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От редакторите

Въпреки че броят е летен и отпускарски, в него ще намерите коментар 
върху сериозни казуси. Повдигаме завесата върху последните промени, които 
се предвиждат в Закона за управление на етажната собственост. Темата 
предизвика много вълнения и дискусии на третата годишна конференция SMART 
FACILITIES, която се състоя в края на май. Затова поканихме експерти, които 
да ни разкажат какво очаква оттук нататък живеещите в сгради в режим 
на етажна собственост. Ако трябва да откроим какви тенденции се крият 
между конкретните членове и алинеи, които предстоят да бъдат приети, 
ще отбележим очертаващата се важна роля на професионалния фасилити 
мениджър в жилищна сграда. Макар все още обществото да не е осъзнало тази 
необходимост, това е бъдещето.

Драги читатели,
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Също така можете да се запознаете с практически съвети по отношение на 
стандартите в областта на системите за сградна автоматизация и контрол.

Разгледали сме темата за фасилити мениджмънта в болница през призмата 
на поддръжката на болничното оборудване, медицинската техника и 
консумативите. Ще разберете какви са спецификите, проблемите в бранша и 
как се поддържа висококачествен екип от специалисти в тази сфера.

За или против аутсорсинга на услуги е вечният мениджърски въпрос, който 
никога няма готов отговор и зависи от конкретните параметри и условия. Това 
се отнася и за управлението на сградния фонд. Резултатите от международно 
проучване показват какви са тенденциите в сектора.

Съвсем наскоро НДК спечели второ място в конкурса за „Най-добър конгресен 
център в света” за 2010 г. Това събитие отново ни провокира да разберем 
какво се крие зад този успех и какъв е екипът, който поддържа тази повече или 
по-малко уникална за мащабите на България сграда. �

Приятно четене!

H
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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 перспективи 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

Международна 
конференция

���������	 � 
�
��	����� 
������

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

Хотел Holiday Inn Sofi a

Под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

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

организират

UCONOMICS �

ПАРТНЬОР: 
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България

Търговските площи в България 
надминаха 420 хил. кв. м
От началото на годината в страната 
бяха пуснати в експлоатация пет нови 
търговски центъра. С това общата площ 
на функциониращите молове у нас надмина 
420 хил. кв. м спрямо над 233 хил. кв. м 
в края на 2009 г. – това сочат данните 
на големите консултантски компании в 
страната. В момента в големите градове в 
процес на изграждане са почти 418 хил. кв. 
м търговски площи в търговски центрове. 
Според намеренията на инвеститорите 
около 75% от тях се предвижда да бъдат 
завършени и въведени в експлоатация 
до края на 2010 г., а останалите - през 
първата половина на 2011 г. Голям 
обаче остава делът замразени проекти 
за търговски площи. В момента на 
територията на страната има замразени 
над 550 хил. кв. м площи в различен етап 
на строеж. Търсенето на търговски 
площи в молове през първото полугодие 
остава на значително по-ниско ниво от 
предходните години. Най-привлекателни 
за наемане остават помещенията на 
главните булеварди и на техните пресечки. 
Основните изисквания към тях са ниска цена, 
локация, човекопоток, размер на витрината, 
търговци в близост и състояние на 
помещението. Прогнозите за второто 
полугодие са, че нивата на незаети площи 
ще продължат да нарастват.

София е извън списъка на най-
скъпите градове за паркиране
Според данни на Colliers International 
български градове не попадат в топ 50 
на скъпите градове за паркиране нито 
на база месечна такса за паркиране, 
нито на дневна. В София дневната такса 
за паркиране е 16 лв. (10,06 долара по 
валутен курс към 1 юни), а месечната - 
186 лв. (116,99 долара), сочат данни 
от проучването, което обхваща само 
покрити или подземни паркинги в 
първокласни бизнес райони. Най-скъпият 
град за паркиране в света по месечни 
такси е Лондон, което важи особено 
за централните части и Уест Енд. 
Месечната такса за центъра на Лондон 
например е 933 долара, а във Уест Енд 
874 долара. И в двата района цените са се 
повишили с около 2% за изминалата година. 
След това се нарежда Хонконг с месечна 
такса за паркиране от 745 долара. Като 
цяло от проучването се вижда, че в топ 
10 попадат градове от Северна Америка, 
Европа и азиатско-тихоокеанския регион. 

„Български пощи” наемат 
помещения в търговски 
центрове
В момента „Български пощи” преговарят 
с два търговски центъра в Пловдив за 
възможността за разкриване на изнесени 
пунктове за инкасиране на ток, вода и 
мобилни услуги. По този начин пощата 
ще може да използва струпването на 
хора в моловете, като подобна стъпка 
от друга страна може да увеличи 
и човекопотока към търговските 
центрове. Разкриването на пукнкове за 
инкасиране в търговските центрове е 
само част от дейноста на „Български 
пощи”, които възнамеряват да открият 
такива пунктове и в метро станциите. 
По предварителни данни за всеки един 
от пунктовете за инкасиране ще са 
необходими около 40 кв. м площ. 

Спирането на тока по морето 
напомни за аварийното 
елетрозахранване
Проблемите с електрозахранването по 
морето в разгара на сезона оставиха 
стотици хиляди туристи между Бяла и 
Бургас без ток за повече от денонощие. 
Това изкара наяве проблемите с 
аварийното електрозахранване на хотели 
и други обекти. По думи на Елена Иванова, 
председател на Съюза на собствениците 
в Слънчев бряг, повечето големи хотели 
имат собствени генератори, но те са с 
мощност от 50 киловата при необходими 
500 - 600 киловата и няма място за 
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България

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

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

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

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

when bus iness meets insp i rat ion

поставянето на по-големи. Според Благой 
Рагин, председател на Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация, 
при следващи поправки в законите 
трябва да се въведе изискване всички 
хотели да имат достатъчно мощни 
генератори, които да гарантират 
безпроблемното производство на 
ток. В световната практика често 
се обръща сериозно внимание на 
аварийното електрозахранване на 
хотелите, особено в райони с ненадеждна 
електроразпределителна инфраструктура.

Нов ипотечен кредит 
за строителство и 
довършителни работи от ОББ
Обединена българска банка пуска нов 
ипотечен кредит за строителство и 
довършителни работи в лева и евро. 
Банката предоставя на своите клиенти 
възможност да построят или завършат 
строителството на жилищен имот, 
като предлаганото финансиране е с 
максимален размер до 250 000 евро 
или 500 000 лева и максимален срок 
до 35 години. Годишната лихва на 
кредита в евро е 7,5%, а в лева – 8,5% за 
клиенти с превод на работна заплата и 
регистрация за услугата заплащане на 
битови сметки в ОББ.

Как да се предпазим от 
прегряване на сградите?
Практически наръчник за подобряване 
на летния комфорт в неклиматизирани 
сгради. Асоциацията на специалистите по 
сградни инсталации (CIBSE) предложи на 
своите членове и почитатели най-новото 
техническо ръководство за ефикасно нама-
ляване на високите температури в помеще-
нията. Книгата запознава собствениците 
на сгради, фасилити мениджърите и обита-
телите с понятията термален комфорт, 
фактори за прегряване, степен на прегря-
ване, както и физиологичните последици за 
човека от това. Експертите открояват 
основните причини за прекомерното покач-
ване на температурите в обществените 
сгради и представят основни стратегии 
и методи за минимизиране на риска от 
прегряване както на сградата, така и на 
обитателите. Техническото ръководство 
е насоченo предимно към неклиматизирани 
сгради, въпреки че някои от текстовете 
могат да се приложат и за климатизирани 
помещения. Освен за офис сгради, училища и 
търговски центрове, част от препоръките 
на специалистите се отнасят и за жилищни 
комплекси.

За повече информация и експертна 
литература посетете сайта на 
„Асоциацията на специалистите по сградни 
инсталации” - http://www.cibse.org. �
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Eвропа

Градските пчели могат 
да са по-здрави и продуктивни 
от провинциалните
Напоследък все по-често се говори за 
намаляващите популации от пчели и 
възможните негативни последствия от 
това. В Париж обаче се наблюдава обратна 
тенденция. Докато провинциалните 
популации от пчели намаляват, тези 
във френската столица виреят и се 
развиват. Това се наблюдава от много 
хотели и ресторанти, разположили 
кошери по покривите на сградите, в 
които се намират, за да добиват пресен 
домашен мед. Според BBC пчелите в 
Париж са по здрави и продуктивни от 
тези в провинциална Франция, защото 
в столицата има множество цветя по 
парковете и балконите на сградите. 
Според пчелари причината за по-високата 
продуктивност е това, че в Париж има 
големи количества от различни видове 
цветя. В провинцията, от друга страна, 
има по един-два доминиращи вида, които 
приключват да цъфтят по едно и също 
време, след което нектарът за пчелите 
съществено намалява. От 10 години 
Париж официално е зона, свободна от 
пестициди. Средният добив на мед от 
кошер в града е с около 60% повече от 
този в провинцията, а смъртността на 
пчелите в града е около 9 пъти по ниска.

Дисплеи показват колко 
енергия консумира 
британското правителство
Информацията, събирана от електромери, 
инсталирани за детайлно проследяване на 

консумацията на енергия от британската 
държавна администрация, вече е достъпна 
в интернет за широката общественост. 
В момента в интернет всеки може да 
провери каква е енергийната консумация 
на всичките 18 административни локации 
на Уайтхол. Данните се обновяват по 
няколко пъти на час, като за някои от 
локациите е достъпна и информация 
за консумацията на вода и природен 
газ. Публичното оповестяване на 
консумацията на енергия от държавната 
администрация идва три месеца 
след като министър-председателят 
на Великобритания обяви, че 
правителството ще намали консумацията 
си на енергия с допълнителни 10% 
през следващата година. През юли 
правителството приема списък с правила 
за енергийна ефективност, според които 
министерствата и ФМ контракторите, 
които поддържат сградите им, 
ще си партнират за намаляване на 
правителствените парникови емисии. 

Продуктивността на 84% 
от служителите в Русия е 
спаднала заради летните жеги
При изследване, проведено от руския 
портал за работа hh.ru, 84% от 
запитаните са заявили, че по-лошо се 
справят с работата си заради аномалните 
жеги. От друга страна, изследването е 
показало, че далеч не всички работодатели 
поддържат комфортна работна среда 
в такива екстремални условия. Едва 
една трета от запитаните са доволни 
от работата на ОВК системите в 
офисите, в които работят. Половината 
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от запитаните дори са заявили, че 
обмислят да си търсят нова работа 
заради некомфортните условия на 
труд. Според данните на проучването 
38% от запитаните работят в офиси, 
които не разполагат нито със система 
за вентилация, нито с климатици. Една 
четвърт от анкетираните посочват, че 
не са доволни от управлението на ОВК 
системите в офиса. 

В Ливърпул подписаха 25 
годишен договор за фасилити 
мениджмънт
Градската управа на Ливърпул е избрала 
фирмата Cofely, специализирана в 
изграждането и управлението на сгради, 
за реконструкцията и последващото 
управление на сградата на градската 
библиотека. Библиотеката, която 
е построена през 1860 г., ще бъде 
напълно разрушена отвътре, като ще 
бъде запазена единствено фасадата в 
неокласически стил. Градската управа на 
Ливърпул е избрала този доставчик, за 
да гарантира ефективен жизнен цикъл на 
библиотеката. Още от самото начало 
Coefly участва в проекта с консултации, 
които ще повлияят в дългосрочен 
план върху фасилити мениджмънта 
на обекта. Те са свързани с дизайна, 
здравината, инфраструктурата, избора 
на материали, потреблението на 
енергия и оперативната ефективност. 
Разрушаването на старата сграда ще 
започне през есента на 2010 г., а новата 
библиотека трябва да отвори врати до 
края на 2012 г. 

Global FM обяви 
победителите в конкурса 
за най-добър ФМ за 2010 г
Глобалната фасилити мениджмънт 
асоциация Global FM обяви победителите 
в първия си конкурс Awards for Excellence 
in Facilities Management. Наградите 
отличават усилията, положени от ФМ 
екипи или индивидуални ФМ специалисти, 
които са допринесли за ефективното 
приложение на различни ФМ стратегии 
за подобряване на работната среда. Най-
високото платинено отличие е поделено 
между международната компания за 
стратегическо планиране и управление 
на активи EC Harris и британското 
Министерство на образованието (DCSF) 
за съвместните им усилия за намаляване 
на парниковите емисии и енергийната 
консумация, същевременно подобрявайки 
така работната среда. Благодарение на 
мерките DCSF e намалило потреблението 
си на енергия в Лондон с 50%, спестявайки 
по 1.5 млн. евро на година. Златната 

награда е присъдена на CISCO Франция 
за офис иновации, акцентиращи върху 
мобилността. Сребърното отличие е 
дадено на търговския център Centre Milton 
Keynes във Великобритания за предприети 
екологични мерки и същевременно отлично 
обслужване. 

Кметството на Торонто 
със зелен покрив
Покривът на по-ниската част на 
45-годишната сграда на кметството 
на най-големия град в Канада – Торонто – 
до сега е представлявал отворено 
пространство, състоящо се от подиум 
и заобикаляща го площадка. Като цяло 
досега това пространство е оставало 
неизползвано през годините. В момента 
обаче то е превърнато в красива градина, 
където растителните видове наброяват 
65. Тя е достъпна за почивка на гражданите 
и служителите в кметството, които 
вече с охота посещават покривното 
пространство. Покривната градина, 
която е малко над 3000 кв. м, е отворена 
през май тази година и растителността 
там се развива, допринасяйки така и за 
по-слабото загряване на покрива през 
летните месеци. �
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ИГ ПАСИВНИ СГРАДИ БЪЛГАРИЯ 
представят България на 14-та 
Международна конференция за 

пасивни сгради. Арх. Георги Николов – 
председател на сдружението взе участие 
като лектор на конференцията в Дрезден 
като представи първите стъпки на 
страната ни в областта на пасивното 
проектиране и строителство.

Огромния интерес към пасивното 
строителство доказаха над хилядата 
регистрирани участника на 14-та поред 
Международна Конференция за пасивни 
сгради, в Дрезден, Германия, провела се 
на 28 и 29 май. Докато до миналата 
година към стандарта пасивна сграда се 
насочваха предимно страните от ЕС, тази 
година бяха показани изпълнени проекти 
в страни като Канада, Япония, Ирландия, 
Китай. 

“Стандартът пасивна сграда се 
разпространява с бързи темпове по целия 
свят. Големият потенциал на енергийната 
концепцията е положително оценена, 

особено в райони, в които има натрупан 
опит от построени пасивни сгради. 
Концепцията на пасивната сграда може да 
бъде прилагана при различни климатични 
условия и регионални конструктивни 
похвати” 

Такъв бе коментарът на проф. д-р 
Волфганг Файст - научен директор на 
Института за пасивни сгради и сграден 
физик в Университета в Инсбрук, Австрия. 
По изследвания на Института по целия 
свят има построени 20 000 пасивни 
сгради, 13 500 от които са в Германия. 

Провеждането на Международната 
конференция в Саксония - федерална 
провинция на Германия не беше случайно. 
Саксония признава важната роля на 
пасивните сгради в заздравяване на 
регионалната икономика чрез прилагане 
на плана Innovations – und Praxisverbund 
Passivehaus, който подпомага 
строителството на тези високо 
енергоефективни сгради. От друга 
страна, местна банка предлага план за 

 14-�� �����	�
��	� 
��	�
�	��� ��
 �����	� ��
���

Детска градина в Дьобелн, Германия  снимки: арх. Г. Николов
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субсидиране на пасивни сгради. По този 
начин, в Саксония е напълно възможно да 
построиш мечтаната пасивна къща почти 
без никакво допълнително оскъпяване. 
В резултат на предпоставките, които 
предлага Саксония, регионалното развитие 
процъфтява, а самата провинция е пример 
за успешното приложение на  пасивно 
строителство.

Интересна тема на конференцията 
беше влиянието на различните климати 
при приложението на стандарта. 
Кристоф Бегерт представи примери 
за пасивни сгради в Мелбърн. Стефано 
Авесани докладва за пасивни сгради в 
разнообразните климатични условия в 
Италия. Представени бяха и примери от 
Норвегия, Ирландия и Англия. Мива Мори 
показа първата сертифицирана пасивна 
сграда в Япония.

Напредъкът на страните от 
югоизточна Европа също бе във фокус 
сред темите на конференцията. Освен 
представянето на България, напредък 
показаха и страни като Латвия, Румъния, 
Чехия и други. Опитът от построени 
пасивни сгради в Унгария показва, че 
пасивното охлаждане се възприема 
като по-комфортно от охлаждане с 
традиционни охладителни системи. 
Гюнтер Шлаговски представи построени 
църква и спортна зала по стандарта 
пасивна сграда. Любомир Мишчевич изложи 
влиянието на големите температурно 

разлики върху развитието на стандарта в 
Хърватска.

Темата за енергийната ефективност 
при реновиране на исторически сгради 
също бе засегната. Като извод бе 
изведено, че енергийната ефективност 
и опазването на историческите сгради 
са съвместими единствено, когато 
са съпътствани от качественото 
проектиране и изпълнение.

Институтът за пасивни сгради 
в Дармщадт представи новият 
сертификат EnerPHit, който ще се издава 
за реновиране на стари сгради, които 
използват компоненти за пасивни сгради.

За първи път тази година бе проведен 
конкурс за Архитектура на пасивна 
сграда (Architecture Award 2010 Passive 
House). Победителите в конкурса 
бяха представени на изложението в 
Конгресен център Дрезден. Федералното 
Министерство на Транспорта, 
Строителството и Градоустройственото 
развитие присъди две награди за 
многоетажна и не жилищна пасивна сграда.

Пазарът в областта на пасивното 
строителство се развива и това доказа 
традиционното изложение на компоненти 
и системи за пасивни сгради, на което 
бяха представени производители от 
целия свят. От разговори с повечето 
от производителите стана ясно, че 
никой няма партньор в България, въпреки 
че около 70% от тях имат желание да 
установят партньорски взаимоотношения 
за българския пазар. Интересно е, че 
по-развитите фирми нямат желание да 
увеличават обхвата на пазара си и в 
България поради причината, че не могат 
да поемат отговорност за качеството 
на инсталация, пускане в експлоатация, 
контрол и поддръжка, ако нямат 
сигурен и надежден партньор. Някой от 
производителите изтъкваха причината, че 
не търсят разширение на пазара, защото 
към момента не могат да задоволят 
немския и австрийския пазар.

„Конференцията бе едно успешно 
начинание, както се показа от 
позитивните реакции на участниците 
от практическия опит в Саксония, а и 
от възможността за запознанства с 
участници от 46 различни държави.”, 
в заключение изрази Кристиан Микч – 
директор на SAENA GmbH, енергийна 
агенция в Саксония и съорганизатор на 
конференцията. �

арх. Георги НИКОЛОВ
ИГ Пасивни сгради България

Многофамилна жилищна сграда 
в Лийбефелд, Halle 58 Architects, 
Bern, Switzerland

Голяма част от 
производителите 
на компоненти за 
пасивни къщи, по-
сетили събитието, 
изразяват жела-
ние да установят 
партньорски вза-
имоотношения за 
българския пазар
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В търсене 
на най-устойчивата 
сграда в България
Български проекти бяха оценявани според специално създадени 
критерии за устойчивост в рамките на европейски конкурс

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ МАЙ, Съветът на 
архитектите на Европа (САЕ) анонсира 
конкурс–изложба на тема „Най-добри 

примери за устойчива архитектура”. 
Координатори на инициативата за България 
бяха Съюзът на архитектите в България 
и Камарата на архитектите в България, 
които в продължение на три месеца приемаха 
кандидат-проекти в електронен вариант. 
По този начин организаторите целяха да 
се затвърди основният търсен ефект от 
конкурса – популяризиране на принципите 
за устойчиво развитие в европейската 
архитектура.

