние. В много 
от съвременните паркинги осветлението 
се намира твърде високо, така че 
ходещата фигура може да се забележи, но 
не и да се идентифицира, което, от своя 

Светлината от 
лампи, които са 
само на 3 до 5 м ви-
сочина, преминава 
през прозорците на 
колите и се отра-
зява в превозните 
средства, нама-
ляйваки драстично 
сенките и „слепи-
те” места

Слабото осветление в 
паркинга може да създаде 
чувство за несигурност у 
хората и условия за по-висока 
престъпност или вандализъм
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страна, създава усещане за несигурност. 
Светлината от лампи, които са само на 3 
до 5 м височина, преминава през прозорците 
на колите и се отразява в превозните 
средства, намаляйваки драстично сенките 
и „слепите” места. В идеалния случай 
специалистите препоръчват комбинация от 
ниско и високо осветление. 

Боята също може да има значително 
влияние над светлоразпределението, затова 
се препоръчва интериорът на закритите 
паркинги да се боядиса в светли тонове. 
Ако таванът на паркингите е по-висок от 
този на обикновените помещения, това 
би позволило по-добра дистрибуция на 
светлината при отражение и пречупване 
на лъчите в светло боядисани тавани. 
Степента на сигурност се повишава в 
паркингите с инсталирани осветителни 
тела с поликарбонатни лещи, които са 
по-устойчиви на вандализъм и евентуално 
счупване. Поддръжката също е от 
значение, за да се подсигури навременната 
подмяна на изгорелите или повредените 
осветителни тела. Тук може да се установи 
график за смяна на осветлението, базиран 
на очакваната продължителност на 
експлоатация на лампите.

Осветлението е важно за сигурноста 
на паркинга, но не само по отношение на 
осигуряването на добро количество, но и 
по отношение на яркостта. Източникът 
на светлина е от значение, ако паркингът 
е под видеонаблюдение. Собствениците на 
паркинги и фасилити мениджърите трябва 
да бъдат наясно относно индекса на цветно 
отдаване (CRI) на различните типове 
осветление. Индексът на цветно отдаване 
измерва способността на източника на 
светлина точно да възпроизведе реалния 
цвят на обекта и съотвено - по-ясни записи. 
Високите стойности на CRI са оптимален 
вариант при спазване на принципите на 
CPTED. 

Съвременните паркинги най-често 
използват лампи с високо налягане и 
живачни крушки, тъй като те са широко 
разпространени на пазара и не са скъпи. 
Друга алтернатива представляват 
лампите под ниско налягане, но всички от 
досега споменатите типове лампи имат 
ниска стойност на индекса на цветно 
отдаване. Повечето последователи на 
CPTED препоръчват осветителните тела 
с метален халид, тъй като те осигуряват 
стойност на CRI до 90 от максимума 100. 

Висок индекс на цветно отдаване 
(80) предлагат и индукционните лампи. 
Те са разработени за военни нужди 
през 90-те и издържат над 100 000 
часа. Освен това, тяхната поддръжка 
може да се осъществява виртуално в 
продължение на повече от 25 години, 
понеже те нямат нажежаеми жички или 
електроди. Индукционното осветление 
има възможност да се задейства 
веднага при евентуално свързване 
със сензорите за движение с бърза 
идентификация и/или камера. Техен основен 
недостатък е фактът, че те се нагряват 
значително повече от останалите 
типове осветителни тела и изискват 
допълнителна мощност за вентилация и 
охлаждане, както и внимателно боравене.

LED осветителните тела също 
набират популярност. Тяхната напреднала 
технология позволява електронният поток 
да се превърне във видима светлина с 
висок индекс на цветно отдаване. Като 
цяло технологичният прогрес позволява 
навлизането на все по-нови технологии, 
като лазери и къси инфрачервени лъчи, 
в системите за сградно осветление 
и наблюдение спазвайки принципите 
на „Превенция на престъпността чрез 
екологосъобразен дизайн”. �

Надежда НИКОЛОВА

Индексът на цвет-
но отдаване (CRI) 
измерва способнос-
тта на източника 
на светлина точно 
да възпроизведе 
реалния цвят на 
обекта и съотве-
но - по-ясни записи

Добре осветен паркинг с LED осветление
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Промяна в парадигмата
Сред най-актуалните практики за управление на паркингите се нареждат 
споделеното паркиране и автоматизираното таксуване на престоя

СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКИНГИ 
преминава през фундаментална 
промяна в начина, по който се 

приемат проблемите и се оценяват 
решенията. Старото виждане, че 
паркоместата трябва да изобилстват, 
целеше постоянен ръст в броя на 
паркингите, а това, от своя страна, 
щеше да доведе до спад в цените. 
Перманентното наличие на свободни 
места позволяваше всяка сграда да 
отговори на своите собствени нужди, но 
на цената на постоянното усвояване на 
територии. 

Тези практики се оказаха неефикасни 
във времена на компактно развитие 
на градовете и икономически 
оправдано урбанизиране. В отговор на 
разнообразните икономически, социални 
и екологични проблеми, които породи 
старата парадигма за планиране на 
паркинги, се появи управленски процес 
за прекрояване на стратегиите към 
по-ефективно ползване на наличните 
паркоресурси. Новата парадигма цели 
да осигури оптимално количество 
паркоместа на съответната цена.

Според съвременните практики 
голямото количество паркоместа е 
толкова вредно, колкото и техния 
недостиг и занижените цени за 
ползване са също толкова вредни, 
колкото високите. Новата парадигма 
се стреми да оползотвори максимално 
ефективно паркинг сградите. Според 
нея е допустимо паркоместата в дадена 
сграда да са препълнени, стига наоколо 
да има допълнителни възможности за 
паркиране. Насърчава се споделянето на 
паркинг - услуги в различни обекти, както 
и пропорционалното остойностяване 
според типа превозно средство, ползван 
от клиента. 

На преден план при съвременния 
паркинг - мениджмънт излизат три 
основни принципа - ефективно ползване на 
паркинга, гъвкавост на пространството 
и коректно остойностяване. Паркингите 
трябва да бъдат оразмерени и управлявани 
така че да са постоянно заети, а с 
въвеждането на подобрения в дизайна 
може да създаде по-функционална и 
пластична среда с възможност за 

намаляване на застроената площ 
и увеличаване на екологичните и 
естетическите ползи.

При планирането на паркинги 
старата парадигма се базира на метода 
„предвиждам и осигурявам”. При него се 
съблюдават отминали тенденции, за да 
се предвидят бъдещите нужди. Освен 
възможността за грешна прогноза, този 
тип планиране често води до неоправдано 
разрастване на паркингите и циклично 
нарастване на броя на автомобилите. При 
съвременните принципи на планиране се 
определя оптималният брой паркоместа 
като количеството, за което водачите 
на автомобили са готови да заплатят 
всички разходи, стига да им се осигури 
безпроблемно движение и покой в града.

Броят паркоместа, необходим на 
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определено място, може да се определи 
посредством конвенционалните 
методи за планиране, базирайки се на 
препоръчителен минимален стандарт. 
В България нормите са публикувани в 
„Наредба за планиране и проектиране 
на комуникационно-транспортните 
системи на урбанизираните територии” 
на Министерство, на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Чл. 24 определя броя паркоместа 
в зависимост от функционалното 
предназначение на обекта. Така например 
за административните сгради трябва 
да се осигурят 1,5 броя на 60 - 80 м2 
РЗП, докато нормата за търговски 
центрове и магазини е 1,7 броя на 40 - 
60 м2 РЗП. Най-много паркоместа – 1,9 
на 10 посетителя – се изискват при 
проектирането на театри, киносалони, 
концертни зали и др. Хотелите с висока 
категория и прилежащи ресторанти 
трябва да осигурят по 1 паркомясто на 
3 до 5 легла, а болниците и лечебните 
заведения – 1,5 броя на 10 легла. В 
наредбата е упоменато, че минималните 
и максимални стойности се прилагат 
като гранични и в конкретните случаи 
съответната стойност се преценява 
и прилага в зависимост от значението 
на обекта (местно, районно или по-
високо ниво), неговото разположение 
в структурата и големината на 
урбанизираната територия и от 
степента на посещаемост.

За нови сгради е задължително 
необходимите паркоместа да се осигурят 
в границите на урегулирания поземлен 
имот. Изключения се допускат от органа, 
който следва да издаде разрешението 
за строеж, когато нормативно 
необходимите места не могат да бъдат 
осигурени в границите на урегулирания 
поземлен имот, поради технически или 
нормативни причини, като размери и/
или наклон на урегулирания поземлен 
имот, хидрогеоложки условия, санитарно-
охранителни зони и др. Наредбата 
определя по-либерални условия за 
паркирането в централните градски зони, 
както и за промишлени и други обекти, 
където се работи на смени. 

Възможно е при близко разположени 

обекти, които се натоварват по различни 
часове от денонощието, при изчисленията 
на оптималния брой паркоместа да се 
отчете неедновременното използване 
на едни и същи места за различни 
обекти. Този тип оразмеряване се счита 
за алтернативен,  но законосъобразен 
метод за определяне на необходимите 
паркоместа. При оразмеряване според 
оптималните стандарти за ефективност, 
паркоместата в даден магазин например 
могат да бъдат оразмерени спрямо 
ежедневните или ежеседмични посещения. 
Въпреки че броят на местата за 
паркиране се определя според дните с най-
голямата посещаемост (събота и неделя), 
постигането на нормативно признатия 
брой паркоместа може да се изчисли 
според ежедневните посещения, стига 
наблизо да има офис сграда, чиито паркинг 
не се ползва през уикенда. От съществено 
значение е на водачите на автомобили да 
се предостави необходимата информация 
кога да се преориентират към свободните 
паркоместа в офис - сградата.

Оптималните стандарти за 
ефективност отразяват относителните 
възможности за печалба и разходи при 
различните варианти така че да се 
осигури по-малко място за паркиране 
там, където инвестицията значително 
се оскъпява или където мениджмънт 
стратегиите са лесно приложими. Освен 
това, стандартите за ефективност 
благоприятстват глобални начинания в 
сферата на компактното развитие на 
градовете и намаляване на автомобилния 
трафик.

Един от големите плюсове на умело 
приложения паркинг мениджмънт е 
възможността да се намалят сградните 
разходи. Разходите обикновено са 
породени индиректно от наеми, такси и 
данъци, така че идеята за потенциалните 
спестявания при ефективно управление 
е слабо разпространена. Стандартната 
площ за паркиране на лек автомобил е 
между 22 и 25 м2, за мотоциклети – по 
4 м2, а за велосипеди – по 2 м2. Заедно с 
пространството за маневриране може да 
се каже, че на 1 000 м2 се събират около 
20 - 30 паркоместа. 