Право на участие в конкурса за 
устойчивост имаха нови сгради или обновени 
съществуващи, но построени и влезли в 
експлоатация през последните 20 години. 
Специално за събитието, комисията по 
международна дейност към САЕ предложи 
на участниците примерен списък на 
елементи от дизайна, стройтелството 
и поддръжката на сградите, считани 
за устойчиви. Списъкът е изготвен на 
основата на системите LEED и BREEАM и 
техни представители взеха участие при 
журирането на конкурса.

Според критериите на САЕ, устойчивите 
характеристики на дадена сграда 
трябва да се заложат още на идейно 
ниво. Показателите в категорията 
„Оптимизиране на енергийните показатели” 
варират от първоначален финансов анализ 
на вложените устойчиви технологии 
спрямо жинения цикъл до мониторинг и 
наличие на измерващи устройства за 
употребата на енергия след въвеждането 
и в екслоатация. Проектантите следва 
да са оптимизирали възможностите за 
промени в конфигурацията при промяна на 
предназначението, както и степента на 
разглобяемост и повторно използване на 
елементи на сградата.
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 Едно от основните условия за постигане 
на устойчивост в даден строителен 
обект е съвместното вземане на решения 
от разнообразни професионалисти – т.е. 
създаването на интегриран проект. По тази 
причина в предложения списък с критерии 
са обхванати всички специалисти, имащи 
участие в проекта. От урбанистите, 
например, се очаква да осигурят парцел 
в близост до обществен транспорт или 
велоалея, както и в имота да има вече 
изградени комунални услуги, за да се намалят 
негативните ефекти върху природата. 
Ограничавайки петното за застрояване с 
дългата си страна по ос изток-запад, те 
създават условия за естествено навлизане 
на дневна светлина в помещенията, 
както и разполагането на фотоволтаични 
системи по южната страна на сградата. 
Ландшафтните архитекти следва да се 
погрижат за засаждането на широколистни 
дървета, които да пазят сянка през лятото 
и да допускат ослънчаване през зимата 
на южната фасада, а по северната да 
разположат иглолистни видове, които да 
блокират студентите ветрове.

От архитектите се очаква да се 
придържат към проста форма на сградата, 
за да се намалят загубите на топлина и 
излишното прегряване. За това способства  
полагането на подходяща изолация, както и 
осигуряването на обекта с максимален брой 
отварящи се прозорци или топлинен комин 
за естествена вентилация и климатизация. 
Възможностите за разполагане на вятърни 
генератори на покрива или други инсталации 
за добив на енергия от възобновими 
източници осигуряват голямо предимство 
на сградата пред останалите кандидати за 
устойчивост.

От съществено значение е строителните 
материали, използвани от фирмата-
изпълнител да са дълготрайни, нетоксични 
и лесно рециклируеми. В категорията 
„Осветление” са изрично упоменати 
светлите тонове на интериора, 
наличието на сензори за движение в 
рядко посещаеми помещения, както и 
енергоспестяващите осветителни тела. В 
списъка за устойчивост са залегнати и някои 
интригуващи критерии при инсталациите 
за отопление и вентилация. По-голям шанс за 
победа имат сградите с термоизолация на 
въздухопроводите, системи за контролиране 
на влажността, соларни котли, измервателни 
уреди за нивото на въглероден диоксид, както 
и сградите които са изцяло проветрени със 
100% външен въздух за минимум две седмици 
след завършване на строежа.

Победител в първия специализиран конкурс 
за устойчива архитектура в България е 
„Англо-американското училище” в гр. София. 
Негов автор е архитектурно бюро „А.Д.А.”, а 
концептуалната идея е дело на RMJM Hillier 
Group, САЩ. През 2006 година училището е 
било отличено като „Най-екологична сграда 

на годината” и „Сграда с най-голямо социално 
значение в България”. Второ и трето 
място на конкурса за устойчивост на КАБ 
заеха пътническият терминал на летище 
Пловдив и административната сграда на 
Посолството на САЩ.

„Англо-американското училище” е 
разположено между околовръстния столичен 
път и землището на община Панчарево върху 
площ от 6,5 ха. Близо 70% от откритите 
площи за озеленени. Част от устойчивите 
инсталации на сградата включват 
самостоятелна пречиствателна станция, 
соларни бойлери за топла вода, резервоари за 
дъждовна вода и др. Повечето елементи на 
оборудването са пректирани с възможност 
за достъп, така че учениците могат да 
получат практическа информация относно 
съвременните технологии за постигане 
на устойчивост. Авторите на проекта са 
предвидили странични прозорци и остъклени 
покриви, позволявайки навлизането на 
максимално количество естествена 
светлина в класните стаи, коридорите и 
физкултурния салон.

Софийското „Англо-американско училище” 
ще представи българската страна на 
специална изложба в сградата на Европейския 
парламент през месец ноември. Освен 
излагането на най-добрите примери за 
устойчива архитектура, реализирани в 
държавите членки на САЕ, тази изложба 
ще отбележи и основните постижения на 
организацията през 20-те години от нейния 
живот. �

Надежда НИКОЛОВА

Част от устойчи-
вите инсталации 
на сградата-побе-
дител включват 
самостоятелна 
пречиствателна 
станция, соларни 
бойлери за топла 
вода и резервоари 
за дъждовна вода 
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Mодернизация 
на болнични сгради 
с еврофинансиране

Държавни и частни лечебни заведения ще могат да кандидатстват 
за средства по оперативните програми на ЕС за периода 2007-2013 г.

ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. БЪЛГАРИЯ няма да 
получи финансиране по оперативна 
програма „Здравеопазване”, понеже 

тя не беше приоритет при договарянето 
на структурните фондове. Острата 
необходимост от модернизация на 
здравните заведения обаче принуди 
управляващите да потърсят други способи 
за еврофинансиране на болничните сгради. 
Държавните и частните болници ще могат 
да кандидатстват за пари по европейски 
схеми по два различни начина. 

През месец януари стартира 
процедурата по набиране на кандидат-
проекти по приоритетна ос „Устойчиво 
градско развитие” на оперативна програма 
„Регионално развитие”. Тя финансира 
дейности, свързани с подобряване, 
обновяване и модернизиране на 
държавните лечебни заведения. Схемата 
за предоставяне на безвъзмездна помощ 
ще се осъществи на територията на 
86 български общини от градските 
агломерационни ареали.

Заведенията, които ще се финансират, 
са определени от Министерството на 
здравеопазването с „Концепцията за 
преструктуриране на болничната помощ”. 
Официалният документ е изготвен по 
искане на Европейската комисия, за да може 
България да кандидатства за финансиране 
на болниците по програма „Регионално 
развитие”. Според него здравните 
заведения се разделят на три типа – 
общински, областни и високотехнологични 
болници.

Финансиране по приоритетна ос 
„Устойчиво градско развитие” ще получат 

20-те високотехнологични болници, 
развномерно разположени в 6-те региона 
на страната. Целта е да се осигурят 
високоспециализирани медицински услуги и 
равен достъп до тях на хората от всички 
региони на страната. Сред визираните 
болници попадат лечебните заведения в 
Плевен, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив 
и останалите големи градове.

Отпуснатите средства следва да бъдат 
оползотворени за ремонт, реконструкция, 
обновяване на сградите и помещенията 
на държавните лечебни заведения, както 
и подходящото им оборудване. След 
енергиен одит трябва да се внедрят мерки 
за енергийна ефективност, включващи 
топлоизолация, подмяна на дограма, 
локални инсталации и/или връзки към 
системите за топло- и газоснабдяване. 
Предимство имат проектите за полагане 
на инсталации, основани на използването 
на алтернативни възобновяеми енергийни 
източници. В схемата е заложено и 
подобряването на достъпа за хора с 
увреждания до болничните сгради.

Общият размер на финансовата помощ 
е 79 978 554 лв. За отделните прокети, 
включени в инвестиционната програма, 
важат следните парични ограничения – 
минимален размер 5 млн. лв и максимален 
размер – 10 млн. лв. Схемата се реализира 
с финансовата подкрепа на ЕС, чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
По програмата не се изисква съфинансиране 
от конкрентия бенефициент, но такова в 
размер на 15% ще се отпусне от страна на 
българската държава.

Основното условие е да има 
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възвръщаемост на инвестицията. До 
септември здравното министерство 
трябва да представи всички проекти, 
кандидатстващи за финансиране. 
Оценителна комисия ще разгледа 
проектите и ако отговарят на условията 
те ще бъдат авансово финансирани. 
Индикаторите, посредством които се 
измерва ефективността на проектите, 
са икономия на енергия от обновяване 
на сградите на лечебните заведения 
(MWh/средногодишно), брой пациенти, 
облагодетелствани от подобрената 
здравна инфраструктура, както и броят на 
създадените постоянни работни места.

Министерство на здравеопазването 
вече е формирало група от експерти, 
която ще осъществява предварителен, 
текущ и последващ контрол на всички 
операции, за да се избегне неусвояването 
на тези средства. При успешно 
реализиране на оперативната програма 
за държавни лечебни заведения България 
ще може да кандидатства до 2014 г. за 
европейско финансиране в областта на 
здравеопазването в размер на 3 млрд. евро.

В началото на юни Европейската 
комисия предостави възможност и на 
частни болници да кандидатстват за 
европейски средства за модернизация. 
Съгласно изискванията по приоритетна 
ос „Технологична модернизация в големи 
предприятия” на оперативна програма 
„Развитие на конкурентноспособността 
на българската икономика” 2007-2013 г., 
финансиране могат да получат крупните 
нефинансови предприятия, каквито са и 
големите частни болници. 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 58 674 900 лв, но 
едно от задължителните условия при 
кандидатстване включва съфинансиране от 
страна на кандидата. Минималният размер 
за получаване на средства по проект е 1 
млн. лв, а максимално допустимият – 4 
млн. Независимо от сумата, тя не трябва 
да надвишава 50% от общата стойност 
на разходите по проекта. Както при 
финансирането на държавни здравни 
заведения, така и по оперативна програма 

„Конкурентноспособност” предимство се 
дава на успяващите болници с реализирани 
нетни приходи от дейността за 
последната финансова година поне 5 млн. 
лв и с перспектива за възвръщаемост на 
инвестицията.

Право на кандидатстване имат 
частни болници, които имат минимум 
три приключени финансови години – 
т.е. поне от 2007 г. Допустимите 
инвестиции в рамките на проекта са 
закупуване и въвеждане в експлоатация 
специализирано болнично оборудване, 
както и разнообразяване на енергийните 
източници. Изрично изискване е активите, 
които ще се закупуват, да не са на пазара 
повече от две години преди обявяване на 
процедурата. С това се цели постигане на 
оптимална диверсификация на дейността 
на предприятието с най-съвременни 
технологии и съответно – по-голяма 
конкурентноспособност.

Няма да се финансират проекти, 
включващи закупуване на дълготрайни 
материални активи втора употреба, 
както и закупуването на оборудване и 
лицензи, които не са пряко свързани с 
дейността на болницата. Не се допуска 
придобиването на компютърно оборудване 
и софтуер за административни нужди 
със средства по проекта. Схемата за 
финансиране не позволява закупуването 
или наемане на транспортни средства, 
с което се ограничава възможността за 
модернизация на автомобилния парк с 
линейки.

Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 07.09.2010 г. 
При евентуално одобряване частните 
болници следва да реализират своя проект 
в рамките на 24 месеца от влизането 
в сила на договора за безвъзмездна 
помощ. През този период одитен орган 
към Министерството на финансите ще 
отговаря за извършването на одити за 
проверка на ефективното функциониране 
на системата за управление и контрол над 
проектите. �

Надежда НИКОЛОВА

Финансиране по 
приоритетна ос 
„Устойчиво град-
ско развитие” ще 
получат 20-те 
високотехнологич-
ни болници, развно-
мерно разположени 
в 6-те региона на 
страната

© Кирил Хавезов
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Съвременен болничен дизайн
Проектанти, лекари, пациенти и фасилити мениджъри в един интегриран 
проект за модернизация на здравните заведения

ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИТЕ сред 
медицинските среди се появи лъч 
надежда. На хоризонта се появи ново 

архитектурно направление, целящо да 
превърне старите неприветливи болници 
в уютни сгради за лекари, пациенти 
и посетители. Движението, наречено 
„дизайн, базиран на доказателства”, 
търси възможности за повишаване на 
ефективността на болници и здравни 
сгради по отношение средата за 
оздравяване, работните условия на 
персонала и пр.

Нововъзникналата философия 
предприема научен подход при 
съвременното проектиране на болнични 
сгради. При него се използват крайните 
данни от стотици проучвания, проведени 
в сферата на здравните услуги. Примерен 
доклад по темата разкрива, че времето 
за възстановяване на пациенти може да се 
ускори с 25%, ако вместо гледка на тухлен 
зид от прозореца на стаята му се открива 
живописен пейзаж. Ефективността 
на лечението може да бъде измерена 
многостранно, затова при процеса на 
проектиране е необходимо да се създаде 
мултидисциплинарен екип от архитекти, 
финансисти, мениджъри, лекари, пациенти 
и пр.

Най-лесният метод за измерване на 
ефективността на даден болничен дизайн 
е посредством анализ на бюджета – 

състоянието на капиталовите и 
текущите разходи. Много от сградите, 
в които се прилага „дизайн, базиран на 
доказателства”, изискват по-голяма 
първоначална инвестиция. Индивидуалните 
стаи например са по-скъпи отколкото 
общите, но могат да намалят риска 
от разпространение на инфекции. След 
скорошна реновация болницата „Бронсън” в 
щата Мичиган предлага само индивидуални 
стаи. Нивата на болнични инфекции 
спаднали с 11%, като с това намалели 
дните болничен престой и оперативните 
разходи за институцията.

За дълги периоди от време 
проектантите подценяваха факта, че 
болниците, освен всичко останало, са и 
работни места. Добрият болничен дизайн 
отчина факта, че лекарската професия 
е една от най-напрегнатите работи. 
Според проведени проучвания медиците 
приоритетно търсят работни места, 
обляни от повече дневна светлина, 
с повече лично пространство, тихи 
помещения с възможност за индивидуален 
контрол на температурата и възможност 
за естествена вентилация. Само едно 
поставяне на прозорци в стаите за 
почивка на лекарите може да доведе до по-
добра концентрация, по-малко грешки и по-
голяма продуктивност. Задоволеността 
на персонала намалява текучеството на 
кадри и води до допълнителни финансови 
спестявания по отношение на новонаети 
и тяхното обучение.

Съществен елемент на ефективния 
дизайн е лесното ориентиране в сградата. 
Ясното разделяне на потоците от 
хора в болницата гарантира бързото и 
ефикасно доставяне на съответната 
медицинска услуга. Според принципите 
на „дизайн, базиран на доказателства” 
диагностичните кабинети следва да 
са разположени така, че да не се налага 
пациентите да преминават през 
хирургичния или травматологичния отдел. 
Друг важен момент е планирането на 
самостоятелен вход за родилки. 

За посетителите на пациенти е 
от значение свободата на движение и 
възможността за уединение в часовете за 
свиждане. Планирането на пространства в 
по-уютен стил, умерени тонове и приятно 

Много от сгра-
дите, в които се 
прилага „дизайн, 
базиран на дока-
зателства”, из-
искват по-голяма 
първоначална ин-
вестиция
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обзавеждане доближава проектантската 
практика при болничните заведения към 
хотелиерските стандарти. 

При определяне на дизайнерските 
изисквания на болничното пространство 
се вземат предвид резултатите от 
съвременните прочувания относно 
влиянието на всеки един аспект на 
сградата – от декора до поставянето 
на мивки – върху здравето на пациента. 
Оказва се, че приносът на средата 
за ускореното възстановяване и 
благосъстояние на пациентите 
зависи основно от няколко сетивни 
фактора. Зеленият цвят, светлинните 
прожекции на природни пейзажи и 
релаксиращите мелодии доказано 
подпомагат оздравяването и намаляват 
нивата на стрес. Материите с висока 
шумоабсорбираща възможност, от друга 
страна, позволяват на пациентите да 
спят по-добре и да се възстановяват 
по-бързо. Положителен ефект има както 
разположението на леглото до прозореца, 
така и поставянето на мивката до 
вратата - от чисто практическо 
съображение тя напомня на посетителите 
да измият ръцете си при посещение.

Проектният екип следва да помисли 
и за полагането на техническите 
инсталации в сградата. Вентилацията 
е една от най-важните системи за 
ефикасно функциониране на болницата. 
Желателно е отделенията, дори стаите, 
да имат възможност за самостоятелно 
проветрение, така че да не се налага 
болните от пневмония да се застояват 
излишно в здравното заведение. Дизайнът 
на сградните системи следва например да 
позволява пациентите сами да регулират 
сенниците на прозорците от своите 
легла, без да разчитат на някого другиго.

При прилагането на „дизайна, базиран 
на доказателства” са на лице и някои 
сериозни предизвикателства. Едно от 

тях е ограниченият брой проектанти 
в сферата на здравните сгради. 
Друго предизвикателство се оказва 
постигането на компромис когато се 
срещнат две крайни цели. При определяне 
на подовата настилка в дадена болница 
медицинските сестри се обявяват против 
полагането на килими, които абсорбират 
повече шум, но от друга страна – са 
трудни за почистване. В случая опитен 
екип от специалисти приема изискванията 
на сестрите, но поставя шумоизолиращи 
плоскости по тавана на помещенията.   

Следващото предизвикателство е 
свързано с липсата на всеобхватни 
проучвания в сферата на болничните 
сгради. Поддръжниците на „дизайн, 
базиран на доказателства” вярват, че 
с времето този проблем ще намалява, 
докато не се заличи напълно. Според 
тях с нарастването на количеството 
информация по темата, фасилити 
мениджърите и консултантите по 
недвижими имоти ще бъдат принудени да 
приемат определени критерии, свързани с 
ефективността на здравните заведения и 
да ги оценяват според тях.

Представители на американската 
система на здравеопазването очакват 
в следващото десетилетие 200 млрд. 
щатски долара от инвестициите 
в страната да бъдат насочени 
към изграждането на болници. Тази 
бъдеща конкуренция е достатъчно 
предизвикателство за настоящите 
болници, което да ги насърчава да 
следят и прилагат в своите сгради 
съвременни технологии и устойчив 
дизайн. Принципите на ”дизайн, базиран 
на доказателства” се появява тъкмо 
навреме, за да сравнява техния напредък с  
бъдещи проекти и да ги държи в крачка със 
случващото се. �

Надежда НИКОЛОВА

Времето за въз-
становяване на па-
циенти може да се 
ускори, ако вместо 
гледка на тухлен 
зид от прозореца 
на стаята им се 
открива живописен 
пейзаж

Изглед от болнична стая на болницата „Матида” в Хонконг
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Тенденции на пазара 
на медицинска техника 
и консумативи
Фрагментираността на инсталираната база, лошата техническа хигиена и неподходящите сгради 
са често срещани проблеми за пазара на медицинска техника в България

ПАЗАРЪТ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА и 
консумативи не се различава много от 
пазара на други технологични стоки. 

Естествено трябва да се отчетат някои 
негови особености като висока степен на 
регулация с различни наредби и закони, силната 
му зависимост от държавните поръчки и 
това, че потребители са здравни заведения, 
т.е. това не е масов пазар.