(На стр. 38)

За нови сгради е 
задължително не-
обходимите парко-
места да се осигу-
рят в границите 
на урегулирания 
поземлен имот
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(От стр. 37)
Освен това, поради необходимостта 
от подсилване на конструкцията, 
инсталационната и естетическа 
поддръжка, закритите паркинги се 
оскъпяват значително повече от уличните 
и откритите.   

Менинджърите прилагат различни 
методи, за да повишат капацитета 
на съществуващите паркинги. Една 
от най-често срещаните причини за 
неефективно използване на паркинг-
пространството са неоползотворените 
ъгли и ръбове, където могат да се 
разположат местата за паркиране 
на компактни автомобили, мотори и 
велосипеди. Маркировката за компактен 
автомобил е с около 20% по-малка от тази 
за стандартна кола. Друга разпространена 
грешка е използването на паркингите за 
складиране на материали, оборудване и 
неизползваеми автомобили, които заемат 
излишно място. Изчислено е, че на единица 
площ с коса маркировка за паркиране се 
събират повече автомобили, отколкото 
при успоредно обозначените паркоместа. 
Така че когато пространството за 
маневриране позволява, не изпускайте 
възможността да прекроите своя паркинг. 

Подобрения могат да се въведат и по 
отношение на самия процес на паркиране. 
Ако се наеме крупие за пиковите 
часове, капацитета на паркинга може 
да се увеличи с 20 до 40%, в сравнение 
с възможността клиентите сами да 
паркират автомобила си. Значително 
по-скъпа инвестиция представляват 
съоръженията за механизирано 
паркиране. Ненужното пространство 
за маневриране увеличава площта за  
паркиране, но процедрурата се изпълнява 
на по-бавни обороти. Друг недостатък 
на автоматизираната система е 
затрудненото паркиране на джипове, 
минивани и камиони.

Промени в парадигмата настъпват 
и при остойностяването на паркинг 
услугата. В най-честия случай, 
остойностяването е комбинация 
от прилагането на стратегията за 
управление на сградата (за да се намалят 
проблемите с паркоместата) и на 
градската стратегия за управление на 

трафика (да се намалят проблемите с 
придвижването). Към момента процесът 
е неефективен по няколко причини: 
автоматите за заплащане са неудобни, 
сложни и/или бавни, някои системи за 
остойностяване на престоя в паркинга 
изискват предварително заплащане, 
без да се връща част от сумата, ако 
автомобилът напусне сградата по-рано, 
и не на последно място – паркоместата 
често са включени при закупуването или 
наемането на помещения, принуждавайки 
потребителите да заплатят за тях, без 
значение дали ги искат или не.

Съществуват модерни възможности за 
по-добро остойностяване при ползването 
на паркинг. Новите електронни системи 
са по-точни, удобни и притежават гъвкави 
приложения. Заплащането може да се 
осъществи както с банкноти и монети, 
така и през Интернет, телефон, както и с 
дебитна или крединта карта. Те отчитат 
точния престой и го остойностяват, 
като цената е различна за различните 
часове на денонощието. Важно приложение 
на новите системи е автоматичният 
запис на данни по отношение на 
ползваемостта, което е от значение 
при планирането и администрирането 
на паркингите. При частните сгради 
съществува следната уловка - пропърти 
мениджърите могат да приложат по-лесно 
намаления за наемателите, които ползват 
едно паркомясто по-малко, отколкото да 
се надчисли допълнителна сума за второ 
паркомясто.

Всички споменати стратегии са 
технически приложими, финансово 
ефективни и пространствено икономични. 
Трудната част при прилагането им се крие 
в това, че те изискват промяна не само у 
законодателните органи, проектантите 
и мениджърите, но и в начина по който 
обществото гледа на проблемите и 
съвременните решения в сферата на 
паркирането. Затова сред основните 
задачи на мениджърите на паркинг 
сгради се нарежда не само създаването 
и прилагането на стратегии, но и 
запознаването на всички бенефициенти с 
ползите от новата парадигма. �

Надежда НИКОЛОВА

Една от най-често 
срещаните причи-
ни за неефектив-
но използване на 
паркинг простран-
ството са неопол-
зотворените ъгли 
и ръбове, където 
могат да се раз-
положат местата 
за паркиране на 
компактни авто-
мобили, мотори и 
велосипеди

Модерните авто-
мати позволяват 
заплащането да се 
осъществи както 
с банкноти и моне-
ти, така и през Ин-
тернет, телефон, 
както и с дебитна 
или крединта кар-
та
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Съвременни 
паркинг технологии
Съвременните паркинг системи намаляват маневрирането 
и чакането в паркингите и гарантират събираемостта на вземанията

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПАРКИНГ 
СИСТЕМИТЕ адресират различни 
проблеми и възможности на паркинг 

съоръженията. Някои са ориентирани 
към минимизирането на маневрирането 
в паркинга, други към гарантиране 
на събираемостта на таксите за 
паркиране, защита от кражби и др. 
Нарастването на трафика в големите 
градове, както и новите разработки в 
света на автомобилостроенето, ще 
изправят паркингите пред все повече 
предизвикателства, но ще им дадат повече 
възможности за оптимизация. Скорост 
набират и автоматизираните паркинги, 
но продължават да се изграждат и големи 
стандартни паркинги. 

Комуникация кола паркинг
Конвенционалните паркинги са места, 
където водачите извършват най-
разнообразни маневри в търсенето на 
паркомясто. От маневрирането произлизат 
няколко негативни ефекта – емисии на 
газове, разходи за вентилация, риск от 
инциденти и др. В стремеж да решат 
този проблем от немския автомобилен 
производител Audi стартират съвместен 
проект с немска фирма доставчик на паркинг 
системи. Съвместно те разработват 
безжична комуникационна система от 
тип комуникация „кола-инфраструктура”. 
Целта на системата е да намали времето 
за разплащане с паркинг системата и да 
оптимизира максимално маневрирането в 
паркинга. С нейна помощ, водачите могат 
да използват собствения си автомобил 
като лична идентификационна карта за 

паркиране, с която се разплаща с пари 
директно от кредитната карта или от 
предварително заредена сума от някоя 
станция за разплащане. След това касовата 
бележка автоматично бива изпратена на 
посочен e-mail адрес. Когато един водач 
реши да паркира в паркинга, той просто 
потвърждава това чрез бордовия компютър, 
който пък му показва колко свободни места 
има в паркинга и колко струва паркирането. 
Системата прави излишни билетите, 
намалява инвестициите за станции за 
разплащане, тъй като то става значително 
по-бързо, а това, от своя страна намалява 
опашките на изхода. Също така, системата 
оптимизира цялостния трафик в паркинга, 
което намалява емисиите на газове и 
други негативни странични ефекти от 
маневрирането в паркинга.

Автоматизиран 
или стандартен паркинг
Изглежда, автоматизираните паркинги 
стават все по-популярни с годините. 
Те представляват гъвкаво решение за 
паркиране, където строителните разходи на 
място за паркиране обикновено са по-ниски. 
Големите автоматизирани паркинги могат да 
бъдат с капацитет от стотици паркоместа, 
а пространството при тях се ползва по-
ефективно, което означава по-малък обем 
за брой паркоместа. Автоматизираните 
паркинги не изискват вентилационни 
системи, асансьори или стълби, а 
осветлението се използва единствено при 
дейностите по поддръжка или извънредни 
ситуации. Също така се изключва рискът от 
инциденти, които могат да се случат при 
маневрирането на шофьорите.

Когато много хора напускат сградата по 
едно и също време или пристигнат много 
хора наведнъж, при автоматизираните 
паркинги може да се образуват опашки. 
По тази причина за по-големи съоръжения, 
където трафикът е интензивен и не винаги 
предсказуем, все още се предпочитат 
конвенционалните многоетажни паркинги. �

Ясен ДИМИТРОВ
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Термоизолация при 
подземни паркинги
Начин да се предотвратят проблеми с горната плоча 
на подземни паркинги с отворени пространства над тях

СТРЕМЕЖЪТ ДА СЕ НАМАЛИ ПАРКИРАНЕТО 
ПО УЛИЦИТЕ, както и желанието на 
собствениците на сгради в гъсто 

населените райони да осигурят място за 
паркиране на посетителите си, доведоха 
до появата на множество подземни 
паркинги в големите градове на Европа.

Изграждането на тези съоръжения 
е свързано със специфични 
предизвикателства. В много случаи 
непосредствено над подземните паркинги 
няма сгради и върху тях се изграждат 
паркове, градинки и други градски отворени 
пространства, често с натоварен трафик. 
Това е причина най-горната плоча на тези 
паркинги да е изложена на колебанията 
в температурата на външния въздух 
и понякога на по-голям натиск. Добре 
известен факт е, че при подземните 
паркинги трябва да се обърне сериозно 
внимание на хидроизолацията, но често се 
пренебрегва термоизолацията на горната 
част на паркинга. Тази особеност на 
„голите” подземни паркинги може да доведе 
до някои неприятности.

Негативни ефекти 
от температурните колебания
Температурата на въздуха в един подземен 
паркинг без сграда над него е почти без 

промени, което се дължи на постоянната 
температура от 5-10 оC на земята под 
и около паркинга. Това обаче не важи за 
най-горната му част, която е изложена 
на атмосферните температури. При 
отрицателни температури през зимата 
тя може да стане с няколко градуса по-
студена от температурата на въздуха 
в паркинга. От друга страна, през 
зимата в паркинга често влизат коли, 
покрити с вода, лед или сняг, които по 
този начин внасят влага. Това повишава 
относителната влажност на въздуха и при 
тези условия тя може да надмине 80 %. Така 
при липса на термоизолация се получават 
добри условия за образуване на конденз по 
тавана на най-горния етаж на подземния 
паркинг. Дори наличието на вентилационна 
система може да не помогне за справянето 
с проблема, тъй като гредите по тавана 
на паркинга до известна степен пречат 
на движението и циркулацията на въздуха 
непосредствено под тавана. По тази 
причина при изграждането на подземен 
паркинг от разглеждания тип е нужно 
полагането на топлоизолация отгоре.

Освен че има корозивни свойства, 
водата, която се появява на тавана на 
паркинга, отмива калциевия карбонат 
от бетона. Той образува белезникави или 
жълтеникави петна по тавана както 
и малки сталактити и сталагмити. 