Като цяло тенденциите при медицинската 
техника и консумативи следват логиката 
на българското общество – от една 
страна е желанието да бъдем в крак със 
световните достижения, да използваме 
най-новите технологии, методи и средства, 
а от друга страна факторите оскъден 
бюджет и икономии тласкат пазара към 
продуктите с най-ниска цена. Не е новина 
това, че в последните петнадесет-
двадесет години здравеопазването не е 
достатъчно финансирано и разходите за 
техника и восококачествен консуматив 
са силно намалени. Въпреки това има 
здравни заведения, които се борят да не 
свалят качеството на грижите и успяват 
да закупят стоки, които са от най-висок 
клас. Има достатъчно примери, в които в 
България сме били първите потребители на 
високотехнологични продукти на балканския 
полуостров, а дори и в югоизточна Европа. 
Пак в духа на аналогията общество-медицина 
се забелязва следното: както у нас липсва 
достатъчна развита средна класа, така 
и средните класове техника са слабо 
разпространени. Пазарът е поляризиран в 
много области: няколко висококласни апарата 
от даден тип и много от най-нисък клас 
или амортизирани. Златната среда, която 
създава стандартите за работа липсва. И 
затова доскоро се налагаше стандартите 
за здравеопазване да се пишат според това, 
което има налично, а не според това, как 
следва да се оборудва дадена област (хирургия, 
реанимация, образна диагностика и т.н.). 

Двигателят на модерното здравеопазване 
е съчетанието от квалифициран медицински 
персонал, модерна база и добра организация. 
В този дух се работи в най-големите 
ни болници, които са и най-големите 
потребители на медицинска техника и 
консуматив. Сред тях са университетските 
болници, голяма част от окръжните, няколко 
ведомствени болници, няколко специализирани 
диспансера и вече няколко частни болници. 
Проблемите, които възникват при тези 
потребители са най-често свързани с 
голямата база, която е трудна и скъпа за 
поддръжка, а на места доста амортизирана 
(особено сградния фонд). Разходите за 
рехабилитация и привеждане на сградите 
съгласно стандартите са значителни и 
балансирането им е трудна задача за всеки 
болничен мениджър. 

Като следствие от горното, въпросът 
с финансирането за оборудване е труден 
и понякога влиза в сюжета на „Мисията 
невъзможна”. Традиционно финансирането 
става от бюджета на болницата за 
капиталови разходи, от натрупани 
средства по приходи от клинични пътеки 
или от общински/ведомствени средства за 
общински/ведомствени болници. Дълги години 
лизингът не беше форма на финансиране 
основно заради адмнистративните 
трудности. В последните 3-4 години той 
стана по-масов, но основно за частни 
заведения. След като България започна 
процедурите по присъединяване към 
Европейския Съюз, фондовете на общността 
и програмите намират все повече място във 
финансирането, особено за мащабни проекти.

Трудно е да се отговори еднозначно, каква 
медицинска техника се търси в условията 
на ограничен финансов ресурс. На първо 
място е нуждата от даден тип техника 
било поради необходимост за извършване на 
даден тип дейност (примерно електронож 
в една хирургия или пациентен монитор 

Пазарът е поля-
ризиран и се със-
тои от малко на 
брой висококласни 
апарати от даден 
тип и много от 
най-нисък клас или 
амортизирани - 
златнатната сре-
да, която създава 
стандартите за 
работа липсва
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в реанимацията) или за покриване на 
определено нормативно изискване. След 
това е желанието за развиване на нов тип 
дейност, например болницата започва да 
работи по нова за тях клинична пътека в 
неврологията, изискваща например наличие 
на електроенцефалограф. По принцип при 
финансови ограничения се закупува техника за 
доокомплектоване или се подменя тази, която 
е вече силно амортизирана или не подлежи 
на обновяване. Факт е, че до сега за тази 
година обществените поръчки за рентгенови 
апарати, са 4, докато за 2009 г. бяха поне 15. 
Т.е. скъпоструващата апаратура определено 
е първата жертва на кризата, независимо 
от факта, че на много места тя е остаряла 
морално и физически. 

Един от големите проблеми в бранша е 
забавянето на плащанията по изпълнени 
договори. Освен натрупване на вътрешно 
фирмен дълг, липсата на оборотни средства 
силно затруднява срочното изпълнение 
на доставките и внася несигурност. Това 
създава лош образ на бизнеса и средата пред 
партньорите от света, но много по-опасна 
е играта с човешкото здраве и живот, а тя 
е неизбежна, ако шест месеца се върви по 
схемата: липса на пари, забавяне на доставки, 
изпразване на складове.

Често срещани проблеми на пазара на 
медицинската апаратура са:
� голямата фрагментираност на 
инсталираната база – често в едно отделение 
може да срещнете апарати на 5 и повече 
производителя, дори по няколко модела от 
даден производител. И тогава идва хаосът. 
Доста стресово е за персонала е да се 
ориентира в критична ситуация и тогава 
често възникват ситуации от типа, „кой 
бутон за какво е и къде точно беше този 
бутон за точно този апарат”. Причините са 
доста, но най-вече това, че няма средства да 
се подмени всичко или повечето наведнъж. 
Това пък води до мислене тип „на парче” и 

оттам няма концепция, няма визия, няма и 
стратегия.
� лошите работни условия – апаратите са 
като хората, искат внимание, грижа и добро 
обкръжение. Не може например да монтирате 
скенер и в същия момент майстори да режат 
с флекс теракот на три метра от апарата. 
Резултатът след включване на скенера може 
да е дим, пукот, както и ругатни и спорове 
за условията на гаранцията. А причината е 
проста – лоша техническа хигиена. Подобен 
е резултатът от „редовното” забравяне 
да се монтира климатизация с правилните 
параметри – техниката просто започва 
да стачкува и отказва да работи. Често 
прахът, течностите, кръвта вършат по-
разрушителна работа от директен удар. Като 
става дума за удар, токовите удари са едни 
от най-големите унищожители на техника и 
костват много нерви и средства за ремонт. 
Причината – неразчетена електропреносна 
мрежа, липса на адекватни защити и много 
други. Някои райони на България (в частност 
на София) са печално известни с отпадане 
на захранването. UPS ситемите за защита 
на апаратите доскоро се смятаха за лукс, 
но в последните години все повече болници 
настояват за поставянето им при монтаж на 
отговорна и скъпа апаратура.

� неподходящите сгради – инсталацията на 
апарат/система с тегло над един и половина 
тона почти винаги означава конструктивно 
обследване, проекти, укрепителна дейност 
и много разправии. Причината е пак до 
болка известна – стари сгради, липса на 
документация, претовареност и други. 
Друг проблем, който често се проявява при 
операционни зали или помещения изискващи 
окачен таван, е недостатъчната височина. 
Това често изправя проектанти и инженери 
пред много трудни или невъзможни задачи. �

Никола ДЮЛГЕРОВ, 
търговски директор в „Медимаг-МС”
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КАКВА Е СПЕЦИФИКАТА НА ПОДДРЪЖКАТА на 
медицинската техника?

- По принцип медицинската техника 
се поддържа като всяка друга – необходим 
е обучен сервизен персонал, инструменти, 
апарати за измерване и контрол, сервизна 
база и разбира се средства. Добре обучен и 
опитен сервиз се прави за няколко години, 
инвестициите за специализирани курсове при 
производителите са големи, а специалната 
измервателна апаратура като цяло е 
истинско капиталовложение. Това много 
често не се разбира от потребителите – 
съвсем приемливо е да се плати 80 лева за 
диагностика и настройка на домашна уредба 
за 500 лева (което вероятно отнема 2-3 
часа), но ако някой поиска тази сума за 1 час 
за апарат на стойност няколко милиона, 
клиентите реагират изключително остро. 
Има апаратура като тази в реанимацията 
и неонатологията, която е живото-
поддържаща и живото-спасяваща. Там не 
може да се прави пазарене за влагане на 
по-евтини части, защото освен оригинални, 
други няма. Да не говорим, че повикванията 
за ремонт стават в най-различни моменти 
на деня и се налага да реагираме възможно 
най-бързо. Т.е. всеки уважаващ себе си сервиз 
трябва да има задължително минимум един 
опитен специалист и поне още един обучен. 
Това едва ли може да стане само с молитви.

Въпросът за неотлъчната поддръжка 
навлиза малко в зоната на философията – ако 
една идея е гениална, нейното изпълнение 
е чудесно и ползвателят е добре обучен, 

то теоретично няма нужда от поддръжка. 
Всеки реномиран производител се стреми 
да направи техниката си устойчива и 
надеждна и да намали до минимум намесата. 
Причината не е само емоционалната реакция 
на клиента, а финансовият разчет – колкото 
по-малко сервизен престой има един апарат, 
толкова по-доходоносен е той. В развитите 
страни има специални институти, които 
правят анализи и тестове и показват 
кой модел, колко средно престой прави 
за година, колко струва сервиза и т.н. 
Когато се избира един апарат, комисията 
не чете само красиви числа на тръжните 
документи, не гледа бляскави проспекти, 
а задълбава в тези анализи. В пълна сила 
важи и правилото, че по-сложните системи 
по-често се сервизират. Някои механични 
апарати (например операционни маси, 
болнични легла и др.) са с толкова проста 
конструкция, че освен почистване и 
смазване няма, какво да се поддържа. От 
друга страна един магнитен резонанс, 
ангиограф или компютърен томограф може 
да работят години безотказно, но при 
дефект понякога се налага присъствието на 
цял екип сервизни инженери. От около десет 
години една практика все повече се налага – 
дистанционната поддръжка. Всеки голям 
апарат (като изброените преди малко) има 
възможност за модем или друго устройство, 
чрез което се свързва със сервизен център и 
така се съкращава времето за диагностика и 
ремонт. Технологията се развива и вече дори 
компютрите на операционни маси могат да 

Обучен и опитен сервиз 
на медицинска техника 
се прави с години

Никола Дюлгеров, търговски директор в Медимаг-МС

„Медимаг-МС” разви-
ва дейност в облас-
тта на диструбуция 
и сервиз на медицин-
ска апаратура, кон-
сумативи, фармацев-
тични продукти и 
комплексни проекти 
повече от 10 години. 
Фирмата е дистри-
бутор в България за 
медицинските про-
дукти на производи-
тели като: „Тошиба”, 
„Абът Васкулар”, 
„Едуардс Лайфса-
йънс”, „Трумпф”, „Ли-
нет”, „Сони” и други 
водещи фирми.
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се свързват за диагностика чрез модем.
За да се намали нуждата от честа 

поддръжка трябва да се изпълнят няколко 
неща: 1. потребителите да са добре обучени, 
защото много голям процент от грешките 
се дължат на човешкия фактор; 2. сервизът 
трябва стриктно да следва графика за 
профилактика; 3. клиентът не трябва да се 
опитва да ремонтира сам апарата; 4. трябва 
да се елиминира заплахата от токови удари, 
влага, заливане, прегряване , запрашаване и 
др. Има апарати, при които определени части 
(филтри, касети, пациентни линии, торби, 
реагенти, датчици, крушки) са консуматив. 
За тях производителите предвиждат 
подмяна от потребителя, като това изрично 
се указва и се прави обучение. В крайна 
сметка никой не вика сервиза, за да му смени 
филтъра на прахосмукачката, кафеварката 
или батериите на дистанционното.

В резюме относно поддръжката може да 
се каже, че всички уреди се поддържат само и 
единствено от сервиза с изключение на онези 
модули, предвидени за подмяна от обучения 
медицински персонал.

Кои уреди са с най-високи екплоатационни 
разходи и до колко те зависят от 
инвестирането на повече средства в 
качество?

- Логично уредите с най-високи 
експлоатационни разходи са най-скъпите 
на пазара. Това са системите от тежката 
артилерия: магнитен резонанс, скенер 
(компютърен томограф), ангиограф. Първата 

изисква ежегодно (за повечето модели) пълнене 
с течен хелий плюс подмяна на т.нар. студена 
глава. При другите два апарата периодично 
се подменя рентгеновата тръба, а на по-
голям период от време – детекторът. Ако 
се прибавят експлоатационните разходи 
като електроенергия, сервизна поддръжка и 
др. годишната „стойност на притежание” 
може да достигне 5 до 10% от закупната 
цена. Това е една от основните причини 
след 5-6 години експлоатация да се закупува 
нова апаратура в местата с нормални 
инвестиционни практики. В разчетите за 
експлоатационни разходи обикновено не 
се включват еднократните консумативи, 
необходими за работа, но е хубаво да се имат 
предвид при закупуване на един апарат. Трудно 
е да се установи връзка висока цена – по-
ниски експлоатационни разходи. При висока 
цена на апарата резервните части също са 
скъпи. За разлика от хладилниците и техните 
енергийните класове, високият клас на 
медицинската апаратура обикновено е свързан 
с повече функции, по-голяма точност, по-висока 
разделителна способност, по-голям пациентен 
поток. Малкият разход на електроенергия не 
е най-важния параметър, когато се спасява 
живот. Обратен е примерът на висока ел. 
консумация, който означава нежелана топлина. 
Такъв е случаят с операционните лампи над 
главите на хирурзите. Въпросът е много 
елегантно решен от пет години с нова 
технология – LED (светодиодни) източници 
вместо халогенни крушки.

(На стр. 24)

Никола Дюлгеров 
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(От стр. 23)
Какви закони има за медицинско 
оборудване?

- Законите, които регулират бизнеса с 
медицинско оборудване са всички общи 
(Търговския закон, ЗЗД и др.) и специалните 
като ЗМИ (Закон за медицинските изделия). За 
да извършва дейност, една фирма трябва да 
има разрешение за търговия по ЗМИ. Отделно 
има лицензи от агенцията по ядрено регулиране 
(АЯР) за сервиза на рентгенова апаратура, 
лицензии за търговия с радиоизотопи и др. 
Складовете също подлежат на регулиране. 
Напоследък има изисквания по процедурите 
за обществени поръчки участниците да 
притежават ISO 9001 сертификати. От една 
страна пазарът е регулиран, дори много. От 
друга страна няма например един и ред за 
това, колко най-стар може да е един скенер, 
който се внася като втора ръка. Това, че той 
може да е опасен, да облъчва прекомерно или да 
не дава добър образ и да се налага повторно 
изследване, е без значение. За размисъл може 
да се даде пример с Турция – там вносът на 
употребявана медицинска техника е забранен 
доста преди 2005 г. 

Какви функционални изисквания или 
налични инсталации трябва да притежава 
една болница за да може в нея да се 
инсталира дадена медицинска техника?

- Ако има конструктивна възможност, 
електро инсталацията е разчетена, ако има 
подходяща климатизация и условия, и няма 
опасност за здравето на персонала, няма 
пречка пред инсталирането на каквато и 
да е медицинска техника във всяка болница. 
Справедливостта изисква да кажа, че 
предното изречение се удовлетворява от 
около 7-8 папки с проекти (конструктивен, 
архитектурен, електро, ОВК, ВиК, медицински 

технологичен, ИМГ, лъчезащитен, ако е 
необходим) и адекватно финансиране. В някои 
сгради това е бързо и лесно постижимо и 
сме го изпълнявали заедно със строителната 
част за два месеца. На други места сме 
теглили до 200 метра захранващ мощен 
кабел между сгради или сме укрепвали плочи на 
няколко места. Не е невъзможно, но понякога 
би било много по-евтино една сграда да 
се събори и изгради наново, както трябва, 
вместо да се влагат кубици бетон и желязо 
за укрепване. Логично е например в сто 
годишни сгради с гредоред (има и такива) 
или с бетонни плочи от по осем см. да не 
може да се инсталира почти нищо тежко 
или създаващо голям динамичен товар. В 
такива случаи предпочитаме да залагаме 
на сигурността пред реализацията на 
сделката. Една тема, по която малко се пише 
е земетръсната устойчивост на сградите. 
Доста от тях са проектирани преди 40-50 
години, когато най-тежкото оборудване е 
било 500 килограмов рентген. Днес само в 
едно отделение може да има два ултразвукови 
апарата по 200 кг, да не говорим за 
апаратите от по няколко тона. Всичко 
това тежи на конструкцията и не е ясно, 
как се отразява на устойчивостта. Нямам 
информация да има програми за укрепвани в 
тази посока, а България е земетръсна зона...

Все пак ако искаме прогрес, трябва 
да гледаме положителните образци 
в управлението на болниците като 
организация, фонд, апаратура и персонал. 
Такива за щастие има, за тях се говори 
в обществото и наистина действат 
мотивиращо. Какво по-работещо има от 
това да си сверяваме часовника по най-
добрите? �

Интервюто взе Ясен ДИМИТРОВ

Често е по-евтино една 
сграда да се събори и 
изгради наново, както 
трябва, вместо да се 
влагат кубици бетон и 
желязо за укрепване, за да 
може да се поеме това-
ра на тежко медицинско 
оборудване

От около десет години 
като практика все повече 
се налага дистанционната 
поддръжка
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Ню Систем ООД 
представя VISOCALL- IP
Болнична повиквателна система от ново поколение 

В ОСНОВНАТА СИ ФОРМА VISOCALL-IP 
осъществява всички важни системни 
функции: Nurse call комуникации, IP 

телефония, smart card система, електро-
акустични функции, Интранет и Интернет 
услуги за болничния персонал и пациенти. Нещо 
повече, VISOCALL-IP е готова за поточно видео.

VISOCALL-IP - Нова обединена технологична 
платформа за комуникации между пациенти и 
медицински персонал в болнични заведения.
� Ориентирана в бъдещето програма с 
многобройни приложения 
� Най-високо ниво на сигурност и достъпност 
на системата
� Минимални разходи по инсталационния 
процес и последващата поддръжка
� Използва свои собствени комуникационни 
LAN мрежи
� Автоматично измъкващи се куплунзи, които 
минимизират разходите по поддръжката
� Специално произведените антимикробни 
слушалки намаляват риска от 
разпространяването на патогени
� Статус „съобщение” може да се получи от 
други системи или да се препрати на други 
системи (например на пожароизвестителните 
системи)
� Благодарение на тази платформа както 
болничния персонал, така и пациентите имат 
значително по-големи удобства
� Съвместимост с VISOCALL PLUS и VISOCALL 
MP2 системите
� Изградена съгласно изискванията на VDE0834 
стандарта, който е единствения стандарт в 
Европа за болнични повиквателни системи

В помощ на болничния персонал
Намаляването на стреса е една от най-
ефективните мерки за свеждането на 
грешките до минимум. Това дава възможност 
да се реагира бързо и ефикасно в критични 
ситуации. По този начин VISOCALL-IP 
подпомага Вашия персонал, например чрез 
разделянето на повикванията за услугите и за 
медицинските сестри. Това дава независимост 
на пациента да изпълнява прости задачи чрез 
защитени от проблеми устройства, имащи 
точни показания и ясна информация, показани 
на светлинни модули.

Бързо съдействие и съвременно 
удобство за пациентите
VISOCALL-IP предизвиква аларма по следния 
начин: т.н. аларма от оборудване за 
мониторинг състоянието на пациента „code 

1172 София,
Тел. +359 (2) 8625412
Факс +359 (2) 8625413
Email: office@newsystem.bg

blue” (аларма за събиране на екип по спешност), 
например се изпраща директно към точното 
място без някакви отклонения. По този начин 
позволява компетентна помощ да пристигне 
на мястото на събитието максимално бързо.

Сигурност – операционни 
и функционални условия
� VISOCALL-IP напълно съответства на 
VDE0834 стандарт  
� Децентрализиран контрол: следователно 
авария на цялата система е невъзможна  
� Всеки специфичен интерфейс на системата 
е галванично изолиран в съответствие със 
стандартите DIN EN60950 или VDE0834
� IP пакетите от данни са с приоритет в LAN 
мрежата
� Способността за самонаблюдение на всички 
модули увеличава сигурността на цялостната 
система

Възможност за връзка с външния 
свят при хора с висока степен 
на инвалидност
Вградения инфрачервен приемник 
интерпретира сигналите, които пациента 
изпраща използвайки такъв начин за 
осъществяване на повикване, който е най-
подходящ за състоянието му. Спектърът на 
възможностите започва от голям бутон, 
преминава през системи за разпознаване 
на глас или пък превключватели, които 
реагират на дишане, и стига до сензори, 
които “превеждат” мигането на клепачите. 
Инфрачервеният интерфейс на VISOCALL 
IP може да се конфигурира за всяко входно 
устройство и следователно е добре 
подготвен за всички бъдещи надграждания на 
системата. 

Мултимендиен терминал. 
Информация и забавление, 
събрание в едно устройство
Мултимедийният терминал с плосък панел 
прави престоя в болницата разнообразен, 
давайки възможност за информационна 
осведоменост на пациента и възможност за 
отмора. Освен телевизия, телетекст, радио, 
интернет и лампа за четене, този терминал 
има допълнителен вход за DVD и компютърни 
игри. Той е мултифункционален комуникационен 
център с отлично качество на картината, 
неостаряващ дизайн и лесен за работа. �
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Ефективна 
поддръжка на 
вентилационни 
инсталации
Консумация на чист въздух в сградите – здрави обитатели

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ 
почистването на вентилационните 
системи е било омаловажавано. 

В последните 20 години фасилити 
мениджърите на сгради осъзнават, че 
прахът и замърсяването на въздуха 
са сериозен проблем за хората, които 
работят в и обитават сгради със 
замърсени вентилационни инсталации. 
Този проблем е особено актуален при 
болничните заведения, в които хората са 
подложени на атаките на „Синдрома на 
болната сграда”.

Вентилационната система е съвкупност 
от процеси, чрез които се поддържа 
микроклиматът на сградата. Тя се състои 
от съоръжения - вентилатори, филтри, 
нагреватели и елементи, чрез които се 

реализира процесът на вентилация – 
въздухопроводи, вентилационни 
решетки, дроселиращи устройства, 
шумозагушители. 

Чрез вентилацията в помещенията 
може да се постигне въздушна среда, 
отговаряща на определени норми и 
изисквания за съдържание на вредни газове, 
пари и прах с пределно допустимата 
концентрация. Тези параметри са пряко 
свързани с качеството на въздуха в 
помещенията и спомагат за здравето и 
трудоспособността на хората.

Замърсените и неподдържани 
вентилационни инсталации са 
предпоставка за разпространението 
на вируси и за появата на симптоми 
като главоболие, гадене, респираторно-
дихателни раздразнения, причиняване на 
различни видове алергии и др., познати по 
света под съкращението SBS - Sick Building 
Syndrome – синдром на болната сграда. 
/Източник World Health Organization, 
Световна Здравна Организация, WHO, 
1982/

Направено е проучване от 
лабораторията за „Въздух в помещенията 
и здравословен труд” на Университета 
„Куопио” във Финландия – в продължение 
на няколкогодишни изследвания в сгради 
с различно предназначение и сред 
многобройни колективи се установява, 
че 40% от общото запрашване на 
въздуха в помещенията е следствие на 
замърсени, лошо поддържани и неправилно 
функциониращи вентилационни и 
климатични инсталации.

Неправилната поддръжка и 
непочистването на инсталациите 
води до влошаване на качеството на 
въздуха, който се подава в помещенията. 
Наличието на влажност над допустимата 
в инсталациите, постоянната 
температура и попадането на органични 
материи във въздухопреносната 
система създават благоприятна среда за 
развитието и образуването на колонии от 
микроорганизми и различни видове плесени, 
които се пренасят чрез обработения 
в инсталацията въздух в обитаемите 
части на сградите. Концентрацията 
им е най-висока в топлообменниците, 
оросителните камери и въздуховодите.

Лошо качество на въздуха в 
помещението може да причини много 
здравословни проблеми като:
� Токсични опасности: опасни материали и 
прах;
� Алергични опасности;
� Микробиологични опасности: бактерии, 
вируси, мухали и от там - инфекциозен 
риск.

В таблицата са показани данни от 
проучване на Световната здравна 
организация за преждевременна смъртност:
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Публикации по темата в западните 
медии има от години. Авторитетният 
френски седмичник „Nouvelobs”, цитирайки 
RTL, съобщи, че през 2002 г. е намерен 
човешки скелет във вентилационната 
система на изложбен център за матраци, 
който е престоял там близо 10 
години. Инженерът по поддръжката на 
въздуховодите съобщил, че за последен 
път контрол на въздуховодите е правен 
през 1997 г. 

Водени от разбирането за особената 
важност на чистия въздух в затворените 
помещения, здравните органи и 
сдружения за поддръжка на сгради в САЩ, 
Великобритания, Германия Скандинавските 
страни, Китай и Япония са създали норми 
за периода на визуално и микробиологично 
инспектиране на вентилационните 
инсталации и норми за пределно 
допустими нива на запрашеност на 
вътрешната им повърхност:
� Във Великобритания Асоциацията 
на предприемачите в отоплението и 
вентилацията публикува Директива за 
„добра практика” за вътрешна чистота на 
вентилационните системи. (TR/17, сега 
TR/19 HVCA); 
� В Германия стандарт VDI 6022 дефинира 
хигиенни стандарти за вентилационни и 
климатични системи - офиси и публични 
помещения;
� В САЩ - ACR. March 2006, Оценка, 
почистване и възстановяване на 
вентилационни и климатизиращи 
системи. Този стандарт установява 
критерии за оценка на чистотата 
на елементите на ВиК системите, 
за почистване и възстановяване до 
определени нива на чистота. В тези 
норми са регламентирани периодиката 
на визуалната инспекция, като за болници 
тя е от най-кратките – 1 година. По-
кратък - половин година - е периодът за 

40 % от запраш-
ването на въздуха 
е в следствие от 
замърсени клима-
тични инсталации

Здравните служби 
са създали норми 
за инспектирането 
на системите

инспектиране на кухненските изходящи 
вентилационни инсталации.
� Във Великобритания Експертната 
институция на инженерите по поддръжка 
на сгради дава насоки в публикацията 
TM26: Hygienic Maintenance of Office 
Ventilation Ductwork, 2000г. за начина 
и методологията за взимане на проби, 
както повърхностни, така и въздушни, за 
бактериологичен анализ от вътрешната 
част на вентилационната система.

При установено микробиологично 
заразяване във въздуховодите 
и входящия въздушен поток се 
препоръчва системата да бъде 
почистена приоритетно в рамките 
на 3 месеца. В края на месец 
януари беше основана Българската 
асоциация на фирмите за хигиена на 
вентилационните и климатичните 
инсталации (БАФХВКИ). Сред основните 
й цели спадат популяризиране на 
здравословните последици от 
лошата хигиена на вентилационните 
системи, информиране за добрите 
практики при поддръжката им, както 
и утвърждаването на професионална 
експертна институция по въпросите 
на хигиената на вентилационните и 
климатичните инсталации. Замърсените 
и неподдържаните вентилационни 
инсталации са една от основните 
причини за появата на симптоми като 
главоболие, респираторно-дихателни 
раздразнения, различни видове алергии на 
работното място. Фирмите учредителки 
на Асоциацията вече предлагат услугите 
инспекция и почистване по технология 
и с техника, отговаряща на „добрите 
практики” на членовете на Европейската 
асоциация. �

Пенка НЕДЯЛКОВА
Председател на БАФХВКИ

Риск околна средар д Глобална оценка (брой хора)р р Оценка Азия (брой хора)р р Азия като % от глобалната оценка
р дЗаразена вода 1 730 000 730 000 42%

Градски външен въздухр д ду 799 000 487 000 61%
Вътрешен въздух в
помещенията 1 619 000 1 025 000 63%

Олово 234 000 88 000 37%
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Модерно здравеопазване
Нова сграда, посветена на неврологията в болницата „Св. Йосиф” 
във Финикс, Аризона, подобрява грижата за пациентите

ДА БЪДЕШ ЕФЕКТИВЕН е основно умение 
във фасилити мениджмънта, а 
планирането е дейност, която 

го изисква. В края на 90-те години 
мениджмънтът на болница „Св. Йосиф” във 
Финикс, Аризона, започва да изготвя общ 
план за оптимизирането на своите 93 000 
кв.м. площ.

Основана през 1895 г., болницата отваря 
като къща с шест стаи, предназначени 
за лекуване на туберкулозно болни. За 
един век болницата еволюира в здравен 
център, предлагащ пълен набор от услуги и 
обслужващ населението на Финикс.

В класациите за най-добрите болници 
в САЩ в областта на неврологията и 
неврохирургията през последните години 
рейтингът на „Св. Йосиф” е сред първите 
десет. По отношение на тази специалност 
болницата е включена в класациите от 
2002 г., а Barrow Neurological Institute 
(Barrrow), който отваря врати през 1962 г. 
и е част от „Св. Йосиф”, е признат за 
медицински център от световна класа.

Когато болницата започва да обмисля 
как да промени своите съоръжения с цел 
увеличаване на оперативната ефективност, 
управленският екип изготвя генерален план, 
в който Barrow е изведен като най-висок 
приоритет. Когато решават с кои сгради и 
съоръжения да започне промяната, членовете 
на екипа правят оценка на целия комплекс. 
Те анализират всяка една от линиите, по 
които обслужват пациентите и създават 
матрица. По абсцисата отбелязват къде 
е позиционирана дадена услуга в момента, 
а ординатата показва степента на 
привлекателност на съответната линия. 
Ако дадена линия на обслужване е оценена 
високо по отношение на бизнес позицията и 
е много атрактивна, това е положително. 
Ако услугата е оценена ниско по двете 
скали, това означава, че трябва да бъде 
преразгледана и подобрена. Анализът показва, 
че болницата трябва да се фокусира върху 
неврологията, сърдечносъдовите болести 
и услуги, фокусирани в лечението на жени и 
деца. Това води и до изграждането на новия 
Barrow.

Обединяването на ресурсите
Откакто отваря през 1962 г., Barrow 
се помещава в сграда на територията 

на „Св. Йосиф”, конкретно предназначена 
за неговите функции. Както се случва с 
много болници, с увеличаването на броя на 
услугите и нуждите на пациентите някои 
от дейностите на Barrow трябва да бъдат 
преместени в други сгради на комплекса, за 
да бъде посрещнато търсенето – например 
операционните зали по неврохирургия. Също 
така някои легла са разпръснати в различни 
крила на сградата.

Някои от диагностичните услуги, 
които подпомагат дейностите по 
неврология, включително оборудването по 
магнитния резонанс, също са разпръснати 
на различни места в комплекса. Това 
предполага пациентите и персоналът 
да губят време и усилия в излишно 
придвижване. Тъй като управлението на 
времето на персонала е от критична 
важност, то трябва да бъде максимално 
ефективно.

В търсене на най-правилното решение 
по отношение на планирането „Св. Йосиф” 
решава да работи с архитектурно бюро. 
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Най-важната цел на генералния план е да 
увеличи оперативната ефективност на 
болницата чрез подобряване на услугите 
с намаляването на разстоянията и 
оттам усилване на продуктивността 
на персонала. Идеята е първо да се 
оптимизират най-важните функции. 
Започва се с отделението по неврология, 
като в бъдеще се планират и други 
проекти.

При планирането на новата сграда на 
Barrow всички уреди и легла, предназначени 
за неврологично болни, трябва да бъдат 
събрани на едно място. Операционните 
зали, предназначени за неврологични 
операции, са много важни за цялата 
болница, защото се използват и за други 
видове хирургия. Провеждат се около 5 000 
операции годишно в Barrow, а целта е този 
капацитет да се удвои.

За да максимизират болничните ресурси, 
архитектите проектират новите 
операционни зали близо до настоящите 
такива, така че мястото, предназначено 

за възстановяване на пациентите, да бъде 
споделено.

Като цяло отделението по неврология 
в новата сграда на Barrow включва 144 
болнични легла, 11 операционни зали, три 
устройства за магнитен резонанс, зала 
с 26 легла за пациенти, подготвящи се 
за операция и зала с 44 легла за пациенти 
след анестезия. Рехабилитационните и 
изследователски центрове са локализирани 
в други сгради на комплекса.

Друга важна цел на промяната 
е пациентите да пребивават в 
привлекателна и удобна заобикаляща среда. 
С акцент върху „грижата за семейството”, 
всички болнични стаи с приблизителна 
големина 22 кв. м са частни и включват 
допълнително легло за гости.

Архитектите проектират 
специализирани пространства за идващите 
на посещение роднини и приятели. Освен 
стандартните чакални друго удобство 
е стая с подходящо обзавеждане, където 
децата да си играят. Допълнителни 
области са бизнес център, библиотека, 
чакалня за възрастни и стая за медитация. 
Още едно място, носещо усамотение и 
спокойствие, е цветна градина, изградена 
пред сградата.

Придобивките за болничните служители 
са доставящи естетическо удоволствие 
зони за почивка, които чрез своите големи 
прозорци разкриват гледка към небето 
над Финикс. Те доставят достатъчно 
светлина и предразполагат персонала към 
качествена отмора.

Barrow предлага и други видове 
лечение освен неврологичното. Затова 
проектът включва развитие на услугата 
„бърза помощ”. Спешното отделение е 
препозиционирано в нова сграда и съдържа 
44 легла, както и център за лечение на 
травми с шест помещения.

Синхронизирането
В известна степен местоположението, 
избрано за Barrows, повлиява върху проекта 
на сградата. Пространството, което 
преди това е било заето от училище 
за медицински сестри, е позиционирано 
между два пътя, които се пресичат извън 
територията на комплекса. 

(На стр. 30)
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(От стр. 29)
Това придава на територията удължена 
форма, която определя как новата и 
вече съществуващата сграда ще бъдат 
свързани.

Температурата в операционната може 
да бъде намалена от 20 на 13 градуса 
по Целзий за 3 минути. Това действие 
намалява риска от усложнение по време на 
операция

Друго важно съображение по отношение 
на новата сграда е физическото й 
напасване с другите две близкостоящи 
сгради от гледна точка на това, че всички 
са част от по-голям комплекс. Въпреки че 
би желал по-висока сграда, екипът решава 
да запази същата височина на новата града 
като тази на настоящите, което задава 
ограничение на част от параметрите. 
Също така не трябва да има наклон 
по пътя, осъществяващ връзка между 
сградите, което предполага съгласуване на 
нивата на етажите. От своя страна това 
влияе на разположението на механичните 
системи в сградите, свързани с отопление, 
охлаждане и вентилация.

Вместо да страда от тези 
ограничителни условия, екипът решава да 
намери алтернатива и да ги превърне в 
предимство. Някои от креативните идеи 
са да се повдигне височината на пода на 
първия и втория етаж, където се намират 
предоперационното и педиатричното 
отделение. Това се прави с цел в 
разширеното пространство да бъдат 
разположени механичните системи.

Новият вход 
на спешното отделение
Изградена е тясна пешеходна пътека, за 
да улесни обслужването на въздушните 
клапани и другите устройства. Това 
позволява достъпът до системите за 
тяхната поддръжка да става без да се 
наложи влизане в операционните зали.

Освен пространствените ограничения, 
екипът трябва да планира как да свърже 
системите до централния пулт за 
управление на „Св. Йосиф”. Новата сграда е 
разделена от централата от автомобилен 
път. Съоръженията преминават под него 
и специалистите прекарват доста време 
докато намерят начин да свържат двете 
точки.

Технологията играе своята роля при 
оптимизирането на дейността. Главният 
изпълнител на обекта кара проектантите 
да трансформират чертежите в 3D 
формат, за да постигнат още по-голяма 
ефективност на пространството поради 
неговия недостиг. Това е едно от големите 
предизвикателства. Свързването на 
новите системи с централния пулт 
трябва да бъде планирано правилно, за да 
се предпази от енергиен срив останалата 

част от комплекса. Ако е нужно изключване 
на дадена система, то ремонтът се прави 
за възможно най-краткия срок, като всички 
„потърпевши” са уведомени предварително.

Подобренията 
Освен търсената операционна 
ефективност на Barrow, потокът от 
пациенти, персонал и посетители също 
повлиява по някакъв начин на проекта в 
някои негови области. Съществуваща 
сграда, която трябва да бъде свързана 
с новата сграда, притежава четири 
асансьора, които се използват от всички. 
Екипът иска да отдели потокът от 
пациенти от потока от посетители, 
затова изгражда още един ансамбъл 
от четири асансьора в новата сграда, 
предназначен само за пациенти и персонал, 
докато старите се използват само от 
посетители.

Това влияе не само на новата сграда, а 
моделира пътникопотока в целия комплекс.

Целта да се повиши ефективността 
на персонала е постигната чрез нова 
пневматична транспортна система, 
която свързва Barrow с други важни точки - 
например лаборатории или фармацевтични 
отдели. Новите пътеки са по-широки от 
старите, което означава, че могат да 
бъдат превозвани по-големи и по-тежки 
товари, които иначе трябва да се пренасят 
ръчно.

Проектът дава повод да се обновят 
и други остарели системи, като 
пожаропредупредителната система.

Комфортните семейни чакални 

Растежът продължава
Последният етаж на Barrow е построен 
като корпус, с възможност да поеме 
допълнителни 48 легла в бъдеще, ако се 
наложи. Този корпус е добавен в плановете 
след като строителството на сградата 
вече е започнало и екипът допълнително 
преценява дали това е осъществимо от 
финансова и оперативна гледна точка. 
Този процес продължава и с построяването 
на още един етаж, както и поставянето 
на площадка за кацане на хеликоптер на 
покрива.

Да продължиш напред 
Със своята нова сграда Barrow продължава 
да служи на своите пациенти отблизо и 
далеч. Повече от 9 000 пациенти годишно 
се възползват от услугите на клиниката. 
Сравнена със сградите от старата част 
на болницата има очевидна разлика в 
това как изглеждат помещенията и как се 
чувстват хората вътре в тях. �

Антон ТОНЕВ

Добри ФМ практики
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Критерии 
за успешен 

аутсорсинг

Успешният аутсорсинг зависи от съвместните усилия, а не от 
вълшебния доставчик, който може да оправи всичко на ниска цена

В НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ поддържащите 
основния бизнес дейности могат да 
превишат 80% от всички процеси. С 

развитието на пазара за все по-голяма част 
от тях се появи предлагане на услуги и по 
този начин и възможността те да бъдат 
изнесени към външен доставчик. За фасили-
ти мениджмънта, чиято основна функция е 
ефективното интегриране на различните 
поддържащи процеси в организацията, това 
предостави море от възможности за опти-
мизиране на бизнеса. Това също така постави 
и повече предизвикателства, произхождащи 
от партнирането с повече доставчици и 
оценяването на ефективността от наемане-
то им.

Едно от направленията, в които активно 
се развива пазарът на услуги по отношение 
на недвижимите активи, е така нареченият 
тотален фасилити мениджмънт или менидж-
мънт на недвижимата собственост (RE&FM). 
Но много компании избягват аутсорсинг от 
такъв мащаб най-вече, защото това може да 
наложи голяма трансформация и изисква до-
бри познания в така наречения мениджмънт 
на промяната (change management), нужни за 
извличането на максимална ефективност и 

намаляване на риска. Други компании пък въоб-
ще не са запознати какви възможности може 
да им донесе аутсорсинга на целия ФМ.