Водата, съдържаща 
калциев карбонат, 
отмит от бето-
на, представлява 
опасност за боята 
на автомобилите в 
паркинга
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Водата, съдържаща това съединение, 
представлява опасност за боята на 
автомобилите в паркинга, особено ако 
една кола често бива паркирана на едно 
и също място, където падат капки от 
тавана. Това съединение може да остави 
видими следи по боята, които не могат да 
бъдат измити. Едва ли някой собственик 
на подземен паркинг би искал да остави 
подобни спомени на посетителите си. 
Най-елементарната и евтина мярка, за да 
се избегне този проблем, е поставянето 
на достатъчно дебел слой термоизолация 
върху горната плоча. Това не само ще 
мнимизира проблемите с влагата и 
конденза, но ще предпази за по-дълго време 
и самата структура. Термоизолацията 
намалява деформациите, създадени от 
температурните промени. По този 
начин се намалява риска от образуване на 
пукнатини в структурата на плочата. 
За сравнение, горната плоча на един 
подземен паркинг без термоизолация 
претърпява средно от два до четири пъти 
по-голямо линейно разширение, свързано с 
температуните промени. 

Липсата на термоизолация може 
да доведе и до заблуди. Например в 
някои случаи, основно поради липса на 
знания, влагата по тавана и капките се 
възприемат като теч в горната плоча. 

За предотвратяването на теча се прави 
ремонт с цел подмяна на хирдоизолацията, 
която в повечето случаи накрая се оказва 
неповредена.

Случай от практиката
Във връзка с гореописаните проблеми, 
при изграждането в края на 80-те на най-
големия подземен паркинг в Дортмунд, е 
взето решението върху горната му плоча, 
имаща с площ 8000 кв. м, да бъде положена 
5 см термоизолация от пеностъкло. 
Пеностъклото е избрано като изолация 
поради неговата способност да издържа на 
натиск – в дадения случай тя е 1 N/кв. мм. 
Пластът пеностъкло е положен над слой от 
битумен грунд. Над слоя термоизолация са 
положени:
� Два пласта битумни мембрани; 
� Слой мастик асфалт с дебелина 35 мм;
� Слой мастик асфалт с гранулирана 
структура нанесена на два пъти с дебелина 
35 мм;
� Защитен слой от бетон 10-30 см;
� Гранитен паваж от големи плочи.

Паркингът е разположен под централния 
площад „Ханзаплац” и реконструкции не са 
му извършвани до днес. �

Ясен ДИМИТРОВ

Намаляването на 
температурните 
колебания в горна-
та плоча води до 
по-малки струк-
турни деформации

Площад „Ханзаплац” в Дортмунд, Германия, под който е разположен най-големия обществен подземен паркинг в града
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Куриерски и пощенски пратки

Управление 

на пощата

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРАТКИ и 
писма може да се окаже трудоемка 
задача в големи структури, особено 

такива, където ежедневно се получават 
големи обеми. В един университет 
например получената дневна поща 
може да наброява хиляди пратки. От 
начина, по който вътрешно се управлява 
получената поща, зависи ефективното 
и сортиране и резпределение. В някои 
организации вътрешното управление на 
пощата е и начин да се следи обемът 
поща за всеки служител и свързаните с 
това разходи. Управлението на пощата 
далеч не е приоритетна разходна 
дейност в много организации, но за 
компаниите, включени в списъка Fortune 
500, то стои средно зад над 9% от 
оперативните разходи.

Изисквания към мениджмънта
Управлението на пощата в една 
организация като дейност включва 
практики, които са насочени към 
входящите и изходящите потоци 
от пощенски пратки така че да се 
намаляват разходите и да се увеличава 

Ефективните практики при идентифициране на пощенските потоци и тяхното 

сортиране подобряват качеството на кореспонденцията и намаляват разходите

ефективността от обработването им. 
То трябва колкото се може в по-голяма 
степен да гарантира надеждно, бързо и 
точно достигане на получените пратки 
до адресатите вътре в организацията. 
С развитието на комуникационните 
технологии обемът на пощенските 
пратки е намалял значително, но за някои 
видове съобщения традиционната поща 
остава предпочитания начин. Една теория 
дори гласи, че ако познавате добре как се 
разпределя пощата в една организация, 
вие ще сте наясно как работи цялата 
организация.

Бизнес пощата се състои от 
двата основни потока – входяща и 
изходяща. От големината на всеки 
от тези два потока зависи и това 
колко ресурси трябва да се отделят за 
вътрешно разпределение на пощата 
или за разпращане на изходящата. В 
повечето случаи мерките за управление 
са насочени единствено към бизнес 
пощата на организацията, като не се 
допуска вътрешните пощенски услуги 
да се използват за доставянето на 
лична поща. Основните фактори, от 

За компаниите, 
включени в спи-
съка Fortune 500, 
пощенските разхо-
ди представляват 
средно 9% от опе-
ративните разходи
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които зависи ефективното управление 
на пощенските пратки, са няколко – 
персоналът, оборудването, моделът на 
разпределение, пощенските регулации и 
инструкциите към ползвателите.

Когато много служители са 
концентрирани на едно място, дали в 
една голяма сграда или комплекс от много 
близкоразположени сгради, процесите по 
управление на вътрешната поща често се 
поемат от фасилити менджмънт отдела 
или ФМ доставчика. Тук, разбира се, могат 
да се намерят всякакви комбинации.

Може би най-голямото 
предизвикателство за управлението 
на вътрешната поща е ефективното 
определяне на нужния за това персонал. 
Той може да е разнороден и да се състои 
както от вътрешен персонал, така и 
от външен - например служители на 
куриерска фирма, с която има договор 
за абонаментно обслужване, да речем 
за разпращане на поща между офисите 
на фирмата. Управлението на човешкия 
ресурс тук не се различава много от 
това в другите поддържащи дейности в 
организацията.

Пощенският център
Организациите, чийто бизнес налага 
работа с големи потоци пощенски пратки, 
разполагат с пощенски център, който 
представлява помещение, където се 
сортира и се разпределя пощата. При 
изграждането на тези помещения важат 
много от правилата на индустриалния 
дизайн, насочени към увеличаване на 
продуктивността. 

Основен фактор за ефективността на 
пощенския център е неговата локация. Той 
трябва да бъде лесно достъпен за подаване 
на поща отвън и също така е добре да 
заема централно място, което е удобно 
за служителите. Тук трябва да се вземе 
под внимание и сигурността и контрола 
на достъп до пощенския център. Ето 
още някои особености на вътрешното 
устройство на това помещение:
� Традиционно дизайнът на 
сортировъчното оборудване е направен 
така че потокът да върви от ляво 
надясно;
� Подредбата на оборудването трябва да 
позволява работна гъвкавост;

(На стр. 44)

Над 20% от пис-
мата с рекламни 
материали въобще 
не биват отваряни 
в последствие

Пощенският 
център в една 
организаця трябва да бъде 
лесно достъпен както за приемане 
на поща отвън, така и за служителите й
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(От стр. 43)
� За предпочитане е зоната за сортиране 
да е с L или V форма;
� Тъй като работата е от често 
повтарящи се действия, ергономията е 
важен фактор за продуктивността,

Както в много други области и тук 
един мениджър трябва да е готов за 
иновативни подходи за разместване на 
позициите на служителите, ангажирани 
със сортирането, или тяхната замяна 
с оборудване. Добър индикатор за 
качеството на обслужването на 
пощенския център е мнението на 
служителите в организацията, които 
ползват неговите услуги. Но не трябва да 
се забравя, че от другата страна стоят 
разходите и високото качество не трябва 
да е постигнато на всяка цена.

Оперативната ефективност на 
пощенския център е насочена към 
оптимизиране на потоците от пратки 
и е добър инструмент за намаляване 
на разходите, които се случват там. 
Основен фактор за пощенските разходи 
обаче остава обемът поща, затова най-
важно е правилно да се определи вида 

поща и дали въобще дадена информация 
трябва непременно да минава от там 
или това може да стане и по електронен 
път. Например не всички писма и пратки 
имат нужда от експресна доставка, но 
въпреки това много от тях се пращат 
като експресни. Също така много видове 
съобщения могат да бъдат пратени 
по електронната поща или през факс. 
Средно над 20% от писмата с рекламни 
материали въобще не биват отваряни 
в последствие, което е добър повод да 
се помисли, дали не е излишен каприз те 
да бъдат пращани на хартия. Също така 
по-евтино излиза кореспонденцията и 
пратките, които ще бъдат пратени е 
една дестинация да бъдат консолидирани, 
отколкото пратени по отделно. Като 
цяло разходите за пощата могат 
да бъдат намалени с 30% само от 
правилната преценка на вида поща и 
как тя да бъде сортирана. След като е 
избран подходящият модел на сортиране 
и видовете потоци, нещата вече зависят 
от ефективността в пощенския център. �

Ясен ДИМИТРОВ

Машина за адресиране 
на писма
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Куриерски услуги

Ефективни системи 
и решения във време на криза

Разработка прави вноса по-лесен с новата онлайн система Express Import

Т
РАНСПОРТНИЯТ БРАНШ е един 
от най-силно засегнатите 
от световната финансова и 
икономическа криза. Една от 
основните причини е резкият 

спад в международната търговия. За много 
държави спадът на експорта на годишна 
база надхвърля 20-30%. Една от мерките 
за справяне със ситуацията в световен 
мащаб е въвеждане на процеси, водещи до 
повишаване на качеството на обслужване. 
Усилията са насочени към повишаване на 
автоматизацията чрез интернет базирана 
система.

TNT Express обяви световния старт на 
своята нова система Express Import, която 
дава на клиентите пълен контрол върху 
техните пратки по внос. Този интернет 
базиран инструмент позволява на фирми, 
които имат международен обмен на стоки 
и товари, да заявят вземане на пратки 
по внос от над 170 страни по света с 
ценообразуване и фактуриране в тяхната 
местна валута за по-добър контрол на 
транспортните разходи.

Новата система разширява досегашната 
гама от експресни услуги за доставка по 
внос на компанията и сега тя е налична 
за всички фирми, клиенти на компанията, 
независимо от вида и големината на техния 
бизнес и дали те поръчват завършени 

стоки или резервни части от множество 
доставчици по цял свят.

Едно от уникалните предимства на 
системата Express Import e опцията за 
заявка на ценова оферта за транспорта, 
преди онлайн поръчката да бъде завършена. 
Това означава, че клиентите могат 
ефективно да преценяват кога и на каква 
цена да пристигне тяхната пратка по 
внос. Като следваща стъпка, компанията 
контролира процеса по логистиката и 
транспортирането на стоките, чрез 
сухопътната или въздушната си мрежа 
за доставки, в зависимост от бюджета 
и изискванията на времевата рамка на 
клиентите. Услугата Express Import е налична 
с всяка една от основните експресни услуги 
за доставка на компанията.

Системата Express Import не само 
предлага по-голям контрол, но също така 
е удобна за ползване от потребителите 
и е изцяло автоматизирана. Фирмата 
получател подава поръчките онлайн и 
се свързва с фирмата изпращач чрез 
генерирана от системата електронна 
поща. TNT се грижи и за езиковите бариери, 
създава и отпечатва необходимата 
документация за изпращача,  обработва 
заявките за вземане на пратки, транспорта 
и митническото им освобождаване 
(където се изисква) и доставя пратката до 

© TNT
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зададения от получателя адрес.
За да направи по-бърз процеса на поръчка 

и комуникация между получателите и 
изпращачите, системата Express Import 
също предлага и следните допълнителни 
удобства:
� Адресна книга, която отменя нуждата 
от повторно въвеждане на адресите на 
фирмите контрагенти или данни те в 
регулярни / повтарящи се поръчки; 
� Функция за повтаряне на поръчките, 
която позволява на клиента да изпрати 
повторна поръчка в рамките на няколко 
секунди;
� Преглед на всички направени заявки за 
пратки по внос и техния актуален статус; 
� Системата е налична на много езици - 
английски, испански, немски, френски, 
италиански,  китайски, включително и на 
български.

“TNT има за цел да направи процеса по внос 
на пратки от цял свят по-лесен за своите 
клиенти.” каза Ян Вилем Брийн, директор 
направление “Маркетинг & продажби” на TNT 
Express. “Нашата нова система им предлага 
по-голям контрол, бързина и автоматизация, 
независимо от коя точка на света те имат 
нужда да внасят. Нашите клиенти ще имат 
достъп до системата Express Import, чрез 
онлайн потребителския интерфейс myTNT. 
За достъп до системата на фирмите - 
изпращачи се изисква единствено да имат 
интернет връзка и електронна поща, за да 
се свържат към системата и да попълнят 
данните по поръчката. Куриер ще бъде 

изпратен да вземе пратката веднага щом 
информацията по заявката е потвърдена 
в системата и поръчката е одобрена от 
получателя. Вносът никога не е бил по-
ефикасен”, добави той.

Всяка година TNT Express превозва няколко 
милиона пратки по внос. Частично това 
се дължи на растежа на товаропотоците 
от Китай, Индия и други развиващи се 
производствени икономики, а също така и 
на факта, че потребителското търсене за 
експресни транспортни услуги по внос към 
TNT е нараствало по-бързо от търсенето на 
услуги по износ. �

TNT Express

Куриерски услуги

© TNT
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Интервю

Фасилити менджмънтът 
е фантастична професия
Уейн Тантрум, председател на EuroFM

КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
EUROFM?

- Това е много голяма чест. Да 
получа възможността да заемам позицията 
председател на EuroFM е нещо, с което 
не съм предполагам, че ще се занимавам. 
Смятам, че да подпомагаш такава 
асоциация – да й помагаш да расте и да 
постига целите си е нещо наистина хубаво. 
Това е много приятно, но е свързано и с 
много ангажименти.

Каква е вашата визия за развитието на 
ФМ индустрията, какво се случва сега в 
нея?

- Моята визия за фасилити мениджмънта 
е, че трябва да се утвърди като професия. 
Не мисля, че в момента тази дисциплина се 
разглежда по същия начин като останалите 
професии. Ако погледнем банкерите, 
адвокатите, докторите и др. – хората добре 
разпознават тези професии. Ако говориш за 
ФМ хората често не знаят за какво става 
въпрос. Така че моята визия е, че като част 
от EuroFM, както и индивидуално, ние трябва 
да популяризираме ФМ професията и да се 
уверим, че хората я разбират и знаят на 
какво са способни ФМ професионалистите. 
Това е професия, към която искаме да 
насърчим да се насочи новото поколение от 
лидери. Искаме да насърчим студентите са 
получат образователни степени във ФМ и да 
дойдат в тази професия, защото фасилити 
мениджърът е една фантастична позиция.

Какви са най-големите 
предизвикателства пред EuroFM за 
близкото бъдеще?

- Мисля, че основното предизвикателство 
е да бъдат постигнати всичките 
амбициозни цели, които сме си поставили. 
Ние имаме средносрочна стратегия – един 
дълъг списък от цели, които искаме да 
постигнем през следващите две години 
и да постигнем всичките от тях е най-
голямото предизвикателство. За мен това 
означава да не губим фокус, така че да има 
ясно лидерство и поставяне на приоритети 
при изпълнението на стратегически ни цели. 
Ние работим с ЕС, за да видим дали можем 

Уейн Тантрум

има собствен бизнес в лицето на компанията 

New World Sustainable Solutions Limited. Уейн ФМ 

професионалист и консултант, който специализира 

във внедряване на устойчиво развитие в 

организационната стратегия. Преди това е бил 

нает от компанията Interserve PLC, за да и помогне 

да стане обучен лидер в областта, в която работи, 

като е реализирал това с голям успех и е спечелил 

различни награди и поръчки. Той е отлично запознат с 

проектите Carbon Disclosure Project и Carbon Reduction 

Commitment. В момента Тантрум е и председател 

на Европейската фасилити мениджмънт асоциация 

(EuroFM) и също така член на Британския институт по 

фасилити мениджмънт (BIFM).
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Интервю

да направим тази професия разпознаваема 
и мисля, че ЕС също си е поставила тази 
цел. Ако погледнете новите европейски 
стандарти за ФМ, които идват – например 
EN 15221 – те дават допълнителни 
дефиниции за ФМ. Те дефинират как да 
бъдат развити ключови индикатори 
за качество (KPI); как да се определят 
споразуменията за ниво на обслужване 
(SLA) между един възложител и един 
доставчик на услуги; как да се управляват 
партньорските взаимоотношения между 
клиент и доставчик на услуги и др. Всички 
тези неща помагат да се ФМ да се утвърди 
и да се обедини като професия в рамките 
на ЕС. Ние ще продължим да работим по 
нашата част, така че правителствата и 
местните власти около него да разберат 
тази професия.

Каква е вашата визия за Директивата 
за енергийната ефективност в сградите 
и ролята на фасилити мениджъра в 
прилагането й?

- Директивата дефинира как една сграда 
трябва да функционира от гледна точка на 
енергийното потребление. Предоставянето 
на сравнителен стандарт, който измерва 
енергията в сградите, е добра стъпка в 
борбата с климатичните промени. Когато 
една сграда получи енергиен паспорт, 
обикновено фасилити мениджърът е 
човекът, който ще вземе този документ 
и ще даде идеи за това, как да се направят 
нужните подобрения и как да им се повлияе. 
Но, от друга страна, той трябва да работи 
със собственика на сградата. Така че за 
мен ролята на фасилити мениджъра е да си 
партнира със собствениците на дадения 
недвижим актив и да се увери, че те 
прилагат ефективно мерките за намаляване 
на въздействието на сградата върху 
околната среда и парниковите емисии.

Какъв съвет бихте дал за по-младите ФМ 
пазари като например този в България?

- Наличието на асоциации или организации, 
опитващи се да популяризират ФМ 
професията, е чудесно за един млад ФМ 
пазар. Аз напълно бих подкрепил организации, 

които правят това и бих им помогнал да 
се справят с предизвикателства, с които 
се сблъскваме като фасилити мениджъри. 
Така че първият ми съвет за един млад 
пазар е да се основат подобни асоцоации, 
ако такива няма. Второто нещо, което бих 
посъветвал, е тези организации да търсят 
подкрепа от асоциации като EuroFM по 
отношение на техните планове и техните 
цели, за да се уверят че техните стремежи 
са постижими. Те трябва да знаят, че 
не са сами и че ако дойдат при EuroFM, 
ние ще им помогнем. Новите асоциации 
обикновено имат чудесни идеи, но те се 
изправят и срещу трудности, за които 
ние може да имаме правилните решения. В 
EuroFM ще сме повече от щастливи да си 
сътрудничим с асоциации, които още не са 
част от EuroFM и да им помогнем в тяхното 
„пътуване”. Третото, което бих добавил, е, 
че тези асоциации трябва да се уверят, че 
хората от техния борд имат страст по 
отношение на ФМ. Трябва да си страстен в 
нещо, за да успееш да го превърнеш в това, 
което ти е визията за него. Не е хубаво да 
участват хора, които са в борда само за 
да могат в бъдеще да кажат „Бях член на 
борда”, например на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация. Един член трябва да 
иска да направи някаква промяна и да доведе 
асоциацията до най-доброто, което може 
да бъда на пазара, на който оперира. ФМ е 
фантастична професия, защото фасилити 
мениджърите работят в толкова много 
сфери. Те имат достъп до построената 
от човека част от околната среда и имат 
възможността на я променят и подобрят. 
Ако погледнете климатичните промени, 
устойчивото развитие, ефективността – 
фасилити мениджърите могат да направят 
големи промени в тези области. 

Какво бихте пожелали на нашите 
читатели?

Желая на читателите успех, съпътстващ 
развитието на ФМ професията и се надявам 
да се срещнем с някои от тях в близкото 
бъдеще. �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Работим с ЕС, за да видим 
дали можем да направим 
професията разпознаваема 
и мисля, че ЕС също си е 
поставила тази цел

Ако погледнете клима-
тичните промени, устой-
чивото развитие, ефек-
тивността – фасилити 
мениджърите могат да 
направят големи промени 
в тези области
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КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ като 
фасилити мениджър в E.ON - 
Bulgaria? 

- Отговарям за сградния фонд и за 
автомобилния парк на E.ON - Bulgaria. Освен 
това мой ангажимент е и сигурността 
на недвижимите и движимите обекти - 
охрана на сгради и материали, контрол 
на достъпа в обектите, сигурност на 
персонала и касите, както и организация 
на работата на почивните бази на 
компанията.   Моите отговорности 
обхващат по-широк кръг от дейности от 
типичния фасилити мениджмънт. Поради 
тази причина от началото на тази година 
и дирекцията се казва “Недвижими имоти и 
автомобилен парк”.

Дейността на дирекцията е 
структурирана в 3 отдела: “Недвижими 
имоти”, “Фасилити мениджмънт” и 
“Автомобилен парк”.

Отдел “Недвижими имоти” отговаря 
за всичко, свързано с управлението и 
разпореждането с недвижимите имоти на 
компанията:
� Управление на портфолиото - стратегии, 
наеми, продажби;
� Развитие на имотите - проекти, 
ремонти, контрол на подизпълнители;
� Администриране - договори, контрол, 
документация, планиране; 

Отдел “Фасилити мениджмънт” 
изпълнява оперативните задачи, свързани 
с функционирането и поддръжката на 
обектите като ремонти, модернизация, 
преместване, почистване, деловодство, 
архиви, организация на почивните бази, 
кетъринг).

Отдел “Автомобилен парк” организира 
и управлява дейността на фирмените 
транспортни средства - разпределение, 
поддръжка, закупуване на нови и продажба 
на остарели превозни средства, 
контрол на разходите, модернизация и 
ефективност на автомобилния парк на 
компанията.

Интервю

Управляваме 
около 350 имота
Камилла Вилл, директор „Недвижими имоти и автомобилен парк” в E.ON – Bulgaria

Разкажете малко повече за екипа, с 
който работите? 