От тук могат да се направят няколко 
заключения за аутсорсинга. Едното е, че 
аутсорсването на услуги може да е сериозно 
предизвикателство. Това е свързано основно 
с преструктурирането и асоциирания с него 
риск, което зависи от мащаба, от който се 
аутсорсва. От друга страна, успешният аут-
сорсинг може значително да облекчи живота 
на една компания, ако всичко се направи пра-
вилно и рискът бъде избегнат. Ето няколко 
критерии за успешен аутсорсинг:
� Наличие на ефективен управленски модел за 
аутсорсваната дейност – успешните проек-
ти по въвеждане на аутсирсинг се отличават 
с две основни характеристики. Едната е по-
печителство от страна на способен старши 
ръководител от организацията и, от друга 
страна, назначен силен ръководител на място 
например на доставчика, който да гарантира 
по-висока оперативна ефективност и ангажи-
раност. Това важи особено за ранните фази, 
като за този период е препоръчително да се 
поддържа и определено ниво на конфиденциал-
ност спрямо новия изпълнител.
� Съгласуване на поръчката и организационна-
та култура – при големи поръчки на междуна-
родни компании една глобална стратегия за 
оперативния модел на въвеждане на аутсор-
синг често се оказва по-неефективна от 
регионалната стратегия за всяка локация. 
� Предотвратяване на проблемите с чо-
вешките ресурси – обикновено при аутсор-
синг вътрешните служители, изпълняващи 
същите дейности, както и съществуващите 
доставчици, могат да бъдат афектирани 
негативно. Това може да доведе до спад в 
продуктивността и други проблеми. Начин 
за намаляване на тези негативни ефекти е 
честата комуникация със съществуващите 
служители, като в процеса на формиране 
на ясна визия се увеличава конкретиката 
на информацията. Например едно е още в 
началото да се каже „Ще сменяме доставчи-
ка” и съвсем друго е да се каже „Разглеждаме 
варианти за намаляване на разходите и един 
от тях е аутсорсинг”.
� Прозрачен договор, базиращ се на изпълне-
нието (performance based) – този вид догово-
ри изискват ясни цели, които да бъдат адре-
сирани от договорите. Повечето спорове в 
последствие са свързани със заплащането и 
обсега на дейността, което често се дължи 
на недобре установени механизми за възна-
граждение. Например възложителят може да 
твърди, че за една дейност са достатъчни 
трима човека, докато доставчикът може да 
е на мнение, че са нужни петима. Резултати-
те от аутсорснига са добри, когато се бази-
рат на взаимни стимули и доверие и когато в 
изготвянето на договора участват опитни 
специалисти. �

Ясен ДИМИТРОВ

Аутсорсинг
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Аутсорсинг

ТЕНДЕНЦИИТЕ В АУТОРСИНГА СА 
НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ с общите 
икономически условия, затова 

във времена на рецесия е редно да си 
зададем въпроса дали качеството, което 
предполага аутсорсинга, си струва 
цената. Аутсорсването на фасилити 
мениджмънт услуги от правилната 
организация може да се окаже финансово 
ефективно решение, без да се прави 
компромис с качеството. 

Когато фасилити мениджъри си 
партнират с лидери в областта на 
аутсорсинга, тяхната явна компетенция 
гарантира подобаващо управление 
на собствеността, което оправдава 
финансовия аспект. Проучване на 
Международната фасилити мениджмънт 
асоциация (IFMA) разкрива, че близо 1/3 
от фирмите получават по-качествено 
обслужване при аутсорсването на 
фасилити мениджмънт, отколкото при 
извършването му от личен персонал. 
Всъщност именно специализираните 
знания, умения и опит на аутсорсинг 
компаниите, резултиращи в по-

високо качество на услугите, както и 
оптималното управление на разходите 
се оказват решаващите фактори когато 
дадена организация се колебае дали да 
аутсорсва или не.

Поради съкращенията на персонал в 
много компании фасилити мениджърите 
работят с ограничен състав и с още по-
ограничени ресурси, което значително 
затруднява изпълнението на задачите 
на място. Икономическите условия обаче 
не оказаха влияние над типа услуги, 
които традиционно се аутсорсват. 
Сред тях останаха поддръжката на 
сградата и ландшафтното оформление, 
докато личният състав продължи да се 
занимава с голяма част от управлението 
на пространството (обзавеждане, 
разместване), както и контрол върху 
финансовите потоци. 

Докладът на IFMA разкрива, че 
за по-големите организации, като 
американските университети, намаленият 
бюджет не оскъпява особено аусорсинга 
на услуги за фасилити мениджмънта. По-
малките фирми, които целят да спестят 

В търсене на вари-
анти да спестят 
пари много орга-
низации направиха 
одит на настоящи-
те си контрактори 
и потърсиха нови 
изпълнители на 
аутсорсинг

Фасилитис  стр. 32



33АВГУСТ 2010  ФАСИЛИТИС

Аутсорсинг

Тенденции 
в аутсорсинга 
при фасилити 
мениджмънта

Аутосорсингът – финансово ефективно решение 
за едни и фриволен разход за други

пари, са направили одит на настоящите 
си контрактори и са потърсили нови 
подизпълнители на услуги. Колебанията, 
свързани с външното представяне 
на услуги, обикновено са породени от 
несигурност дали контракторът ще 
може да се интегрира в културата на 
организацията. 

Фасилити мениджърите работят с 
ръководствата на своите организации, 
за да развият ясна визия относно 
влиянието, което услугите имат над 
дългосрочните фирмени планове и цели. 
Затова компаниите предоставящи 
аутсорсинг на услуги се следят отблизо, 
що се отнася до качество и устойчивост. 
Договорите стават все по-детайлизирани 
и специфични, така че преди да се направи 
какъвто и да било разход, организацията 
трябва да се потърси одобрение от 
ръководството. 

Много фасилити мениджъри преминават 
от договори за външно изпълнение на 
определени задачи от индивидуални 
изпълнители към договори за аутсорсинг 
с една компания, която предлага набор от 

услуги. Търсеното интегрирано решение е 
с оглед по-голяма ефективност – вместо 
да се сключват различни договори, 
фасилити мениджърите искат да 
обединят услугите и отговорностите в 
един единствен договор.

Икономическата криза принуди 
аутсорсинг организациите да разширят 
своята дейност, което напълно отговаря 
на новите изисквания на фасилити 
мениджмънта. На външния изпълнител 
се падна тежката задача да работи с 
различни специалисти, което спестява 
редица главоболия и документация за 
фасилити мениджърите. Те, от своя 
страна, се обвързват в по-дългосрочни 
договори и ползването на аутсорсинг 
услуги отново излиза на преден план. 

Според IFMA аутсорсинг компаниите 
днес са предпочитани в резултат от по-
образованото поколение, което търси по-
голяма ефективност. В тези икономически 
условия фасилити мениджърите стават 
по-умни, по-ерудирани и по-стратегически 
мислещи хора. 

(На стр. 34)
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(От стр. 33)
През 1993-та едва 3% от компаниите 
избират външни изпълнители на 
фасилити мениджмънт услуги, докато в 
наши дни техният дял възлиза на 15%. 
Аутсорсването на специфични задачи, от 
друга страна, бележи спад от 91% до 77%. 

Според нов доклад на IFMA голяма част 
от фасилити мениджърите са убедени, че 
могат да спестят пари и едновременно 
с това да повишат качеството, 
използвайки аутсорсинг. Средно две от 
всеки пет компании са съжалили, че са 
прехвърлили фасилити услугите на външен 
изпълнител и са се върнали към личен 
персонал. Обикновено причина за това е 
възвръщането на контрола над услугите 
по отношение на разходи, качество и 
време за реакция.

Докладът е базиран на отговорите на 
487 члена на IFMA и разкриват, че над 
половината фасилити мениджъри вярват, 
че аутсорсингът може да бъде отговорът, 
стига да намерят правилния изпълнител. 
Проучването потвърждава още една 
тенденция – нарастващ брой фасилити 
мениджъри, които сключват дългосрочни 
договори с аутсорсинг компании с богат 
набор от услуги.

Редица организации се придържат 
към модела, който работи за тях – 
аутсорсинг, обхващащ само някои тясно 
специализирани контрактори, като по 
този начин си запазват контрола върху 
управлението и уточняват конкретно 
всеки елемент на договора. Въпреки че 
специализираните аутсорсинг компании 
предпочитат да надграждат своите 

взаимоотношения с настоящите си 
клиенти, това става все по-трудно поради 
липсата на комуникация и информация от 
страна на клиентите. Всъщност едно 
от основните предизвикателства за 
компанията и нейния външен изпълнител е 
да развият определена степен на доверие, 
за да не се налага постоянно запитване за 
елементарни дейности.

Повече от половината компании 
са спестили средства посредством 
аутсорсинг и 1/3 са повишили качеството. 
Тези резултати са еднакви, без значение 
дали дадена компания аутсорсва всички 
или само някои задачи. Най-често 
аутсорсваните услуги са в сферата 
на архитектурното проектиране и 
интериор (при близо 90% от компаниите в 
проучването), последвани от поддръжка на 
сградата (77%), оценка на собствеността 
(72%) и управление на паркинги и гаражи 
(70%). Най-голям ръст се наблюдава при 
аутсорсинга при поддръжката на ютилити 
системите – 23%.

В заключение може да набележим няколко 
основни причини, които насърчават 
фасилити мениджърите да аутсорсват. 
Те включват финансови мотиви като 
намаляване и контрол на разходите, 
възможността да се елиминират 
грешките, както и разходите за 
обучение на нов персонал. Ключовите 
предизвикателства при прилагането 
на аутсорсинг, както винаги, се таят 
в получаването на коректни услуги и 
спечелването на взаимно доверие. �

Надежда НИКОЛОВА

Икономическата 
криза принуждава 
компаниите, пред-
лагащи аутсор-
синг на услуги, да 
разширят своята 
дейност
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Етика на аутсорсинга
По своята същност аутсорсингът на фасилити мениджмънт 
може да бъде и шанс, и заплаха за служителите

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ е професия 
добре запозната с възможностите 
за аутсорсинг. С напредването 

на технологиите стотиците аспекти на 
професията станаха изключително сложни 
и отговорни, правейки почти невъзможно 
да се поддържа постоянно експертно 
ниво на вътрешния отдел. Това принуди 
множество организации да се обърнат към 
отделни компании, които да управляват 
техните сгради. 

Въпреки своите привидно изцяло 
положителни страни, тенденцията за 
увеличаване на дяла на аутсорсинг на 
фасилити мениджмънт си има и своите 
недостатъци. Концепцията изглежда 
добре на хартия, но прякото влияние 
на аутсорсинга върху служителите 
трябва внимателно да се анализира. 
Прехвърлянето на служители от вътрешен 
отдел към аутсорсинг компания може да 
се отрази сериозно върху качеството на 
предлаганите услуги.

От 2002-ра година насам правата 
и задълженията на участниците 
в трансфера на европейското 

пространство са в процес на 
преосмисляне и преузаконяване. Засега 
външният изпълнител на услуги не 
е задължен да наеме служител от 
вътрешния персонал на работа срещу 
заплащането, което е получавал 
в предишната фирма. Ако това е 
упоменато в аутсорсинг договора, обаче, 
за основната организация прехвърлените 
служители стават генератори на приход, 
а не на разход. За нещастие често се 
случва в новата ситуация работниците да 
се окажат в по-неблагоприятна позиция, 
свързана с корпоративни намерения за 
свиване на разходите и спад в заплатите.

Фасилити мениджмънтът обикновено се 
счита за нискодоходен бизнес. Заплатите 
на аутсорсинг служителите пряко зависят 
от тези доходи. При предварителния 
договор с външния изпълнител 
първоначалният работодател естествено 
гледа да задържи еднаква заплатата 
за тези служители, които ще бъдат 
прехвърлени към аутсорсинг фирмата, но 
неговите права са ограничени. 

(На стр. 36)

Прехвърлянето 
на служители от 
вътрешен отдел 
към аутсорсинг 
компания може да 
се отрази сериозно 
върху качеството 
на предлаганите 
услуги
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(От стр. 35)
Представители на аутсорсинг компании 
твърдят, че прехвърлените служители 
традиционно получават обещаните 
заплати поне за определен период от 
време - често за около половин година. 
След това служителите преминават към 
системите на заплащане на външния 
изпълнител, а това често означава по-
ниски заплати.

Едно от основните предизвикателства 
пред външния изпълнител настъпва в 
момента, когато организацията вече 
веднъж е изпитала финансовите ползи 
от аутсорсинг при техния фасилити 
мениджмънт. Използвайки за база 
достигнатите стойности, управителите 
продължават да изискват намаления в 
разходите и допълнителни спестявания. 
Неизбежно е цената за извършване на 
определена услуга да расте от година на 
година. Понеже аутсорсинг компанията 

не може да контролира икономическите 
условия в страната, под въздействието 
на задушаващите клаузи на договора 
за външния изпълнител остава да 
търси възможности чрез намаляване на 
заплатите и орязване на бонусите за 
служителите.

Притесненията, свързани със 
сигурността на работните места, 
се изострят след обявяването на 
намеренията фасилити мениджмънт 
услугите да се аутсорсват. Тъй като 
решението се взема на ниво ръководство, 
първоначалната мисъл на служителите 
е, че това е поредният ефимизъм за 
съкращения. Това усещане е породено 
от възприемането на аутсорсинга като 
„отнемач на длъжности”.

Част от тези угризения може да 
се окажат оправдани. Както по-рано 
беше изяснено, външните изпълнители 
обикновено се съгласяват да задържат 

Аутсорсингът 
често се възприе-
ма като „отнемач 
на длъжности” от 
служителите

Аутсорсинг
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еднакви заплатите за около половин 
до една година. Този период също се 
припокрива с гаранцията на заетост. 
Новият работодател иска да има 
възможност да уволни работниците 
възможно най-скоро и да задържи само 
тези, които той избере.

Това, в крайна сметка, не е толкова 
лоша новина. За шест месеца 
прехвърлените служители вече 
имат идея от културата, целите и 
вътрешната политика на аутсорсинг 
компанията в нова професионална 
среда. Това е от изключително значение 
както за качеството на фасилити 
мениджмънт услугите, така и за 
персонала на фирмата. Новонаетите 
са в позиция да повишат собствените 
си знания и умения и да повлияят 
положително на своята по-нататъшна 
заетост.

От друга страна, кариерата на новия 
служител при външния изпълнител до 
голяма степен зависи и от аутсорсинг 
договора. Дори и работникът да е доказал 
своите професионални качества, ако 
договорът е подписан без възможност за 
подновяване, на служителя не се гарантира 
нова позиция при последващ договор. Тъй 
като аутсорсингът изисква до голяма 
степен инвестиция при изграждането 
на взаимоотношения, всички проблеми, 
които могат да възникнат, обикновено се 
разрешават преди договора да се окаже в 
опасност да бъде прекратен поради дадена 
клауза. 

Служителите, които са били преместени 
към аутсорсинг компания, вече не се 
чувстват като част от старата фирма. 
Те вече трябва да се придържат към 
целите на новия си работодател, което в 
прав текст означава „не служа за колегите, 
а за клаузите в договора”. Това е една от 
предпоставките аутсорсинг компаниите 
да се оказват печеливши при сключването 
на договор.

Промяната в усещането за лоялност 
може да е проблематична. Служителят 

трябва да изгради нови взаимоотношения 
докато старите отслабват, променяйки 
както професионалните, така и личните 
си социални кръгове. При аутсорсинга 
взаимоотношенията между управителя и 
служителите на аутсорсинг компанията 
също трябва да бъдат изрично упоменати 
в договора, за да се избегнат ситуации 
на двойна месторабота. Външните 
изпълнители по-трудно се интегрират 
сред вътрешния персонал, понеже 
разговорите са основно на теми цели 
и насоки, впечатления от извършената 
работа и стимулиращи програми, които 
обикновено се водят с ръководството на 
фирмата.

По подразбиране се приема, че 
прехвърлянето към организация, чиято 
основна цел се влияе от представянето 
на служителя, представлява по-добра 
възможност за повишение. Докато 
вътрешният отдел по фасилити 
мениджмънт предлага само ограничен 
брой позиции, аутсорсинг компанията 
притежава богата гама от възможности 
за професионално развитие. Всъщност 
прехвърленият служител се превръща 
в ценна находка и експерт на място. 
Това важи с особена сила в случаите 
когато служителят е преместен от 
вътрешен към външен изпълнител и има 
отколешни познания относно културата и 
сградата на компанията. Първоначалният 
работодател би искал да запази този опит 
и залага повече добавена стойност към 
договора.

Може би разкриването на истинската 
същност на външното предоставяне 
на фасилити мениджмънт услуги ще 
предизвика по-обстойна дискусия относно 
човешкия фактор зад понятието 
аутсорсинг. За да продължи разцвета 
на аутсорсинга, реалните ползи за 
служителите ще трябва да се докажат 
като по-привлекателни от настоящите 
условия. �

Надежда НИКОЛОВА

Докато вътрешни-
ят отдел по фаси-
лити мениджмънт 
предлага само 
ограничен брой по-
зиции, аутсорсинг 
компанията прите-
жава богата гама 
от възможности 
за професионално 
развитие

Аутсорсинг
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Когато решихме да направим 
репортаж за НДК, се замислих, че в 
него бихме могли да пишем за две 
уникални явления. Едното е самата 
сграда, която към днешна дата 
продължава да няма роден аналог 
по отношение възможностите и 
мащабите за организиране на събития. 
Въпреки, че българите са свикнали с 
нея и я приемат за даденост, по време 
на гостуването ми там осъзнах, 
че за да е възможно нормалното 
функциониране, стоят хора, чиято 
работа изисква много координация и 
усилия.
Второто явление е генералният 
директор на НДК Христо Друмев. 
Колоритен и космополитен човек, 
чийто живот и дейност не могат да 
бъдат описани в кратката визитка, 
която предполага форматът на 
списанието. В това се убедих и лично, 
докато се подготвяхме за самото 
интервю. Започваме разговора за НДК.

Организация на дейностите
Една от най-важните дейности в НДК 
е управление на взаимоотношенията 
с фирми-наематели и такива, които 
искат да организират събития. Бихте 
ли разказали как е организиран този 
процес?

Действително, програмата на НДК в 
последните години е много натоварена. 
Многофункционалността на двореца и 
неговите зали създава възможност за 
организиране на широк кръг от различни по 
характер и мащаби прояви. Този спектър 
не може да бъде обхванат, без методично 
и стриктно планиране на събитията на 
територията на Двореца. Предварително 
планирани с годините са традиционните 
Кинопанорама, Новогодишният музикален 
фестивал, Филм-фест, Панаирът 
на книгата, изложенията „Изберете 
българското”, „Стройко”, Коледният базар и 
др. За радост на меломаните, на последък 
организирахме и няколко представления на 
оперни спектакли с директно предаване на 
големите оперни сцени – напр. Миланската 
скала.

Конгресно конферентната дейност 
също предполага добро планиране, защото 
твърде често тя се развива с паралелни 
по своята същност изяви. По-крупните 
национални и международни конгреси и 
конференции залягат в нашия план доста 
преди тяхното провеждане, в това число 
конгресите на повечето политически 
партии, технически и медицински научни 

Втори сме в света 
за 2010 г. в конкурса 
за „Най-добър 
конгресен център”

Интервю с Христо Друмев генерален директор на НДК

ХРИСТО ДРУМЕВ е роден на 7 август 1932 г. 
Завършва Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, Юридически факултет. Генерален 
директор е на НДК от 1990 г. Съосновател 
и председател на „Софийско конгресно бюро”. 
От 1994 г. е учредител и председател на 
Управителния съвет на съюз „Произведено 
в България”. От 1994 г. е председател на 
Фондация „Доверие и закрила”. Вицепрезидент е 
на Българския инвестиционен форум. Почетен 
председател на Българска федерация по бридж. 
Световен шампион по бридж в Лил (1998 г.) 
и Монреал (2002 г.). Владее отлично немски, 
френски и английски език. Един от любимите му 
девизи е „Играта е по-съвършена от живота”.
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конференции. Понастоящем имаме заявки и 
работим не само за 2011 г., но и за 2012 и 
2013 г. Както знаете София, респективно 
НДК ще бъде домакин на Пролетната 
среща на Асоциацията на европейските 
градове през м. март 2011 г., проява, 
по която работим от две години. Сами 
разбирате, че домакинството на това 
събитие е още едно признание за България 
и разбира се, за НДК, като надеждна 
дестинация. По линия на Софийското 
конгресно бюро, което от създаването 
си през 2007 г. се председателства 
в мое лице, в момента подготвяме 
представянето на нашата кандидатура за 
домакинство през пролетта на 2012 г. на 
Европейска енергийна конференция, чийто 
основен организатор е европейската 
научна фондация със седалище в Брюксел. В 
нея се очаква да вземат участие около 750 
изтъкнати учени и бизнесмени в областта 
на енергетиката. Тук искам да спомена 
заслугата и реномето на българската 
научна мисъл и активното участие на 
нейните представители в различни 
международни научни организации. Защото 
базово условие да поставим кандидатура 
за домакинство на тази конференция 
например, бе да има български членове 
в поне три от изброените ни четири 
изключително престижни европейски 
научни организации – Европейската 
научна фондация, Европейската 
асоциация по химически и молекулярни 
науки, Европейското дружество за 

изследване на материите, Европейското 
дружество по физика. И ето, направихме 
проучване, издирихме българските учени-
членове в тази организация и така 
фундаменталното изискване е изпълнено.