- В момента екипът наброява 50 
души. Преди три години започнах с 80 
служители. Междувременно доста функции 
бяха аутсорсвани, а и компетенциите 
допълнително се доразвиха и доста 
рутинни дейности бяха канализирани. 
Затворихме всички автоработилници на 
обслужваната от компанията територия, 
а текущата поддръжка и ремонтите на 
автомобилите се изпълняват от външни 
фирми. Обслужването и поддръжката 
на почивните бази, които компанията 
експлоатира, от миналата година се 
извършва от външна фирма. Отдаването 
на столовото хранене на служителите 

на компанията на външен доставчик е в 
процес на финализиране. Услугите, свързани 
със сигурността, отдавна се извършват 
само от външни фирми. 

Подходът при аутсорсването е различен. 
Когато е възможно да се работи с по-малък 
брой външни фирми (напр. охранителни 
услуги, кетъринг),  изборът и контролът  
са по-лесни. По-сложно е при поддръжката 
на фирмения автопарк - за ремонт на 
почти 1000 коли, разпределени по цялата 
територия на обслужване E.ON - Bulgaria, 
ни се налага да работим с голям брой 
фирми, за да може максимално бързо 
да се изпълняват ремонтите, а и да се 
избегне зависимостта от само една 
фирма. Тенденцията за аутсорсиране на 
целия автопарк също е тема, която се 
дискутира - в немските дружества на E.ON 
флийт мениджмънтът е аутсорсван.

В нашия екип има както млади хора, така 
и дългогодишни специалисти. Част от тях 
работят още от времето на бившите 
електроразпределителни дружества, а 
други са кадри, придобили квалификацията 
си в различни икономически сектори и 
отскоро присъединили се към компанията. 
Всички са ангажирани и работят много 
добре заедно.
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Според вас 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...  

- Фасилити мениджмънтът предполага 
множество разнообразни задачи. Тоест 
на първо място той или тя трябва 
да има общ поглед върху цялостната 
дейност и голям талант за организиране 
на ежедневната работа. Необходимо е 
висше образование – икономическо или 
техническо, добри компютърни умения, 
аналитични способности и ориентация 
към икономически целесъобразни решения; 
трябва да има и опит в организацията на 
работата на доставчиците на услуги и 
персонала по поддръжката.

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

- Най-често работим заедно с 
управителите на регионалните центрове, 
защото там се намират и се ползват 
по-голямата част от сградите и 
автомобилите на компанията, за които 
се грижим. На второ място работим в 
тесен контакт с дирекция “Доставки и 
логистика” - всички поръчки, процедури за 
избор на фирми или стоки се изпълняват 
от тях на базата на формулирани от наша 
страна изисквания.

Какво е мястото на фасилити 
мениджмънт дирекцията в структурата 
на компанията? Как гледа висшият 
мениджмънт на това звено? 

- Аз винаги казвам на моите колеги, 
че нашата работа е като работата на 
домакинята вкъщи: вижда се само тогава, 
когато не се върши... Важността на 
нашата работа съзнават само тези, които 
познават в детайли дейността и нейните 
особености - това е така в E.ON - Bulgaria, 
така е и в немските дружества на E.ON. 

Ние отговаряме за сграден фонд с 
балансова стойност около 7 милиона Евро, 
който е важен актив за компанията. Ние 
приемаме задачите като услуга, която 
трябва да предоставим за нашите колеги: 
да не трябва те да мислят за сградите, 
за работните места, за колите - да 
разполагат с всичко, което им е нужно, 
всичко да е наред, да изглежда добре - за да 
остане енергията на колегите за техните 
задачи.

Ето как накратко изглежда същността 
на задълженията и отговорностите в 
нашата дирекция през погледа на младите 
колеги в екипа:
� Факсове, заявки, телефони,
� Ангажименти и сутрешни разбори,
� Срещи, презентации, ехсел,
� Или с ремонти, наеми, коли си се заел...
� Лесно няма, туй го знаем,
� И достойно се стараем.
� Тъй минава ни деня
� И дирекцията е една!

Камилла Виктория Вилл е родена в Касел, Германия. Тя е дипломиран 
инженер по градоустройство. Работила е като проектен мениджър 
по градоустройство в Мюнхен. От 2005 година постоянно живее в 
България.  От 2007 г. е директор „Недвижими имоти и автомобилен 
парк” в E.ON - Bulgaria

«
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Уеднаквяването на процесите за управление 
на недвижимите имоти е ангажимент 
на Corporate Real Estate Management, за 
който се грижат колегите в централата 
на концерна в Дюселдорф (правила, бизнес 
процеси). За източноевропейските 
дружества на концерна, като E.ON - Bulgaria, 
отговарят колегите в Мюнхен, откъдето 
получаваме изискванията (организация и 
резултати на дирекцията), а понякога – и 
препоръки. Имаме разработени и въведени 
ключови индикатори на представянето, 
които се използват, за да се сравняват 
резултатите с тези на другите дружества.

Как преминава един ваш типичен 
работен ден? 

Моят работен ден започва най-късно в 
7.30ч сутринта. Преглеждам електронната 
поща, преди да дойдат другите колеги. 
Винаги има нови задачи, които трябва 
да се обмислят с началниците на 
отделите и да се направи организация за 
тяхното изпълнение. Ще ви дам пример: 
има структурна реорганизация в една 
от дирекциите на E.ON - Bulgaria Grid и 
предстои определен брой колеги да бъдат 
преместени от една работна локация в 
друга. Трябва да се оборудват нови работни 
места, телефони, компютри. Ако няма 
достатъчно свободно място, трябва 
да помислим, кого можем да преместим 
и къде. Предложението трябва да се 
мотивира и съгласува с отговорните 
колеги. Трябва да се поръчат допълнителни 
мебели, да се създаде план и организация по 
преместването и т.н.  

През последните месеци задълбочено се 
работи по стратегия за сградния фонд и 
концепция за сигурността на обектите, 
след предприетата в края на миналата 
година детайлна инвентаризация.   
Изработването на обща стратегия за 
всички имоти е мащабна и отговорна 
дейност, защото е необходимо всеки 
обект да бъде проучен на място, да се 
провери неговото състояние, начина 
и ефективността на ползването му, 
съществуващите алтернативи, нуждите 
от ремонтни мероприятия, ситуацията 
по отношение на сигурността (нуждата 
от жива охрана или възможностите за 
прилагане на съответни технически 
решения).  

Финансовото планиране (Midtermplanning, 
Quarter Forecasts) и контролът на 
бюджета са друга неизменна част от 
ежедневните задачи. Не бива да забравяме 
за подготовката на предложения за вземане 
на решения от УС (например за продажба 
на имоти или стари коли), за текущи и 
тематични оперативки и работни срещи 
с колеги и външни клиенти, както и за 

командировките в регионалните центрове 
за проверки, а понякога и извън страната 
за участие в общи за концерна проекти. 
Официалният език в E.ON е английски, 
което означава, че основната част от 
материалите/презентациите трябват да 
са на този език. След 9 - 10 работни часа за 
един ден, моят български език се изчерпва и 
тогава приключвам работния си ден.

Коя част от работата ви съставлява 
най-приятната и съответно най-
неприятната част? 

Моята работа е много разнообразна и 
динамична - никога не ми става скучно! Най-
много обичам изработването на концепции 
и стратегии, презентации. Хубавото е, че 
не трябва да работя само на компютъра, 
има много движение - в града, в региона, по 
цялата територия, а 3-4 пъти годишно и 
навън - най-често в Германия.  

Доколко Вашата дейност има 
отношение към мотивацията на 
служителите в компанията? 

За мотивацията на служителите е 
важно да имат добре оборудвано и чисто 
работно място, парното през зимата и 
климатичната система през лятото да 
работят безпроблемно, да могат спокойно 
да ползват санитарните помещения, да 
няма боклуци по коридорите или около 
сградата, авариралата кола да бъде бързо 
отремонтирана. Все още има сгради в 
много лошо състояние и работни места с 
мебели на възраст повече от 50 години. С 
нашия бюджет в рамките на една година 
имаме възможност да ремонтираме само 
по няколко сгради и поръчаме някои нови 
мебели. Щом колегите се чувстват добре, 
работят с удоволствие и резултатите ще 
са по-добри.

Поддръжката на сградния фонд е 
разходно ориентирана дейност. Как гледа 
на това финансовият директор?

В дирекцията има финансов специалист, 
тъй като ежедневно се обработват голям 
брой фактури, разходите трябва постоянно 
да се контролират, а управляваният 
бюджет не е малък. Разбира се и нашият 
бюджет е ограничен, както и този на 
цялата компания, парите никога не са 
достатъчни за всичко, което е планирано и 
необходимо. По-голямата част от сградите 
са в лошо състояние, а инвестирането в 
ремонт и модернизация на сградата и нова 
инфраструктура (ток, вода, парно) е много 
скъпо. Това е възможно само стъпка по 
стъпка за няколко сгради на година.

E.ON - Bulgaria наследи голям сграден 
фонд, включително почивни бази. Какво 
се случи с него през годините? Какво 
показаха финансовите анализи? 

Основната цел е ефективното ползване 
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на сградния фонд. Един от критериите 
за успех на дирекцията е минимален брой 
свободни сгради, които не са нужни за 
дейността на компанията. Актуалният 
сграден фонд обхваща около 350 имота. 
Като първи стъпки освободихме няколко 
големи административни сгради, например 
тези във Велико Търново, в Свищов и във 
Варна - сградата в Свищов вече е продадена, 
другите са обявени за продажба. Продадени 
бяха и голяма част на апартаментите 
на техните дългогодишни наематели. 
Други свободни обекти - като бивши 
инкасаторски пунктове - дадохме под 
наем. Проблемът е, че част от сградите 
не разполагат с пълния набор необходими 
документи за собственост, а някои са 
строени  без задължителните строителни 
разрешения. Често пъти те се намират 
на неособено атрактивни места и са по-
скоро непродаваеми. Освен това все още 
попадаме на обекти, които компанията 
ползва, но за които няма информация в 
активите на дружеството и съответно 
няма никакви документи за тях. Всеки 
отделен случай следва да бъде проверен, 
да се обмисли какво може да се прави със 
сградата и как да се процедира.

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

Нашите служители са много ангажирани 
и отговорни и съм щастлива да работя 
в такъв добър екип. Но за мен като 
германка има и трудни моменти, например 
голяма част от служителите очакват 
детайлни нареждания и съответно - 
детайлен контрол. Без постоянен контрол 
качеството на резултатите пада 
драстично. В Германия служителите са 
свикнали да работят по-самостоятелно 
и постоянно, работните процеси и 
очакваните резултати са ясни и не е 
нужно непрекъснато всеки детайл да 
се контролира. Българската практика 
е уморителна и забавя свършването на 
работата. 