- Като заговорихме за тези по-
мащабни събития, ще разкажете ли за 
процеса по тяхното организиране?

Организирането на по-мащабните 
национални и международни форуми 
е продължителен процес, който 
изисква изпипването и на най-малките 
организационно-технически детайли, в т.ч. 
професионална логистика на необходимата 
територия и услуги, добре подбран и 
висококвалифициран организационен 
екип, перфектна техническа помощ 
и поддръжка, надеждни партньори и 
подизпълнители.

- Каква координация с други 
институции се изисква?

В най-общия случай, за провеждането на 
международни прояви, работим съвместно 
с българска институция, която се явява 
наш възложител – министерства, агенции, 
административни ведомства, технически, 
медицински, спортни, журналистически 
дружества. За подготовката на такива 
събития обикновено се създава местен 
организационен комитет, където пряко, 
или в работните групи към него, участват 
представители на НДК. 

(На стр. 40)
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Екипът и техниката
Функционирането, поддръжката и 
ремонтът на НДК са обособени в 
Техническа дирекция. Отделите и 
звената със своите висококвалифицирани 
специалисти, повечето с 30 г. трудов 
стаж в НДК, работят с висококачествена 
техника. Тя се обновява непрекъснато, 
особено в частта за реализиране на 
мероприятията.
� Отдел „Електрозахранване” се 
състои от 15 специалисти, като се 
осъществява и 24 часово дежурство. 
Общата инсталирана мощност на 
електросъоръженията е 17.6 MW. 
Главните разпоредителни табла от 0.4 
kV са 21, а етажните – над 300 броя. При 
прояви в НДК се включват и временни 
консуматори, достигащи мощност 
до 1 MW. За аварийно осветление и 

противопожарна блокировка имаме 
монтирани акумулаторни батерии на 240 
V. Отделът поддържа и осветлението в 
залите и общите площи на НДК, както 
и фасадното осветление на сградата. 
Персоналът управлява осветлението чрез 
две главни оперативни табла с над 600 
команди за отделни зони, което води до 
значителна икономия на ел. енергия.
� Отдел „Климатика и отопление” се 
състои от 15 души и осигурява охлаждане 
на сградата през лятото и отоплението 
през зимата. Работата е на двусменен 
режим, като целта е покриване на 
провежданите в НДК прояви. Съставът 
е разпределен в отделни звена, които са 
технологично свързани с дейността: за 
лятото – дежурни в студова станция, по 
климатичните машини и автоматиката. 
Тази година е монтиран нов чилър в 

(От стр. 39)
Но не са редки случаите да работим 
в екип и директно с международните 
секретариати на съответните 
организации, планиращи и подготвящи 
събитието, както и с международен 
професионален конгресен организатор.

- Кои събития може да отличите?
Гордея се с отличната координация 

по организирането и провеждането на 
Дванадесетата среща на министрите 
на външните работи на ОССЕ през 2004 
г., Неформалната среща на министрите 
на външните работи на страните 
членки на НАТО през 2006 г., Срещата 
на правителствените ръководители на 
страните от Централноевропейската 
инициатива през 2007 г., Срещата на 
Съвета на Партията на европейските 
социалисти през същата година, Втората 
извънредна сесия на Междуправителствения 
комитет на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериалното културно наследство през 
2008 г., Срещата на върха „Природен газ 
за Европа: сигурност и сътрудничество” 
през 2009 г., множеството прояви на 
Европейския офис за подбор на кадри /
EPSO/, полуфиналния мач за световната 
титла по шахмат миналата година и 

НЕ СЛУЧАЙНО Г-Н ДРУМЕВ СПОМЕНАВА ЕКИПА. ЗА ДА МОЖЕ СГРАДАТА ДА 
ФУНКЦИОНИРА УСПЕШНО И ЗА ДА СЕ СЛУЧВАТ ВСИЧКИ ТЕЗИ СЪБИТИЯ, ЗА 
КОИТО ДОСЕГА СПОМЕНАХМЕ, СТОИ ТРУДЪТ НА МНОГО ХОРА, ВЪОРЪЖЕНИ 
СЪС СЪОТВЕТНАТА ТЕХНИКА. ЗА ТЯХ ВИ РАЗКАЗВАМЕ В СЛЕДВАЩИЯ ТЕКСТ

Христо Друмев с кмета на Ливърпул Хейзъл Уилямс при получаването на наградата
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чийто член НДК е от 1982 г. Много съм 
щастлив, че спечелихме второ място в 
конкурса за „Най-добър конгресен център 
в света” за 2010 г., като се наредихме 
след Конгресен център Валенсия. 
Характерното за този конкурс е, че 
резултатите се изготвят въз основа на 
независима оценка на екипи на факултети 
на престижни университети и на 
изчерпателен анализ на редица фактори, 
сред които конгресни съоръжения, 
управление на проекти, кетъринг и 
технически средства. Проучванията, 
от своя страна, се извършват от 
организатори на мероприятия и 
специалисти по планиране на срещи, 

които се дават поверително 
и пряко на екипа за оценка, 
който класира центровете по 
съответния начин.

Пътят към отличията не беше 
лесен, но се радвам, че работя 
със страхотен екип с висока 
професионална подготовка и 
че въпреки липсата на субсидия 
от държавата, ние доказахме, 
че можем да се издържаме сами 
и че най-големите събития 
продължават да се случват 
именно при нас. �

др. Имаме много добър опит 
и в партнирането с чужди 
професионални организатори 
и туроператорски агенции – 
AIMS, с които организирахме 
11-та конференция на 
Европейската федерация 
по алергология през 2007 г., 
Кенес Интернешънъл, с които 
работихме по провеждането 
на Международна конференция 
по медицина на болката през 
2005 г., Инекско Воаяж бяха 
наши партньори по провеждане 
на Европейска конференция 
по обща медицина през 
2007 г., и множество други 
международни организации и 
институции.

Признанието
- НДК често получава международно 

признание. Какви са последните новини в 
тази област?

Така е, през последните няколко години 
сме носители на 5 големи международни 
награди. Особено важна за нас беше 
тазгодишната оценка на Международната 
асоциация на конгресните дворци (AIPC), 
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студова станция, което подобрява 
сигурността, тъй като старите 
машини са на 30 г. и често се развалят. 
Климатичната инсталация, която обхваща 
цялата сграда на НДК, създава комфортни 
условия на гостите навсякъде и по всяко 
време на годината.
� Отдел „Асансьори и ескалатори” се 
състои от шест асансьорни техници, 
които се грижат за изправността на 
над 30 асансьори за пътници и товари, 
както и 24 ескалатора. Работата е 
много отговорна и тежка като се има 
предвид, че тези съоръжения са на около 
30 години. Тази година, асансьорите в 
административната сграда са подменени 
с 4 броя нови финландски асансьора „Коне”.
� Отдел „Сценична механизация и 
автоматика” се състои от 7 техници и 
1 инженер. Те управляват и поддържат 
цялата сценична механизация на зала 
1, 2 и 3, която включва: горна сценична 
механизация /чиги, екран, завеса/,  долна 
сценична механизация /първа и втора 
оркестрина, въртящ се диск и парапети, 
товарен подемник на сцената на зала 1/. 
Тук влиза и автоматиката на системите 

с цялата и сложност и рискованост, 
крайни изключватели, акустични пана в 
зала 1, както и най-голямото и сложно 
съоръжение – подвижен таван на зала 1, 
затварящ втори балкон. Други системи 
позволяват да се намали обемът на зала 1, 
като се елиминират страничните блокове 
8 и 9, както и частта от партера под 
първи балкон, чрез механична завеса. Това 
редуцира зала 1 до камерните 1000 места 
за особени случаи. Изброената техника е 
по-стара от 25 г.
� Отдел „Обслужване на зали и 
пропускателен режим” е най-многоброен – 
54 души. Основната му задача е 
ежедневното почистване на НДК – зали, 
фоайета, коридори, асансьори, тераси. 
Основата част са хигиенистите. На тяхно 
разположение е и съществуващата в 
НДК „прахосмукачна” система, обхващаща 
големите площи и зали – зали 1,2,3 и 
прилежащите към тях фоайета. В отдела 
съществува група от 6 души, работещи 
с миячни машини за пране на мокет и за 
миене на площи с твърди повърхности – 
мрамор, теракота и др. 

(На стр. 42)

Наградата за най-добър 
конгресен център в 

света за 2005 г.
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(От стр. 41)
Тук влизат и щатните пазачи 
на служебните входове на 
административната сграда и вход А3, 
както и гаража на НДК. За всяка от 
големите зали отговаря комендант.

� Отдел „Подвижно обзавеждане и 
сценични работници” се състои от 20 
души, разделени в две звена. Звеното 
„театър-майстори и сценични работници” 
е от 6 души. Те се занимават със строеж 
на сцените и на залите, най-вече в зала 1 – 
практикабли, украса, декори и др. Звеното 
„подвижно обзавеждане” се занимава с 
подреждане на залите в НДК. Само зала 
1,2 и 11 имат стационарно обзавеждане – 
столове. Всички останали зали се 
подреждат със столове, банки, катедри и 
др., съобразно изискванията на клиента. 
Всички работници в отдела са на плаващо 
работно време, съобразно проявите.

� Отдел „Цветно стопанство” в 
момента се представлява само от един 
служител, който се грижи за цветята, 
засадени в НДК. Негово задължение е и 
цветовата украса с рязан цвят по желание 
на клиента, и неговото аранжиране. Има и 
склад с растения в саксии, които също се 
използват за украса.

� Отдел „Поддържане на сградния фонд” се 
състои от 5 души – един водопроводчик и 
каналджия, един зидаро-мазач и фаянс, един 
дърводелец и двама техници, поддържащи 
алуминиевата дограма.

� Отдел „Електронно-контролна 
командна система” се състои от 4 души 
и отговаря за автоматика от най-високо 
ниво, която управлява и контролира 
пожароизвестяването, автоматиката на 
климатиката и асансьорите, във връзка 
с пожари. Целият дворец е обхванат от 
система от датчици за пожар, които 
реагират при дим и температура. 
Сигналите от тях се явяват при дежурните 
пожарникари, както и при дежурните 
диспечери на НДК. Действията и реакциите 
са описани в специална технология. При 
пожар, основният компютър управлява 
системите на асансьорите и климатиката. 
Асансьорите слизат на етаж нула и 
спират с отворени врати. Климатиката 
се изключва, за да не влиза пресен въздух, 
въздушните клапи се затварят, включват 
се вентилаторите за свръх налягане в 
ядрата, за да се разсее димът.

� Отдел „Електроакустика” се състои 
от 17 специалисти – инженери и тон-
техници. Огромните пространства 
на залите не могат да се озвучат 
по естествен път. За тази цел е 
предназначена електроакустиката – 
микрофони, усилватели, смесителни 
пултове и озвучителни тела /
високоговорители/. Единствено в зала 
1 и 2 има стационарно монтирана 
озвучителна техника, и то в непълен 

вид – постоянни са само смесителните 
пултове и усилвателите, както и някои 
озвучителни тела. Останалото оборудване 
– микрофони, озвучителни тела се редят 
спрямо изискванията на тонрежисьора 
и съответния концерт, спектакъл или 
друг вид проява. За всички останали зали, 
както и за някои фоайета, които също се 
използват за прояви, се носи и монтира 
подвижна озвучителна техника.

� Отдел „Сценично-ефектно осветление” 
се състои от 12 души – осветители и 
оператори. И тук, както в ел. акустиката, 
има стационарно осветление за концерти 
в зала 1,2 и донякъде в зала 3. В тези зали 
има стационарни пултове за управление 
на прожекторите, както и основни групи 
прожектори, следачи, ефектови апарати. 
Навсякъде другаде се изгражда сценично-
ефектно осветление с подвижна техника.

� Отдел „Преводни и конферентни 
системи” се състои от 5 души. Освен 
стационарната преводаческа техника 
в зали 1,3, 7 и 8, има възможност за 
реализиране на синхронен превод и в 
останалите зали и фоайета на НДК. 
Постоянни кабини и излъчватели има и 
в зали 6,3,10. Навсякъде могат да бъдат 
монтирани наличните три броя подвижни 
преводачески кабини, излъчватели за 

Носител на „Европейската награда за качество” 
на Европейската бизнес асамблея през 2008 г.
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Интервю

инфрачервени лъчи и съответната 
техника за превод, като по този начин 
има възможност за безжичен превод на 
всяко място в НДК, както и извън НДК. 
За преводачите има специална камера, 
т.нар. „дом-камера”, която автоматично 
се завърта към говорещия, за да може 
преводачите да го виждат на мониторите 
си.

Освен с осигуряване на синхронен 
превод, този отдел се занимава и с т.нар. 
дискусионни системи. Това са апарати, 
включващи микрофон и говорител пред 
всеки участник в дискусията, при което 
с натискане на бутон се включва или 
изключва. Това може да се извършва и 
от оператор на пулта на дискусионната 
уредба. Служителите на този отдел са на 
плаващо работно време.

� Отдел „Комуникационни системи и 
интернет мрежа” се състои от 6 души, 
които отговарят за телефонизацията на 
НДК, външни линии и телефонна централа, 
репартитори в основната сграда на НДК 
и административната сграда. Двама 
от състава отговарят за вътрешната 
компютърна мрежа, програмата на НДК, 
както и за хардуера и софтуера на НДК. В 
техните задължения влиза поддръжката 
на часовниковата, инспициенската и 

11 нива със 17 000 
кв.м. фоайета и 
зали, върху които 
могат да се за-
строят 6 000 кв.м. 
нестандартни 
изложбени площи – 
истинско предиз-
викателство за 
проектантските 
екипи

Собствени излож-
бени конструкции 
тип „Октанорм”, 
които позволяват 
изграждането на 
павилиони и щандо-
ве с различна голе-
мина и предназна-
чение

интеркомна системи. Работят на нормално 
работно време.

� Отдел „Телевизия и адиовизуални 
системи” се състои от 5 души. Той 
обслужва една широка гама от технически 
съоръжения – камери, телевизори, плазмени 
и LED екрани, прожекционни устройства 
и екрани – източници на видеосигнал – 
компютри, сигнали от телевизионни 
камери, интернет и сателит. Тази богата 
комплектовка позволява:
- Включване на всички външни телевизии за 
отразяване на събитията в НДК;
- Поддръжка, настройване и ремонтиране 
на телевизионната техника за контрол, 
охрана и технологични връзки;
- Реализира мултимедийни мероприятия, 
като “Opera in Cinema”, мултимедийни 
демонстрации в рамките на конгреси и 
конференции;
- Тук са и демонстрациите на малко по-
остарели средства, като диапроектори и 
шрайбпроектори;
- Не на последно място са кинопрожекциите 
- най-вече на 35 мм. филми със стерео звук. 
Две са залите, съоръжени с такива кино 
машини - зала 1 и зала 11 /кино „Люмиер”/ 
Споменатите зали разполагат и с 16 
мм. Машини. Екипът работи на плаващо 
работно време. �
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Сградна автоматизация

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА СГРАДИ е 
форма на автоматизиран контрол 
на процесите, специализиран за 

приложните нужди на дома и сградата. 
Настоящият обзор предлага в съображение 
анализи, коментари и някои практики, 
които могат полезно да послужат за 
обосноваване на технически и търговски 
решения на всеки етап от техническия 
живот на една BMS - от проектирането 
до нейната експлоатационна поддръжка. 
Тези анализи и коментари могат да бъдат 
добра основа за прагматичен подход, 
съобразен с дългосрочния интерес на 
собственика и експлоатационната 
поддръжка на една модерна сграда.

Изложението не си поставя за 
цел да изведе или докаже определен 
избор на стандарт на индустриална 
комуникационна мрежа. Нещо повече, 
застъпва се мнението, че добри 
технически BMS реализации могат 
да се направят на практически всяка 
комуникационна платформа, предвид 
дори големите за страната строителни 
проекти. Тоест рационалният избор 
не се свежда до техническите 
преимущества или ограничения на някоя 
от комуникационните стандарти.

Избор на комуникационен 
стандарт и платформа на BMS
Добри практики при внедряване на системи за сградна автоматизация и контрол 

Играчите, които правят 
„пазарното дерби“ 
на местния пазар
В настоящия момент на българския пазар 
за системи за сградна автоматизация са 
представени доминиращо два стандарта 
Modbus и KNX. Всеки от тези стандарти 
се представя от фирми предлагащи 
изграждане на BMS системи по приложни 
области/домейни (ОВК, Автоматизация 
на осветлението, Системи за 
мониторинг на електропотреблението, 
пожароизвестяване, видеонаблюдение и 
др.), както и внос на: развойни средства, 
комуникационни устройства, контролери 
с програмируема логика (PLC), и цялата 
гама периферия от сензори и актуатори 
(actuator - устройства реализиращи 
въздействие върху физическата среда и 
процесите).

В табличен вид се предлага кратка 
техническа характеристика на всеки от 
стандартите (стр. 48-49).

Предпочетен е този начин на изложение 
пред директно сравняване, позиция по 
позиция, защото такова сравняване е с 
относителна стойност по отношение 
избора на комуникационна платформа, 
както вероятно ще стане ясно в хода на 
изложението.

„Спорът“ Modbus или KNX има своите 
по-мащабни измерения и по нещо прилича 
на „спорт“ от професионалната лига, със 
своите големи награди. Но прагматично 

Станислав Станев 

е BMS администратор в „Токуда” Болница София. Специалист е в 

областта на компютърните системи и мрежи, както и програмист. 

Участвал е в квалификационен курс в Silicon Graphics Inc. California, 

САЩ, където след конкурс получава наградата The Golden Mouse. 

Станислав Станев е първи лауреат на Интернационални конкурси 

за млади научни работници в Унгария и Чехия. Има зад гърба си 15 

научни публикации и внедрявания в практиката на оригинални SW&HW 

системи.
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погледнато е проява на полярно мислене 
с алтернативи, от типа „или, или“. 
То е по-адекватно на позицията на 
доставчиците и инженеринговите фирми 
внедрители, но не е задължително да 
бъде възпроизвеждано от проектантите 
и потребителите още на най-ранните 
етапи от проектирането.

Разбира се, една комплексна задача 
има повече от едно решение. Добри 
резултати могат да се постигат и при 
„хибридизиране“ на технологии в една 
изначално проектирана и изпълнена 
като хетерогенна комуникационна среда 
или чрез свързване на хетероложни 
мрежи. Например в случаите, когато 
комплексната задача за сграден контрол 
е разделена изначално или по онаследяване 
на подсистеми за автоматизация на 
обособени технически инсталации (напр. 
ОВК, осветление, пожароизвестяване 
и др.). Полезно при такъв подход е, че 
системите се изпълняват с гамата 
развойни и апаратни средства, 
максимално приспособени към настоящия 
момент за този тип системи (напр. на 
Modbus ОВК, на M-bus системи за енерго-
метриране и Power Management, на KNX 
- контрол на сграда, автоматизация 
на осветлението, автоматизация на 
помещения и др.). Такъв подход носи 
ползите от избор на добри ценови условия 
и продуктова поддръжка.