Повечето служители, също така имат и 
проблем с документирането на работните 
процеси, резултатите и следването на 
установения ред. Въпреки въвеждането 
на голям брой формуляри, протоколи, 
чек листи и други видове документи за 
удостоверяване на отделните действия, 
все още се случва нещата да стават на 
доверие и устно. В голяма компания като 
E.ON - Bulgaria е абсолютно необходимо 
поддържането на пълна документация 
на изискванията и изпълнението на 
задачите. Това включва и презентация на 
резултатите. Малко по малко обаче и това 
се променя.

Спокойна ли е работата на фасилити 
мениджъра? 

Не, обаче не искам спокойна работа - 
трябва да бъде интересно и разнообразно.

Общувате ли с други фасилити 
мениджъри? На какво ниво е 
фасилити мениджмънт културата в 
България? Изгражда ли се вече такава 
професионална прослойка?  

В България нямаме редовни контакти с 
други фасилити мениджъри, обаче познаваме 
няколко от фирмите, които предлагат 
такива услуги. Най-големият проблем, 
който виждам, е, че няма достатъчно 
последователност в качеството на 
услугата - от началото всичко е добре, но 
след известно време ангажиментът пада 
драстично. Другото е, че началниците не 
осъществяват достатъчно контрол върху 
изпълнението на услугите от страна на 
служителите. 

Какво мислите за петата 
международна конференция по фасилити 
мениджмънт, която ще се проведе на 
14 и 15 октомври в София? Вие освен 
участник ще бъдете и лектор – коя е 
темата, която ще представите?

Аз имам много добро мнение за 
конференцията – участвала съм вече 
три пъти. Интересно е и темите са 
актуални. Винаги се появяват нови идеи, 
които може да ползваме в нашата работа. 
Що се отнася до моята тема на петата 
конференция, смятам да говоря за това, 
какво трябва да вземем под внимание, 
когато планираме нова сграда. Много 
рядко един фасилити мениджър може да 
участва в процеса на планирането на 
сградата – обикновено влиза в завършен 
обект. Но ако има тази възможност, може 
да повиши ефективността на ползване, да 
спести енергия и разходи. Инвеститорите 
не мислят за тези неща. Те строят една 
сграда и я отдават под наем – оттам 
нататък щафетата поема фасилити 
мениджърът. Той мисли за разходите за 
поддръжка. Ето тук мисля, че мога да 
разкажа интересни неща и да бъда полезна 
на аудиторията. В  различни сгради  на 
E.ON съм участвала във вътрешното 
разпределение на работните места, 
дизайна и оборудването, оттам имам 
доста опит.

Вие сте абонат на списание 
„Фасилитис”. Четете ли го редовно? 
Какво мислите за него?

Да, чета го редовно. Интересно е, давам 
го и на моите колеги в дирекцията да го 
четат. Също така имам контакт с моите 
колеги от Германия, с които имаме редовни 
срещи. С тях обсъждам различни въпроси и 
знам, че наистина сте абсолютно актуални 
и това ми харесва много. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ

След 9 - 10 работни 
часа за един ден, 
моят български 
език се изчерпва и 
тогава приключвам 
работния си ден

Не искам спокойна 
работа - трябва да 
бъде интересно и 
разнообразно
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Основни финансови 
концепции
Връзката между ФМ и финансовия мениджмънт

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН Е НАЧИНЪТ, по който 
бизнес светът се променя през 
последните години. Тази промяна 

засяга всички области, като не 
подминава и професията на фасилити 
мениджъра. Интересно е да се види как 
фасилити мениджърите се опитват 
да се приспособят към тази променена 
среда. Един от аспектите е навлизането 
в дълбоките и доскоро непознати води 
на финансовия мениджмънт. За да бъде 
успешен, както и да заеме полагащото 
му се място във висшия мениджмънт 
на дадена публична или корпоративна 
структура, фасилити мениджърът трябва 
да е в състояние да си служи и да може 
да може използва различните финансови 
техники, терминологии и практики.

Всъщност, не е изненадващо, че 
фасилити мениджърите като цяло не 
могат успешно да прилагат финансовите 
практики във фасилити мениджмънта и 
много от тях нямат адекватни знания и 
умения в тази област. Повечето от тях 
имат техническо образование (инженери, 
архитекти или административни 
мениджъри) през което не са се сблъсквали 
и изучавали принципите на финансовото 
управление. Същевременно немалко от 
съвременните фасилити мениджъри 
притежават добра финансова грамотност, 
придобита или посредством допълнителни 
квалификации или поради това, че са 
стартирали професионалната си кариера 
във финансовите среди и впоследствие са 
станали фасилити мениджъри. Все по-малко 
остават тези, които възприемат себе си 
само като технически мениджъри, които 
не са способни да развиват адекватни 
финансово управленски способности. А 
за да заемат полагаемото им място в 
корпоративната структура, фасилити 
мениджърите трябва да покажат 
същото ниво на бизнес умения както 
своите колеги, трябва да могат да 
бъдат основни участници в процесите 
на стратегическото бизнес планиране 
и бюджетиране, трябва да умеят да 
управляват капиталовото бюджетиране, 
използвайки съответните финансови 
инструменти, трябва да умеят да 

управляват разходите си, както и да 
умеят да използват системата за 
оценка на изпълнението, с цел да оценят 
степента, до която управляваната от тях 
дирекция е изпълнила поставените задачи.

Ролята на фасилити мениджъра се 
променя. Той трябва да бъде по-забележим 
от всякога вътре в корпоративната 
структура. Това е свързано преди всичко 
с необходимостта от комуникация с 
различни вътрешни звена. Голяма част 
от фасилити мениджърите оперативно 
отчитат дейността си или директно 
пред изпълнителен директор, или пред 
финансовия мениджър. Поради това 
фасилити мениджърът трябва постоянно 
да бъде наясно как дейността на неговия 
отдел се отразява върху стойността 
на акционерния капитал, финансовите 
коефициенти, задлъжнялостта и печалбата.

Безспорен факт е, че ФМ дирекцията е 
разходен център. Фасилити мениджърът 
трябва да я ръководи като отделна бизнес 

Димитър Франзелов е завършил 
магистърска степен по Финанси 
в УНСС. Сертифициран брокер 
на ценни книжа. Дипломиран 
финансов мениджър от ACCA. 
С над 15 години трудов стаж 
в  банковата и корпоративната 
сфера в областта на 
управление на риска, трежъри 
мениджмънт, търговията с 
FX и ценни книжа, портфолио 
мениджмънт. От януари 2009 г. 
има собствена консултантска 
компания, специализирана във 
финансовото управление на 
фирми.

Фасилити мени-
джърът трябва 
да е по-забележим 
от всякога вътре 
в корпоративната 
структура
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единица. Независимо дали фасилити 
услугите се предоставят вътре в 
организацията, или са аутсорсвани, те 
са свързани с големи разходи. По принцип 
това е втория, или третият по големина 
годишен разход във всяка една компания. 
Фасилити мениджърите трябва стриктно 
да следят как техните разходи се 
инкорпорират в разходната структура на 
компанията. В допълнение те трябва да 
могат да правят финансови обосновки на 
предложенията си – дали даден актив да се 
замени с нов, на каква цена и какви ползи 
ще донесе това на фирмата.

По долу ще изброя някои от бизнес 
уменията, които фасилити мениджърът 
трябва да притежава:
� Комуникацията с останалите структури 
в компанията, както и с висшия 
мениджмънт, да се осъществява на 
бизнес език (възвръщаемост на активите, 
вътрешна норма на възвръщаемост, 
редукция на разходите и др.), а не на 

технически език.
� Бизнес планиране на фасилити 
функцията – планиране на това, как ФМ 
структурата ще подпомогне цялостния 
бизнес план на компанията в следващите 
1,2,5 или повече години. Фасилити 
мениджърът трябва първо да направи 
т.нар. програмно планиране, а оттук и 
произтичащото програмно бюджетиране.
� Бюджетиране на фасилити дейността. 
Много фасилити мениджъри имат ограничени 
познания върху този процес – както за 
годишното (често наричано разходно), 
така и за капиталовото бюджетиране. 
Обикновено те се стремят да усвоят 
колкото се може повече ресурс за дейността 
си, след което да се вместят в рамките 
на гласуваните им бюджети. Фасилити 
мениджърът трябва да играе първостепенна 
роля в бюджетния процес, не само в 
неговото първоначално структуриране, но 
и в последствие при неговото изпълнение, 
актуализирането му и отчитането му в края 
на съответния период.

Осъзнавайки факта, че ФМ дейността е 
разходен център във всяка една компания, 
фасилити мениджърът трябва да се 
опитва да я превърне в разходоспестяващ 
такъв. Това може да бъде постигнато 
чрез внимателно изследване на всеки един 
разход и определянето на тези от тях, 
които са ключови. Веднъж идентифицирани, 
те трябва да бъдат постоянно 
анализирани, оценявани и сравнявани 
с определен бенчмарк. Фасилити 
мениджърът трябва винаги да знае, че 
„ако ти не следиш разходите си, някой го 
прави и ти ще бъдеш съответно оценяван, 
тъй като разходите въздействат на 
печалбата, а това има пряк ефект върху 
стойността на акционерния капитал”.
� Представяне на ФМ дирекцията като 
бизнес единица. Това се отнася основно 
в процеса на комуникация с колегите или 
висшия мениджмънт – тя трябва да 
става по разбираем за тях начин, като 
може би най-важното е способността за 
използване на финансови аргументи. Във 
всяка компания съществуват различни 
методологии или формати на приемане на 
даден проект, но най-общо защитаването 
на даден ФМ проект трябва да става под 
формата на бизнес проект – основно във 
финансови термини и аргументи, как той 
ще увеличи стойността на компанията 
като цяло.

Освен тези бизнес умения, фасилити 
мениджърът трябва още да бъде способен 
да взема подходящи решения от типа 
„лизинг срещу покупка”, да разбира анализа 
на база финансови коефициенти, да умее 
да управлява посредством измерители на 
изпълнението и бенчмаркинг, да разбира 
термини като „амортизация” и друга 
счетоводна терминология.

(На стр. 56)
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(От стр. 55)
Накратко ще се спра на няколко концепции, 
които представляват основата, 
необходима на фасилити мениджърът, 
по отношение на финансовия аспект в 
неговата дейност.
� Директни и индиректни разходи, ФМ 
като разходен център (Direct and Indirect 
expenses (Overheads), Cost center).

Директни са тези разходи, които 
пряко влияят и се включват в цената 
на стоките и услугите, произвеждани 
от дадена компания. Индиректните 
разходи са допълнителни, съпътстващи 
производството на стоки или услуги. 
Съвсем естествено, мениджмънтът 
на всяка компания се стреми да намали 
индиректните разходи, а ФМ бюджета 
представлява голяма част от тях. Това 
води до съпротива срещу предоставяне 
на прекалено големи ФМ бюджети, както 
и срещу всякакво капиталово финансиране 
за тяхната дейност. Още една причина 
фасилити мениджърите да умеят да се 
изразяват и защитават своите проекти 
във финансови термини.

В контекста на казаното по-горе, какви 
са основните рискове на ФМ вътре в 
корпоративната структура? Първо, 

ФМ експерт

ФМ дирекцията не създава приход, нито 
реализира печалба от дейността си. 
Второ, фасилити мениджърите управляват 
голяма част от дългосрочните активи на 
компанията, докато висшият мениджмънт 
предпочита краткосрочните активи, 
като парични средства по сметка и 
др. Трето, фасилити мениджърът има 
пряко участие в определен процент от 
фирмените задължения (напр. ипотечни 
заеми или финансови и правни задължения 
по лизинг), които висшият мениджмънт 
винаги приема като нещо лошо. И 
четвърто, както стана ясно, ФМ се 
финансират като индиректни разходи, 
които финансовият директор разглежда 
като „раково” образувание в цялата 
финансова структура. Това са причините, 
поради които фасилити мениджърът често 
попада в „лошата” категория и за висшия 
мениджмънт и финансовия директор е 
съвсем естествено да имат негативни 
настроения към ФМ дирекцията и нейната 
дейност. Именно поради това фасилити 
мениджърът трябва да осъзнава този 
факт и да знае как да работи в такава 
среда и по какъв начин да защитава 
проектите си и позицията си като цяло.
� Финансови характеристики на 
компанията (Financial character of the 
company)

Фасилити мениджърите в компании 
от частния сектор трябва добре да 
разбират финансовите характеристики 
на фирмите, на които предоставят 
услугите си. При определяне на подхода към 
искане за финансиране за даден проект, 
от особена важност е методът, по който 
компанията се финансира. Аргументите 
на фасилити мениджъра могат да бъда 
различни, в зависимост от това дали 
компанията се финансира чрез акционерен 
капитал или чрез продажба на облигации. 
Тъй като фирмите имат различни 
финансови характеристики, както и 
поради факта, че висшият мениджмънт 
има бизнес бекграунд, един от начините 
фасилити мениджърът да планира, измерва 
и комуникира във финансови термини, е 
използването на финансови коефициенти.

Финансови коефициенти 
(Financial ratios)
Финансовите коефициенти се използват 
от външната публика за оценка на 
състоянието на дадена компания (доход 
на акция, съотношение цена/печалба и 
т.н.), както и вътре в организацията 

Фасилити мени-
джърът трябва да 
играе първостепен-
на роля в бюджет-
ния процес
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за измерване на ефективността и 
производителността. За използването 
на финансови коефициенти ще говорим 
подробно в следващата тема, както 
и нуждата на фасилити мениджъра от 
тях, но най-общо фасилити мениджърът, 
който иска да бъде успешен бизнес 
мениджър, трябва да разбере как 
неговата дейност влияе – позитивно 
или негативно – върху важните за 
компанията му финансови коефициенти 
и да се фокусира върху това как може 
да подпомогне подобряването на 
тези коефициенти за повишаване на 
акционерната стойност на компанията.

Разпределение на активите 
(Asset Allocation)
Финансовите ресурси на всяка компания 
са ограничени, поради което съществува 
непрекъсната борба за това кой да ги 
усвои. Един от начините, по който се 
оценява висшият мениджмънт, е колко 
добре управлява финансовите ресурси 
на компанията с цел увеличаване на 
благосъстоянието на акционерите. 
Основополагащият финансов принцип 
във всяка една частна компания е, че 
главната цел пред компанията трябва да 
бъде максимизиране на стойността на 
акционерния капитал, т.е. увеличаване 
богатството на акционерите. 
Следователно финансовата стратегия 
на всяка компания следва да бъде насочена 
към инвестиране с цел увеличаване на 
богатството на акционерите. Всяка нова 
инвестиция може да бъде финансирана 
изцяло или частично с дългов капитал 
или акционерен капитал – нови акции 
или акумулирана и задържана печалба. 
Възвръщаемостта от инвестицията ще 
се използва за изплащане на лихвите и 
главницата по дълга, като остатъкът ще 
е печалба за акционерите. Увеличаването 
на богатството на акционерите зависи 
от възвръщаемостта, която компанията 
прави от инвестициите си. От друга 
страна, средствата, необходими за 
финансирането на тези инвестиции, 
имат определена цена. Цената на 
сумарния капитал на всяка компания, 
наречен средно претеглена цена на 
капитала, трябва да бъде по-малка от 
възвръщаемостта на инвестициите. 
Процесът по вземане на решение кой 
проект да бъде приет и към кого да 
се насочат финансовите ресурси на 
компанията се нарича разпределение на 

ФМ експерт

активите. Всеки мениджър, включително 
и ФМ, е в съревнование за тези ресурси и 
се стреми да убеди висшия мениджмънт, 
че възвръщаемостта на капитала от 
неговия проект ще бъде по-голяма от 
средно претеглената цена на този 
капитал, както и от останалите 
проекти.

Капиталово бюджетиране 
(Capital Budgeting)
Разпределението на активите е част 
от цялостния процес на капиталово 
бюджетиране - планиране на капиталови 
(дългосрочни) инвестиции, тяхната 
оценка и избора на най-печеливш проект/и 
от различни алтернативни проекти 
с цел максимизиране на богатството 
на акционерите. Фирмите по принцип 
правят различни дългосрочни инвестиции, 
но най-разпространените такива са 
инвестиции в дълготрайни активи като 
земя, заводи и оборудване или придобиване 
на други компании. Въпреки че процесът 
на планиране на капиталовите 
инвестиции се различава при различните 
фирми, капиталовото бюджетиране се 
състои от следните стъпки:
� Генериране на идеи за увеличаване на 
рентабилността на компанията чрез 
нови продукти, производствени методи, 
замяна на амортизирани дълготрайни 
активи или придобиване на други 
компании;
� Прогнозиране на изходящите и 
входящите парични потоци за всеки 
отделен разглеждан проект;
� Оценка на риска на всеки проект и 
степента на сигурност на прогнозните 
изходящи и входящи парични потоци;
� Избор на тези проекти, които се 
очаква да увеличат цената на компанията 
като цяло. При този избор се използват 
прогнозните парични потоци и оценката 
на риска;
� Мониторинг и одитиране на избраните 
проекти за разминаване между 
прогнозираните и реалните резултати, 
свързани с проекта.
� Повече внимание за капиталовото 
бюджетиране и въздействието му върху 
дейността на фасилити мениджъра ще 
обърнем в някоя от следващите теми. �

Димитър ФРАНЗЕЛОВ
(Очаквайте продължение в следващия брой)

Осъзнавайки фак-
та, че ФМ дейност-
та е разходен цен-
тър във всяка една 
компания, фасили-
ти мениджърът 
трябва да се опит-
ва да я превърне в 
разходоспестяващ 
такъв
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Workplace

Обзавеждане, ориентирано 
към нуждите на персонала
Симбиозата между индивидуализираната и корпоративната 
визия на работното място е трудна, но не и непосилна задача

РЕШЕНИЕТО КАКЪВ ТИП ОФИС 
ОБЗАВЕЖДАНЕ и системи ще 
работят най-добре за служителите 

е предшествано от подробен анализ 
на актуалните тенденции в дизайна, 
материалите и технологиите. Средната 
продължителност на ползване на 
оборудването варира между 10 и 15 
години, затова е добре да се направи 
разчет както на първоначалната 
инвестиция, така и на евентуалните 
разходи в бъдеще. Напоследък 
отпечатъкът на продуктите върху 
околната среда също излиза на преден 
план при вземането на решение за 
закупуване.

Офис средата, включително 
обзавеждането, може да има 
значително влияние върху поведението 
и продуктивността на персонала. Но 
работодателите и наетите от тях 
служители често гледат по различен 
начин на работната среда. Конфликт 
може да възникне при желанието 
за просторно работно място на 
персонала и същевременното усилие на 
работодателите да намалят максимално 
офис помещенията. Служителите 
обикновено искат да създадат усещане за 
личностно присъствие, дори и техните 
работни места да не го позволяват. 
Управителите, от своя страна, 
често искат да наложат определена 
стандартизация, за да се изгради 
корпоративния имидж и дори, ако е 
възможно, да се мултиплицира единствено 
броя, еднакви мебели. 

Да се определи кои компоненти на 
офис обзавеждането биха посрещнали 
всички нужди, е тежка задача. Първата 
стъпка към това е да се направи цялостен 
преглед на работната среда, а не веднага 
да се поставя фокус върху отделните 
елементи на обзавеждането. Може да 
се окаже, че служителите прекарват 
малко време на своите бюра, а повече 
в съвместна работа. Това е сигнал 
да се осигурят повече помещения за 
общи срещи и да се намали размерът 

на индивидуалните пространства. Не 
трябва да се подценяват помещенията за 
кратка почивка, кафенетата и складовите 
зони. Прахосването на място не само 
може да струва по-голям наем, но и да 
намали цялостната продуктивност на 
персонала.

Съвместната работна среда може 
да се подсили с отворен дизайн на 
офиса – такъв, при който всички стени 
се премахват и всички работят в 
голям общ офис. Обстановка, в която 
много от служителите разговарят 
продължително време по телефона, 
обаче, би изисквала повече уединеност за 
повече продуктивност. Инсталирането 
на подвижни панели би подпомогнало 
както да се намалят излишните шумове 
и разсейвания, също така и да се създаде 
просторна среда, когато работата го 
изисква.

Ако служителите 
прекарват малко 
време на своите 
бюра и повече в 
съвместна работа, 
това е сигнал да 
се осигурят пове-
че помещения за 
общи срещи и да се 
намали размерът 
на индивидуалните 
пространства
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Workplace

Според модела на работа на служителя, 
следва да се потърси и съответното 
обзавеждане. Счетоводителите например 
съхраняват солидни количества финансови 
отчети и следователно се нуждаят 
от големи стелажи за подреждане. 
Мениджърът, който често контактува с 
колеги, от своя страна, ще се нуждае от 
по-голяма маса за срещи в своя кабинет.

Едновременно с това е добре да се 
обмисли културата и развитието на 
компанията, включително степента 
на текучество на персонала. Честото 
новопостъпване на служители и 
тяхното освобождаване могат да 
значат постоянна реконфигурация не 
само на базите данни, но и на мебелите 
в офиса. Подобни организации могат 
да спестят значително количество 
време за пренареждане, ако използват 
сглобяеми системи за обзавеждане. Като 

част от оценяването на гъвкавостта на 
системата за обзавеждане може просто 
да се проследи колко сложно е да се 
сглоби и разглоби даден елемент, когато 
служителят се мести.