В някои случаи може да се окаже 
напълно достатъчна от експлоатационна 

гледна точка автоматизацията на 
всяка техническа система независимо и 
отделно от другите. В такъв случай може 
да се наблюдава липса на мотивация за 
интегриращо всички системи приложение. 
Разбира се, при избор на комуникационна 
платформа е правомерен опитът да се 
обхванат процесите и тенденциите 
на глобалната техническа еволюция на 
стандартите на комуникационните 
индустриални мрежи. Но изборът е винаги 
локален, макар мисленето да е глобално.

Някои полезни съображения тук са :
� Местният пазар не е мащабирано копие 
на световния и на него са представени 
много по-малко фирми и стандарти. 
Съобразно местна пазарна конюнктура, 
доминиращ може да се окаже технически 
еволюционен клон, който глобално съвсем 
не е представен така.
� Пазарната еволюция на един продукт 
и стандарт не винаги е повторение 
на техническата еволюция, т.е. не е 
задължително най-добрият технически 
стандарт да бъде пазарно доминиращ 
(примери за това едва ли е необходимо да 
се привеждат).
� Колко бързо, производително и 
технически съвършено „транспортно-
преносно“ средство (защото 
комуникационната мрежа е точно това) 
искате да имате и колко висока цена е 
оправдана за това, когато метафорично, 
дори да нямате ограничение на скоростта 
на един комуникационен „аутобан“, вашите 
комуникационни пратки са сравнително 
редки, data-пакетите малки и няма друг 
голям мрежови трафик;

Третият път винаги 
съществува
Дилема, например KNX или Modbus не 
съществува, защото всяко следващо ниво 
на мрежова свързаност се обезпечава или 
чрез универсализиране на по-нов комуни-
кационен протокол, който има вградени 
възможности да комуникира с устрой-
ства в хетерогенна мрежова среда (вкл. 
Modbus и KNX) или чрез транскрибиращи 
комуникационни конвертори и gateways, 
осигуряващи практически всеки случай на 
хетероложна мрежова свързаност. По-
требността от интеграция на мрежи за 
сградна автоматизация е бързо растящ 
пазар в Европа.

Възможно е, но изглежда малко вероятно, 
че ще има един доминиращ стандарт за 
сграден контрол през идващите няколко 
години. Но ако това се случи, може би 
е вярно мнението, че най-вероятният 
кандидат с голям резерв преимущества 
ще бъде BACnet, който вече е одобрен 
като ISO стандарт и с времето набира 
повече подкрепа от производителите.

(На стр. 46)
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(От стр. 45)

Малко най-нова история свързана с 
BACnet:
2002 - ANSI/ASHRAE 135-2001 публикация
2003 - BACnet става световна ISO 
нормала, като единственият BMS-
протокол
2004 - Първите BACnet устройства са 
тествани за съвместимост в Европа

Най-общо, измежду някои от силните 
страни на BACnet се включват:
1 Обмен на данни (включително и сложно 
организирани пакети данни) между 
системи за автоматизация на различни 
производители;
2 Интероперативност на устройства и 
системи от различни производители;
3 Най-приспособен за системи за 
HVAC контрол, но също интеграция на 
пожароизвестяващи системи.
4 Стандартът предлага решение за 
различните изисквания на различните OSI 
слоеве вероятно по-добре от всеки друг 
стандарт. Можете да приложите малък 
„подразред“ от протокола за сензор за 
стайна температура и пълната рамка 
протокола при други устройства.
5 Мрежови опции: Ethernet, BACnet over IP, 
Serial (RS232/RS485), ARCnet, MS/TP, LON 
Talk.
6 Комплементарността на BACnet и 
EIB системите (и двете прилагащи 
обектно-ориентирания подход) е един от 
факторите способствали BACnet да получи 
европейски стандарт. Това дори е заявено 
на BACnet сайта.

Сградна автоматизация

Големите въпроси и техните 
по-малки отговори
Възможен ли е „ЕДИНЕН“ стандарт за 
сградна и индустриална автоматизация? 
Разбира се. Реално ли е това да се случи в 
близките 10 години? Вероятно не.

Без съмнение MODbus или LONworks 
или KNX или DNP3 или EIP/CIP или ProfiBus 
или десетки други протоколи могат да 
служат като ЕДИНЕН стандарт за цялата 
автоматизация - ако потребителите 
и разработчиците искат да ограничат 
техните системи до единична техническа 
„парадигма“, да приемат и живеят със 
силните страни и слабостите на този 
конкретен протокол.

Разбира се разработчиците се 
съпротивляват на такъв „1 стандарт“, но 
успехът на TCP/IP явно показва, че дори 
възможностите на IBM и Microsoft, Digital/
DEC да влияят на пазара, не могат да спрат 
универсализацията на даден стандарт, ако 
Потребителят реши да го използва/купи.

Проблемът не е, че не съществува 
достатъчно добър стандарт, който 
да удовлетвори настоящите нужди за 
автоматизация, а че те се развиват 
постоянно. За да го подкрепят, другите 
фирми производителки трябва да 
направят огромни капиталовложения, а и 
също така ще „отворят за конкуренция“ 
пазарната си ниша и направят достъпни 
за други стратегическите си клиенти.

Дали наистина навлизаме в „нова пазарна 
ера“, в която потребителят има все по-
голям относителен вот при пазарното 
разпространение на дадена технология? 
Дали пазарът се учи и не повтаря грешките 
от миналото (напр. BetaMAX vs. VHS), и 
технически по-доброто има по-голям шанс 

Система 
за мониторинг 

и контрол Пълен мониторинг 
и контрол Медия Протоколи

Системи

СГРАДЕН КОНТРОЛ
Осветление
Стаи

Производители

ИЗМЕРВАНЕ 
Електромери
Топломери

ОВК
Чилъри
Нагреватели
Термостати

и много други
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за пазарна реализация (Blu-ray vs. HD DVD), 
защото удовлетворява по-пълно нуждите 
на крайния потребител? Вероятно да.

Дали технология и стандарт 
„произведени“ от краен потребител 
(напр. PHP, Linux) имат шанс да се 
универсализират? Изглежда да. А дали 
технологиите, които тръгват от 
решаване на проблеми по-близки до 
крайния потребител (като например 
автоматизацията на дома), могат да 
се мащабират и универсализират до 
доминиращ стандарт за цялата сградна 
автоматизация? Разбира се да.

Това, което винаги 
е имало значение
При конкретните условия на местния 
High-Tech пазар към момента на реализация 
на комплексен проект по сградна 
автоматизация важното е не, дали 
избраното техническо решение ще бъде 
модерно и актуално след 10 години, а 
дали ще работи, ще може да се поддържа, 
надгражда и доразвива. Дали фирмата 
производителка ще продължи да осигурява 
актуатори и сензори и дали ще има 
развойни фирми на този пазар, които да 
поддръжат инсталацията и приложението.

Доколко масово ще навлезе на този пазар 
практиката да се изпълняват хибридни 
BMS инсталации (базирани на повече от 
един протокол)?

Каква топология на индустриална 
комуникационна мрежа позволява или е 
типична за даден стандарт и доколко тя 
оптимално е приложима към конкретния 
проект, дали е лесно изпълнима, с колко 
и какво окабеляване? Колко устойчива 
е експлоатацията на инсталацията, 

Сградна автоматизация

мрежата и SW приложение (по аналогия 
на показателя MTBF (Medium Time 
Before Failure - средно време преди сбой 
на системата-мрежата)? Доколко с 
конкретната развойна среда може да 
се генерират bug-free приложения от 
конкретния внедрител?

Колко човекочаса да се предвидят 
месечно за поддръжка? Колко струват при 
изпълнението периферните устройства 
и какъв е средният им експлоатационен 
срок? Периферните устройства на кой 
стандарт ще се поддържат от повече 
големи производители, за да се очаква, че 
цените ще се понижат.

Това са „класическите“ съображения 
определящи успеха на един BMS проект, 
с които може да направим компромис в 
някаква степен под натиска на пазарния и 
технически „модерн“.

Всеки от стандартите предлага 
добро решение на всяка реална типова 
задача по автоматизация на сградна 
техническа инсталация. Изборът на 
стандарт придобива относително 
по-голямо значение, когато се търси 
по-голяма степен на интеграция – 
обединяване автоматизацията на няколко 
независими технически инсталации (напр. 
ОВК, автоматизация на осветлението, 
системи за енергиен мениджмънт, 
пожароизвестяване, контрол на достъп и 
видеонаблюдение) в едно приложение или 
една мрежа.

Най-важните характеристики на всяка 
система за сградна автоматизация са 
нейните надеждност и възможност за 
пълномерна експлоатационна поддръжка, и 
от този императив преди всичко следва 
да произтекат решенията по различните 
варианти на нейното изпълнение. �

Стандартите CEN/TC247 и ISO/TC205

Управленско ниво

Протокол

Протокол

Протокол

Стандарт

           Стандарт

           Стандарт

Ниво автоматизация

Полево ниво
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Modbus мрежови комуникационен протокол
Стандартизация одобрен като отворен стандарт
Администриране 
на стандарта

Modbus организация –  група от независими потребители и доставчици на устройства за 
автоматизация, които търсят разширено приемане на комуникационния протокол Modbus в 
системи за автоматизация с дистрибутирана архитектура в множество пазарни сегменти.
http://www.modbus.com

Предназначен Специфичен стандарт за индустриална автоматизация, който се използва за много други 
приложения.
Често се използва за свързване на контролен компютър с отдалечено терминално устройство 
(RTU) в системи за надзорен контрол и сбор на данни (SCADA).

История Публикуван от Modicon (сега запазена марка и дъщерна фирма Schneider Electric's Telemecanique) 
през 1979 за работа с техните контролери с програмируема логика (Programmable Logic Controllers/ 
PLCs)
За кратко време стотици разработчици внедряват Modbus системата за съобщения в техните 
електронни устройства и протоколът става de facto стандарт за индустриални комуникационни 
мрежи.
Исторически основни причини за широката употреба Modbus пред други комуникационни 
протоколи са:
- открито публикуван и без такси за ползване
- сравнително лесно изграждане на индустриална мрежа
- пренася битове или думи без да поставя много ограничения пред разработчиците.

Базиран Сериен комуникационен протокол.
Оригинално протоколът е бил базиран на RS-232, но по-късни реализации на Мodbus се базират 
върху RS-485, защото позволява покриване на по-големи дистанции, по-високи скорости и 
възможността за истинска multi-drop мрежа.
Протокол за пренос на съобщения на ниво приложение - седми слой от OSI модела1, което осигурява 
клиент/сървър комуникация между устройства, свързани през различни типове подсистеми за 
пренос на данни (bus) или мрежи

Мрежова 
функционална 
организация

Протокол с master/client архитектура.
Централизация на контрола и пирамидална структура на мрежата и йерархията на управлението.
Протоколът поддържа услуги специфицирани от кодове на функции.

Физически среди 
на комуникация

- Serial port 
- Ethernet и други мрежи които поддържат Internet Protocol
- повечето Modbus устройства комуникират върху сериен EIA-485 физически слой

Варианти 
на протокола

Modbus RTU (Remote Terminal Unit - Отдалечено Терминално Устройство) – най-използваната 
реализация на протокола, използваща компактно двоично представяне на данните и процедури за 
проверка за грешки при преноса на данни. 
Modbus ASCII
Modbus TCP/IP или Modbus TCP — вариант на протокола използван за комуникация по TCP/IP мрежи
Modbus върху TCP/IP или Modbus върху TCP — вариант, при който сумата за проверка на грешка е 
реализирана като при Modbus RTU
Modbus Plus (Modbus+ or MB+) — разширена версия собственост на SCHNEIDER ELECTRIC

Структура на 
Modbus телеграма

Адрес на устройство – адрес на получателя
код на функция – код дефиниращ типа на телеграмата
данни – блок данни с допълнителна информация
проверка за грешка – тестова цифрова променлива за проверка за грешки при комуникацията

Типичните 
проблеми 
включват

- висока латентност и проблеми със синхронизацията;
- доколкото Modbus е създаден през късните 1970 за връзка с PLC, броят типове данни е ограничен 
до тези разбираеми от контролерите с програмируема логика от това време. Големи двоични 
обекти не се поддържат;
- няма стандартизирани начини за откриване на описание на обект данни – напр. да се определи 
дали една стойност в даден регистър представлява температура между 30 и 175 градуса;
- доколкото Modbus e протокол с master/client архитектура, няма начин периферно устройство 
да „report-by-exeption/RBE” (с изключение на Ethernet TCP/IP, наречено open-mbus) – устройството 
от по-висок йерархичен възел трябва редовно да адресира всяко периферно устройство, за да 
проверява за промени в данните. Това консумира мрежов трафик и мрежово време в приложения, 
където мрежовият трафик може да бъде скъп, каквито са нискоскоростните радиомрежи за 
пренос на данни;
- ограничен е в адресиране на до 247 устройства на една магистрала данни, което ограничава броя 
на мрежови устройства, които могат да бъдат закачени към master станцията (Ethernet TCP/IP е 
изключение);
- преносът на данни трябва да е в близко граничещи интервали, което ограничава отдалечените 
комуникационни устройства до тези, които могат да буферират данни за да се избегнат паузи в 
трансмисията;

1(Open System Interconnection Model – начин за дефиниране на деления на комуникационната система на по-малки части 
наречени слоеве, при което по-ниските слоеве осигуряват услуги на по-горните)

Сградна автоматизация
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KNX мрежови комуникационен протокол
Стандартизация Одобрен като отворен стандарт

International standard (ISO/IEC 14543-3)
Canadian standard (CSA-ISO/IEC 14543-3)
European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1)
China Guo Biao(GB/Z 20965)

Администриране KNX Association
Предназначен Автоматизация на интелигентни сгради; твърде ориентиран към сградна 

автоматизация, за да бъде използван за автоматизация в производството;
История Конвергенция на три предишни стандарта: (1) European Home Systems Protocol (EHS), (2) 

BatiBUS, и (3) European Installation Bus (EIB или Instabus)
Базиран Open Systems Interconnection model (OSI)
Мрежова функционална 
организация

Осигурява радикално ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН, ДИСТРИБУТИРАН подход – именно мрежа от 
устройства в пълния смисъл на думата

Физически среди 
на комуникация

Усукана двойка (twisted pair) - най-употребявана форма на исталация (онаследена от 
BatiBUS и EIB Instabus стандартите) 
модулация по силовите линии (powerline networking) – онаследена от EIB и EHS)
Радио честота (KNX-RF)
Инфрачервена (Infrared)
Etherment (известна още като EIBnet/IP или KNXnet/IP)

Преносима на всяка хардуерна 
платформа

Мрежа от KNX устройства може да бъде управлявана от всичко започвайки от 8-bit 
микроконтролер до PC, според нуждите на конкретното приложение

Работна станция за KNX/EIB - за визуализация, конфигуриране, развой
- методи за  KNX/EIB мрежово свързване:
(а) EIA-232 интерфейс – PEI16, PEI10 (FT1.2), TP-UART
(б) EIBnet/IP – хардуер независим, c EMI формат на съобщенията за всички преносни 
среди
(в) USB

KNX асоциацията, 
от Юни 2010 г. има: 

- над 200 члена производители, включващо (пълният лист може да бъде намерен на knx.
org):
ABB
AMX
Cisco
Control4 EMEA
Jung
Miele & Cie KG
ON Semiconductor
Hager
Schneider Electric Industries S.A.
Uponor corporation
Bosch
Russound/FMP Inc.
Siemens
Toshiba
- почти 7000 KNX сертифицирани продуктови групи в техните каталози
- партньорски споразумения с повече от 30,000 инсталиращи инженерингови компании 
в 100 страни, повече от 60 технически университета и повече от 150 учебни 
центрове

Регионален произход Изцяло европейски проект
Регионално разпространение Около 2003 година EIB базираните са били системите за автоматизация на около 20% 

от всички новопостроени търговски сгради в Германия;
популярността й бързо набира скорост в Китай и Далечния изток;
EIB e все още непопулярна система в САЩ, макар да има вече инсталации и там.

Сградна автоматизация
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Интервю

Професионален 
фасилити мениджър – 
пожелание или реалност

НЕКА ДА ЗАПОЧНЕМ С ТОВА КОИ СА НОВИТЕ 
МОМЕНТИ В ЗУЕС, които предстоят 
да бъдат въведени? Какво трябва 

да знаят хората за това?
(ДЛ) По отношение на измененията 

на Закона за управление на етажната 
собственост трябва да бъдат казани 
няколко неща, които са обсъждани още 
при първата редакция на закона и в 
момента предстоят да бъдат въведени. 
Първата промяна е свързана с приемането 
на решенията от Общото събрание на 
етажната собственост по отношение 
извършването на дейности по саниране на 
сградата и основните й ремонти. До сега, 
за вземане на решения от ОС, касаещи 
обновяване и извършване на основен 
ремонт, се изискваше мнозинство от 67 
% от представените идеални части, а 
след промяната, мнозинството трябва 
да бъде 67 % от всички идеални части. 
Това се налага като изменение поради 
значимостта на материята, която 
общото събрание взема като решение 
с кворум 67 %. Защото реално до сега 
имаше хипотеза, в която можеше да 
бъде проведено събрание при присъствие 

Потърсихме Дарин Лашков и Калин 
Рогачев като експерти по промените 
в Закона за управление на етажната 
собственост (ЗУЕС). Те се оказаха 
много интересни събеседници и 
разговорът постепенно продължи 
и по други теми, в които те бяха 
така добри да споделят своето 
мнение. Така се получи, надявам се, 
интересен и полезен тристранен 
диалог. Решихме да не съкращаваме 
материала и да ви го предадем целия 
в два последователни броя.

Калин Рогачев
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Интервю

на дори по малко от 50 %, ако то бъде 
отложено с един час и бъде проведено, 
независимо от броя на присъстващите.

Какво ще се случи, ако 67% от 
представителите не присъстват 
физически?

(ДЛ) Решение не може да бъде 
взето. Важно е да има кворум, понеже 
материята е изключително сериозна. Тя 
не касае някакъв текущ или неотложен 
ремонт, при който нещата са уредени 
по начин, по който може да бъде взето 
бързо решение. Дори, в интерес на 
истината, професионалната бързина 
е предпочетена пред това да бъде 
обединено мнозинството, да гласуват 
всички. В случая нещата не стоят така. 
Това е ремонт, който реално повдига 
стойността на всички имоти в етажната 
собственост. Това е ремонт, който 
всъщност поставя вземането на решение 
на едно по-високо ниво по отношение на 
волята на всички етажни собственици.

Тоест това е първата промяна.
(ДЛ) Да, втората промяна касае 

сдружаването – това е алтернативната 
на Общото събрание, форма на управление 
на общите части по отношение на 
етажната собственост.

Към момента кворумът, за да може 
да бъде образувано сдружение на 
собствениците, беше 100% от всички 
представители. С планираните изменения 
той ще стане 75%. 

Нека за читателите, които не знаят, 
да обясним какво представлява това 
сдружение. Като юридическа форма 
какъв е неговият смисъл?

(КР) Tова е обяснено в сега действащия 
закон. Това е специално дружество, 
което се учредява с гласуване на общото 
събрание и е обявено за юридическо лице по 
смисъла на ЗУЕС и е с ограничен предмет 
на дейност - управлението на общите 
части.

(На стр. 52)

С Дарин Лашков, юридически координатор 
към ПРООН, и Калин Рогачев, директор 
дирекция „Имоти и правно обслужване” в 
АДИС, разговаряме за последните промени в 
ЗУЕС, техническите паспорти на сградите, 
дипломатическите имоти и как трябва да 
се промени законодателството във връзка 
с етажната собственост и затворените 
комплекси

Дарин Лашков
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Интервю

(От стр. 51)
(ДЛ) Като по-близката форма до него е 
тази на юридическо лице с нестопанска 
цел, но не се покриват. Принципно 
режимът на регистрация е различен, 
дружеството, като това, което се 
въвежда като форма на сдружаване, 
се регистрира в общината по 
облекчен режим. Целта е процедурно 
да бъдат избегнати всички тежки 
административни форми на регистрация, 
като това се прави за улеснение на 
етажните собственици.