По подобен начин може да се провери 
степента на техническа вътрешна 
обвързаност между отделните системи 
на служителите. Преместването на един 
колега не трябва да влияе особено на 
работния процес на останалите. Колкото 
по-сложно става едно преместване, 
толкова повече пари и време се изисква за 
да се направят промените.

Следващото важно нещо, което е 
добре да се има предвид, когато се 
избират мебели за офиса, е те да се 
вписват в цялостния облик и декор на 
помещението. Например директорски 
стол би изглеждал точно толкова нелепо в 
малък и претъпкан офис, колкото модерно 
стъклено бюро в стая с махагонови 
мебели. От значение е и гъвкавостта 
на мебелите или тяхното свойство да 
изпълняват повече от една функция. 
Ако обзавеждането има специфичната 
функция, но технологията, за която е била 
създадена, си отиде, мебелите остават 
малко приложими. Такъв е случаят 
в ситуация със закупуване на бюра, 
проектирани с разделени плоскости, така 
че едната да се ползва за клавиатури. 
Ако повечето служители, работещи на 
тях, преминат към тънки монитори, на 
бюрата отново се освобождава място 
за клавиатурата, а приплъзващите се 
плоскостите вече не се използват и 
допълнителната сума дадена за тях, се 
оказва несполучливо решение.

Докато служителите искат да 
индивидуализират своето работно 
място, управителите често гледат 
неодобрително на правенето на 
дълготрайни промени. За постигане 
на примирие съществува например 
възможността на стената да се постави 
корково табло, на което да се залепят 
снимки и други лични вещи, така че 
стената зад него да остане почти 
непокътната. 

Ако красотата в офиса е важна, то 
продуктивността на служителите в 
офиса е от още по-голямо значение. В 
крайна сметка причината да се закупи 
обзавеждане, на пръв прочит, е да се 
подпомогнат служителите в тяхната 
дейност. Затова, не на последно място, 
трябва да се вземе под внимание 
ергономичността в офиса. Бюрата и 
столовете, които са правилно оразмерени 
или които могат да бъдат настройвани, 
са гарант за по-добро здравословно 
състояние на служителите и съответно 
по-голяма продуктивност. �

Надежда НИКОЛОВА

Инсталирането на 
подвижни панели 
би помогнало както 
да се намалят из-
лишните шумове и 
разсейвания, също 
така при нужда да 
се създаде прос-
торна среда, ко-
гато работата го 
изисква

Офис в сграда на „Газпром” – едновременно отворен 
като пространство, но и с обособени области
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Интересни сгради 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГОЕТАЖНИЯ 
ПАРКИНГ „ВЕРАНДА” в Ротердам става 
по инициатива на градската управа 

и според строгите градоустройствени 
критерии на арх. Руду Утенхаак. По задание 
сградата трябва да събира 600 коли, а на 
партерно ниво да се разположат магазини 
и места за хранене. С нелеката задача да 
създаде паркинг, комфортен за хора и коли, бил 
натоварен датският архитект Пол Руутер. 

След като били определени размерите 
на урегулирания имот и допустимата 
височина на сградата, арх. Пол Руутер се 
заел да сформира своя екип. От най-ранен 
етап той ползвал консултантските услуги 
на компанията „АБТ” по въпроси, свързани с 
конструкцията и на компанията „Халмос” – 
специалисти в областта на сградните 
инсталации. Това довело до изобретателни 
решения и използването на най-актуалните 
конструктивни техники. Интегрираният 
подход към проекта бил една от причините 
строителството на паркинга да трае едва 
две години и по-важното - да се вмести в 
бюджета. 

Проектантите решили сградата да има 9 
нива. Четири подземни и четири надземни 
етажа били отредени за паркиране, а върху 
площ от 1000 м2 на партерното ниво били 
разположени обектите на обслужването. 
Формата на сградата е трапецовидна със 
заоблени краища, като във височина обемът 
рязко се извива. Крайното усещане е за 
постоянно циркулуране около отворен атриум 
в средата.

За строителството на подземните нива 
бил използван необичаен инженерен метод. 
При него строителството не започва със 
стандартните дълбоки изкопни работи, при 
които конструкцията се издига из основи, а 
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Интересни сгради 

     Многоетажен 
    паркинг 
   ,,Веранда” 
  в Холандия

Комбинация от уникални фасадни 
технологии, необичайни 

инженерни практики 
и нетрадиционно 
уютен интериор 

за посетители

точно обратното. Процедурата стартира 
с първоначално изкопаване на ниво - 1, след 
което се излива пода на етажа. Този етаж 
поддържа основите на шпунтовите стени 
във всеки край. След това се разкопава 
земята под ниво -1 и се излива следващия 
под, програсирайки надолу стъпка по стъпка. 
Отнемането на почвата се реализира през 
отвори в етажите на атриума.

Планът на паркинга е прост и ефективен. 
Колите се движат по наклонени пътеки 
в средата на трапеца, а паркоместата 
са организирани както по протежение на 
външните стени, така и близо до централния 
атриум. Проектирани са и две платна за 
бързо движение между нивата. Интересен 
момент в проекта е панорамният стъклен 
асансьор за посетителите на паркинга, 
който се движи в празното атриумно 
пространство и осигурява пешеходната 
достъпност до етажите.

Основната функция на открития атриум с 
размери 16 х 22 м. е да пропуска максимално 
количество дневна светлина и свеж въздух. 
За да се подсили ефектът на естественото 
осветление, интериорът на паркинга е изцяло 
боядисан в светли тонове. Полупрозрачната 
фасада към вътрешния атриум позволява 
на водачите, дори и под земята, да се 
ориентират, понеже могат да видят небето. 
Замърсеният въздух се извлича от сградата 
посредством вентилатори за обратно 
налягане, разположени в  четири изходни 
отвода. Ако възникне пожар, съоръженията 
обръщат своя ход и изпускат големи 
количества въздух към ниво - 4, така че 
огънят да се форсира да напусне сградата 
през атриума.

Фасадата на паркинг „Веранда” се състои 
от хоризонтални алуминиеви ленти, 

които се редуват с тънки ивици огледално 
стъкло. За да се създаде хармоничния 
изглед на пластична и едновременно с това 
полупрозачна фасада, екипът на архитект Пол 
Руутер специално разработва перфорирани и 
нагънати алуминиеви панели. Профилите били 
тествани многократно преди да се постигне 
желаният резултат, но ефектът е на лице. 
Отвътре фасадата действа като дифузивен 
екран, който позволява навлизането на 
слънчева светлина и създава фрагментарна 
гледка към града, а през вечерта панелите 
пропускат изкуствена светлина и сградата 
светва като огромна латерна.

Настрана от просторния и функционален 
дизайн това, което прави многоетажния 
паркинг „Веранда” уникален, са детайлите. 
За да се подсигури плавното преливане в 
горните нива на фасадата, проектантите 
и строителите трябвало да работят 
изключително прецизно. Голямо внимание било 
обърнато на заоблената част на стъклената 
фасада. За да се избегнат резки преходи 
там, където се срещат прави, извити и 
диагонални черти, всеки стъклен панел бил 
правен по мярка и после сглобяван на място 
на строителната площадка. Слънцето се 
отразява в сребристо сивите огледални 
стъклени ивици, създавйки специфично 
излъчване на сградата. 

На пръв поглед паркингът често бива 
оприличаван на модерна офис-сграда с 
възможност за пазаруване на партерно ниво. 
Абстрактната форма, динамичната фасада и 
специфичните материали допълват модерния 
имидж на Ротердам и превръщат паркинг 
„Веранда” в предпочитано място за отдих на 
хора и автомобили. �

Надежда НИКОЛОВА

Четири подземни 
и четири надземни 
етажа били отре-
дени за паркиране, 
а върху площ от 
1000 м2 на партер-
ното ниво били 
разположени обек-
тите на обслужва-
нето.

Полупрозрачната 
фасада към въ-
трешния атриум 
позволява на вода-
чите, дори и под 
земята, да се ори-
ентират, понеже 
могат да видят 
небето.
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Фасадата

Жива карта на Европа 
расте на стена в град 
Копенхаген
Стената на централата на Европейската агенция за околната среда в град Копенхаген

КАРТА, ИЗРАБОТЕНА ОТ ВЕРТИКАЛНА 
ЗЕЛЕНА РАСТИТЕЛНОСТ под формата на 
Европейския континент, е добавена 

на външната стена на централата 
на Европейската агенция за околната 
среда в град Копенхаген. Тя дава пример 
за начин, по който градовете могат да 
бъдат проектирани да увеличат зелените 
пространства и биоразнообразието.

Според служителите на агенцията 
„градовете са екосистеми, които приютяват 
много биологични видове. Те консумират, 
трансформират и отделят материя и 
енергия. Те се развиват, адаптират и 
взаимодействат с други екосистеми. Но за 
разлика от тях обаче градовете са нашето 
основно място за живот. Трима от всеки 
четирима европейци живеят в градовете”.

„Цъфтяща Европа”
Живата фасада, кръстена „Цъфтяща Европа”, 
е открита от Европейската агенция за 
околната среда на 22 май тази година по 
случай Световния ден на биоразнообразието. 
Тя координира европейските усилия за 
наблюдение на околната среда и интегрира 
резултата от тази дейност в европейски и 
национални политики.

Според агенцията освен, че предлагат 
места за възстановяване и подобряване на 
душевното и физическото здраве, градските 
зелени територии „филтрират големи 
количества вода след проливни дъждове 
и омекотяват ефекта от горещи вълни 
или други екстремални природни явления”. 
Скорошна оценка на градските екосистеми 
показва, че „с правилните политики и 
инструменти, урбанизацията не би била 
заплаха за биоразнообразието в градовете”.

5000 растения от 20 вида
Вертикалната градина служи да изолира 
сградата, като поглъща градския шум 
и намалява количеството прах, като 
подобрява качеството на въздуха и дава 
потенциално място за живот на птици и 
насекоми.

Такива малки зелени петна могат да 
бъдат полезни на мигриращи птици, според 
независимо изследване, публикувано наскоро. 
Дори и малка градска горичка може да 
помогне на прелетните птици за почивка по 
средата на тяхното пътуване.

Живата карта на агенцията е направена 
от 5000 растения от 20 различни вида. 
Те растат в специални джобове и са 
поливани от автоматизирана система, 
която се отцежда до долната част на 
стената. Растенията са целогодишни и 
студоустойчиви, като са подбирани и по 
техните цветове. Комбинирани заедно, те 
оформят картата на Европа, показваща 
различните лица на биоразнообразието. �

„Фасилитис“
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02 976 9 976 

За едно щастливо и безгрижно детство

От създателите на Business Park Sofia

www.residentialpark-sofia.com
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