(КР) Формата за учредяване е най-вече 
за улеснение на етажните собственици. 
С регистрация на сдружението 
етажните собственици няма да бъдат 
една аморфна маса от собственици, 
а институционализирано юридическо 
лице, което съдейства за изпълнение на 
предмета си на дейност.

(ДЛ) Искам да спомена за една друга 
промяна в закона, която беше планирана, 
но най-вероятно към момента няма да бъде 
реализирана - управлението на общите 
части да бъде реализирано от дружества, 
които са професионални мениджъри. 
Прекалено много, според експерти от 
МРРБ, ще се изисква от етажните 
собственици, без те до момента да са 
идентифицирали задълженията си, да 
знаят как те трябва да бъдат изпълнени 
и реално да придвижат тяхното 
изпълнение. Това се получава защото 
се случиха много неща едновременно. 
Съвременното законодателство на ЕС в 
частта му, регламентираща основните 
принципи в управлението на енергийните 
стратегии, залага изключително много на 
ограничаване на енергопотреблението в 
жилищния сектор. Ето защо в законите, 
третиращи тази материя в България, бяха 
приети изменения, които императивно 
възлагат в задължение на собствениците 
провеждането на следните дейности:

Регистрацията на сградите в режим на 
етажна собственост в изричен публичен 
регистър към общинската /районната/  
администрация, създаван и поддържан за 
съответната територия, е задължение на 
собствениците им съгласно разпоредбите 
на Закон за управление на етажната 
собственост /ЗУЕС/ и Наредба No3 
за създаване и поддържане на публичен 
регистър на сгради в режим на етажна 
собственост. За целта в нормативно 
предвидените срокове трябва да бъде 
подадено заявление в съответната 
районна администрация

Паспортизирането е задължение, което 
произтича от Закона за устройство 
на територията/ЗУТ/ (Чл.176 а). 
Необходимостта и ползата от издаване 
и поддържане на Техническия паспорт 
на сградата е очевидна и не подлежи 
на дискусия. Това е особено важно за 

възстановяване на стария жилищен 
фонд и удължаване на експлоатационния 
му живот. Задължението за снабдяване 
на всяка сграда с технически паспорт 
е вменено на собствениците. За 
съществуващите сгради енергийният 
паспорт е съставна част от техническия 
паспорт и задължително се съставя след 
проведено обследване за установяване 
на техническите им и енергийни 
характеристики.

Обследването за енергийна 
ефективност на съществуващи сгради 
е необходима стъпка за сертифициране 
и има за цел да установи нивото на 
потребление на енергия, да определи 
специфичните възможности за 
намаляването му, да установи спазени 
ли са изискванията на закона и да 
препоръча мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. В резултат на 
обследването се съставя предписание за 
изпълнение на енергоефективни мерки.

Сертифицирането за енергийна 
ефективност има за цел удостоверяване 
на актуалното състояние на 
потреблението на енергия в сградите, 
енергийните характеристики и 
съответствието им със скалата на 
класовете на електропотребление. На 
задължително сертифициране по реда 
на Закона за енергийната ефективност 
/ЗЕЕ/ подлежат всички сгради в 
експлоатация с разгъната застроена площ 
над 1000 кв. м. Собствениците на тези 
сгради са длъжни да изпълнят мерките за 
повишаване на енергийната ефективност, 
предписани от обследването за енергийна 
ефективност, в тригодишен срок от 
датата на приемане на резултатите от 
обследването. При продажба на сграда или 
на части от нея продавачът предоставя 
на купувача оригинала на сертификата 
за енергийни характеристики на 
сградата или съответно оригинала 
на енергийния паспорт. Цялата тази 
дейност се оказва прекалено сложна, 
за да може непрофесионалист да се 
справи с всички тези нормативно 
регламентирани задължения на ЕС. В този 
смисъл идеалното рационално решение е 
идеята да се въведат професионалните 
мениджъри или, да го наречем, форма на 
професионално управление на общите 
части, за да могат тези задължения да 
бъдат първо възприети, после осъзнати 
от хората в тяхната пълна и взаимно 
обвързана последователност. Точно това 
е и основната функция на професионалния 
мениджър в съответната сграда, да 
организира подлежащите на задължително 
изпълнение действия, в такава процедурна 
последователност, която да гарантира 
на хората максимално бързо, качествено 
и ефективно реализиране, съответно 
финансиране, на тези процедури.
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И какво се случва с професионалния 
мениджър?

(ДЛ) Нормативната база го позволява, 
но не е задължителна фигура и става 
единствено по убеждение на етажните 
собственици. Всъщност това е изцяло в 
техен интерес, тъй като към момента 
им гарантира своевременно изпълнение 
на задължителни законови изисквания, 
при което ще им бъде подсигурено 
необходимото за това съфинансиране и 
кредитиране. Лихвите по предлаганите за 
енергийно саниране кредити са формирани 
така, щото месечните вноски по тяхното 
обслужване, плюс месечните разходи за 
енергопотребление след санирането, 
да не са по-високи от общия разход за 
енергопотребление за това домакинство 
към настоящия момент. Иначе казано, 
ако с или без помощта на професионален 
мениджър, съответната ЕС успее да 
организира изпълнението на всяка от 
горните задължителни дейности, то 
всяко домакинство в сградата, заплащало 
до сега примерно по 200 лева на месец 
средно за енергия, след извършване на 
енергийното саниране и вследствие на 
ефекта от него, ще продължи да плаща 
същата сума, но в съотношение - 100 
лева разходи за енергопотребление и 100 
лева вноска по кредита. В този случай 
обаче на петата година разходът ще бъде 
редуциран само до стоте лева разходи за 
енергопотребление, тъй като кредитът 
ще е вече погасен. Като прибавим към 
това и освобождаването от данък сгради 
за период, съответстващ на  класа 
съобразно енергийния сертификат на 
сградата след санирането, то ефектът 
е безусловно значим. Нещо повече, 
всичко това така или иначе ще трябва 

да бъде извършено от собствениците 
на всяка сграда в режим на етажна 
собственост, но отложено във времето 
то най вероятно ще се случва в последния 
момент, под заплахата от предвидените 
за неизпълнението глоби, налагани от 
кметовете на общините.

(КР) Този процес трябва да бъде 
подпомогнат от държавата. Аз 
по принцип не съм почитател да 
прехвърляме постоянно отговорността 
върху държавата. Но в случая, понеже 
не много хора ще могат да си плащат 
за професионален мениджър, хубаво е 
държавата да има някаква програма.

(ДЛ) Съществува съвместен проект 
за ”Демонстрационно обновяване 
на многофамилни жилищни сгради”, 
реализиран със съвместното участие 
на МРРБ, ПРООН и общините, който 
имаше за цел да формира методи за 
администрирано регулиране и стратегии 
за функциониране на тези дейности. Това 
определено има значителен ефект, но в 
момента проектът е спрян поради липса 
на финансиране и мисля, че това е грешка. 
Чуждият опит също показва, че това е 
верният път.

Имаме ли възможност да използваме 
европейските фондове?

(КР) Да, по принцип има. Такава се 
предвижда в Оперативна програма 
“Регионално развитие” и специално в 
частта за жилищна политика. Схемата 
е на стойност 40 милиона евро, но все 
още няма готовност за усвояване на 
средствата. Тук, освен държавата, трябва 
да споменем и общините, които могат да 
подпомогнат процеса.

(На стр. 54)
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(От стр. 53)
(ДЛ) Общините са бенефициенти и 
съгласно правилата за кандидатстване 
по Проект ”Демонстрационно обновяване 
на многофамилни жилищни сгради”, 
който беше изпълняван до тук и чието 
изпълнение все още се надяваме да бъде 
възстановено и да продължи. Всеки един от 
блоковете, който кандидатстваше, реално 
формираше волята си чрез заявление 
от съответната община /район/, 
подадено в МРРБ. И по оперативната 
програма бенефициенти отново ще 
бъдат общините, съответно етажните 
собственици, като последните трябва 
задължително  да бъдат организирани в 
сдружения на собствениците - форма на 
юридическо лице.

Какво се случва, ако има домакинства, 
които са против да дадат средства 
за такъв неотложен ремонт, който е 
включен в техническия паспорт?

(ДЛ) Такъв вариант не съществува, в 
случай че неотложните и необходимите 
ремонти са предвидени в техническия 
паспорт на сградата, при наличен такъв 
разбира се. Тогава в тримесечен срок 
от издаването на същия ОС трябва да 
приеме решение относно изпълнението 
на предписаните в него мерки и указания, 
като контролът по изпълнението им се 
упражнява от кмета на общината или 
района. Принципно средствата за такъв 
ремонт се набавят от Фонд „Ремонт и 
обновяване”, с решение на управителния 
съвет. Задължение на собствениците е 
да поддържат такъв фонд като част от 
цялостния бюджета на ЕС.

Кога очаквате промените да влязат в 
сила?

Това зависи от експертите в МРРБ, но 
моето предположение е, че есента на тази 
година е възможно промените да влязат в 
сила.

Съгласувани ли са промените в 
ЗУЕС с останалото законодателство, 
третиращо материята?

(ДЛ) Според мен няма сериозни 
противоречия. Например, промяната 
на предназначението е уредено в ЗУТ, и 
има връзка с етажната собственост. 
Например – ако искаш да направиш на 
първия етаж зъболекарски кабинет, 
магазинче, да поставиш реклама. 

Паспортизирането на сградите също 
е уредено в ЗУТ и е синхронизирано със 
ЗУЕС. Надстрояването и построяването 
са пак със съгласие на всичките етажни 
собственици и включват договор в 
нотариална форма.

Изменението на съществуващите 
общи инсталации или прокарването на 
общи инсталации в съсобствени сгради 
или сгради на етажната собственост 
се извършват с писменото съгласие на 
всички етажни собственици, защото 
става въпрос за инсталация, която засяга 
всички жилища. Всички тези институти са 
регламентирани в ЗУТ и са синхронизирани 
със ЗУЕС.

Нека, за да стане съвсем ясно на 
аудиторията, да разгледаме някой 
практически казус – какво се случва, 
ако например в 22:10 ч. някой от блока 
увеличи много музиката?

(КР) При системно нарушаване на 
правилата има процедура да се ограничава 
правото за достъп до жилището, без 
да се отнема собствеността на този, 
който нарушава правилата. На практика 
този институт съществува откакто 
съществува етажната собственост и 
съответното законодателство. Само че 
докато в правилника можеше безсрочно да 
се отстрани даден обитател от сградата, 
по новия закон периодът е до 3 години. 
Самото нарушение се регистрира със 
свидетели, полиция, с доклад на общото 
събрание и пр. 

А какви са възможностите на 
обитателя да се защити?

(КР) Също със свидетели. Но аз не се 
сещам такъв казус да е стигал до съд. 
Съдебна практика няма или е все още 
оскъдна.

(ДЛ) Аз мисля, че имаше такъв случай, в 
Стара Загора, завършил с отстраняване. 
Там казусът беше ясен, с перманентно 
нарушаване на устава. Беше доказано със 
свидетели от целия блок, които са били 
единодушни.

Това е крайната мярка. А междинна 
мярка, например глоба, предвижда ли се?

(КР) Има глоби за нарушение на 
правилата на вътрешния ред. Кметът на 
общината налага глобата по предложение 
на председателя на Общото събрание. 
Председателят издава констативен 

Обследването за енер-
гийна ефективност на 
съществуващи сгради 
е необходима стъпка за 
сертифициране
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протокол, праща го в общината и кметът 
издава наказателното постановление.

Глобата къде отива, в бюджета на 
общината или на общото събрание?

(ДЛ) В бюджета на Общото събрание. 
Мярката се налага, за да не стават 
саморазправи между съседите. Законът 
вменява доста солидна доза задължения по 
отношение на изпълнение на решенията 
на управителното тяло на етажната 
собственост (вече ще го наричаме 
така, защото дали е сдружение или общо 
събрание е въпрос на решение на самата 
етажна собственост). Но кметовете 
определено имат доста функции, които са 
им вменени от закона. Те трябва да следят 
за правилното провеждане на общото 
събрание, ако няма избрано управително 
тяло кметът е длъжен и да проведе общо 
събрание, на което да бъде избран управител 
най-малкото, след това касиер или всичко, 
което законът е предвидил да бъде спазено.

Вече говорихте за техническия 
паспорт на сградата. Нека хвърлим още 
малко яснота по тази тема.

(КР) Срокът е до края на 2012 г., а 
паспортизирането е необходим процес. 
Като доказателство за полезността 
на паспорта на сградата ще дам пример 
с колата – имаш си сервизна книжка, 
където е указано, че на 15 000 км. 
сменяш маслото, на 5 000 км. сменяш 
гумите. Същата е логиката и при 
паспортизацията на сградите – например 
на 5 или 10 год. сменяш централния 
щранг, на 20 год. - основния канал, на 
30 год. сменяш изолацията и т.н. Освен 
това в техническия паспорт се записват 
всякакви дейности – напр. ремонти, 
които се извършват. Ако на първия етаж 
някой си събори стената, това трябва 
да се отрази. Дори има и техническа 
възможност след одобрен проект да 
събориш поддържаща стена, но трябва 
да сложиш греди, които да укрепват 
конструкцията. Но това трябва да се 
отрази в техническия паспорт – че на 
даден адрес е извършено определено 
действие и са поставени еди-си какви 
греди. Всякакви ремонтни дейности 
трябва да се вписват. Защото след 5 год. 
например може да трябва тези греди да се 
сменят. Като се регистрира определена 
ремонтно дейност ще може да се следят 
и спазват сроковете за поддръжка на 

сградата и вложените материали. Кметът 
на общината или района упражнява 
текущ контрол за етапното изпълняване 
на мерките, предвидени в техническия 
паспорт. Той е органът, който трябва да 
следи. Друг е въпросът как ще стане това.

(ДЛ) Първоначално ЗУЕС беше дал срок за 
вписване и регистрация. Има задължение 
за водене на публичен регистър към 
общинските администрации, в който 
многофамилните жилищни сгради трябва 
да бъдат регистрирани с основните им 
характеристики. Първоначално срокът 
беше до май 2009. След това беше удължен 
до юни тази година и сега предстои пак 
да бъде удължен, което според мен не е 
съвсем правилна политика на управление. 
С удължаване на срока реално не се 
постига нищо. Така освен че не получаваме 
практическите резултати, които са целени 
с този текст, същевременно обезсилваме 
чисто психологическия, възпитателния 
ефект на закона като средство за държавна 
принуда по отношение изпълнението на 
необходимите мерки в провеждането на 
съответната държавна политика, в случая - 
жилищната. Не може една нормативна база, 
която е облечена във формата на закон, 
непрекъснато да допуска отсрочки, което 
ще рече, да създаваме и утвърждаваме 
прецедент за това как законът спокойно 
може да не бъде изпълняван и всъщност 
да бъде постоянно променян, за да може 
това неизпълнение да бъде по някакъв начин 
регламентирано и узаконено.

Всъщност ние сме все още в 
тригодишния период за тази 
паспортизация. Тоест след това 
ще видим до каква степен ще бъде 
изпълнението.

(КР) Това е за съществуващите сгради. 
Задължително е за всяка нова сграда да се 
издаде технически паспорт.

(ДЛ) Без него сградите не се въвеждат 
в експлоатация. Мен ме притеснява, 
че и с процеса на паспортизация ще се 
случи същото, както с регистрацията на 
сдруженията – срокът ще бъде удължен. 
Ще започнат отлагания, даване на нови 
срокове... дано до тогава да сме узрели 
за европейската политика. Защото 
реално това е формулирана европейска 
политика. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ
(Продължава в следващия брой)

Ще дам пример с колата - 
имаш си сервизна книжка, 
където е указано, че на 
15 000 км. сменяш масло-
то, на 5 000 км. сменяш 
гумите. Същата е логика-
та и при паспортизацията 
на сградите
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Връзката между ФМ и финансовия мениджмънт
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й Управление на паричните потоци 
(Cash flow management)
АКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ на паричните потоци 
е процес, широко застъпен в съвременните 
компании. То може и засяга ФМ в случаите, 
когато, независимо от това дали даден 
проект е одобрен или не, финансовият 
директор го отлага или преустановява 
поради недостиг в паричните потоци 
на компанията. От друга страна, 
паричните потоци в двете си форми 
(изходящи и входящи) участват активно 
във финансовите анализи, използвани в 
процеса на капиталово бюджетиране 
и оценката на инвестиционен проект. 
Това също оказва силно влияние върху 
дейността на фасилити мениджъра и 
следователно фасилити мениджърите 
трябва да имат познания върху този 
процес с цел професионално поведение при 
защитаването на предлаганите от тях 
проекти.

Управление на дълговите 
експозиции (Debt management)
Също толкова важно както управлението 
на паричните потоци е и управлението на 
дълговата експозиция на дадена компания. 
Нивото на дългов капитал в цялостната 
капиталова структура на компанията 
определя нивото на нейния ливъридж, а 
оттук и нивото на асоциирания риск с 
тази компания. Това, от своя страна, оказва 
пряко влияние върху сродно претеглената 
цена на капитала, което се отразява върху 
изискваната от компанията норма на 
възвръщаемост, а следователно и върху 
проектите, които ще отговорят на тази 
норма на възвръщаемост. Това означава, че 
за фасилити мениджъра от важно значение 
е размерът на необходимия дългов капитал, 
асоцииран с предлагания от него проект, 
както и с какво и до колко би допринесъл 
този проект в цялостната дейност на 
компанията от гледна точка на нивото на 
възвръщаемост.

Стойност на парите във 
времето (Time value of money)
Концепцията за стойността на парите 
във времето е изключително важна и 
основополагаща във финансовата дейност, 

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.

като представлява базата, използвана при 
почти всички инструменти за финансово 
управление и за вземане на решения. 
Най-просто казано, колкото по-рано във 
времето парите се получат, толкова 
по-висока стойност те ще имат за 
получателя им и обратно, колкото по-късно 
е направено плащането, толкова по-малко 
това ще струва на плащащия. Използвайки 
формулите за настояща и бъдеща 
стойност може точно да се определи 
колко струват сега парите, получени в 
бъдещ период от време, както и колко ще 
струват сегашни 100 лв. след определен 
период от време. Когато се оценяват 
проекти, с които са свързани капиталови 
разходи, трябва да се вземе решение дали 
инвестицията ще донесе необходимата 
възвръщаемост, отчитайки принципа за 
стойността на инвестирания капитал 
във времето. Анализа на дисконтираните 
парични потоци е пример за техника 
за оценка, която взема под внимание 
концепцията за стойността на парите 
във времето.

Анализи в процеса на вземане на 
решения (decision making tools)
Процеса на вземане на решение при 
избор на инвестиционен проект е част 
от цялостния процес на капиталово 
бюджетиране и разпределение на 
активите. Поради факта, че винаги 

ФМ експерт

Основни финансови концепции
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трябва да се прави избор между няколко 
съревноваващи се проекта за финансиране, 
разработени са и се използват 
разнообразни методи и инструменти 
за оценка на тези проекти. В резултат 
от използването на тези методи се 
взема решение дали проекта да се приеме 
или не, както и да се приоритизират 
няколкото различни одобрени проекта. 
Най-често компаниите използват един 
или комбинация от следните методи 
за оценка на инвестиционен проект - 
счетоводна норма на възвръщаемост 
(ARR), период на обратно изкупуване 
(Payback period), дисконтиран период на 
обратно изкупуване (Discounted Payback 
period), метод на вътрешната норма 
на възвръщаемост (IRR) и методът 
на нетната настояща стойност 
(NPV). Последните три са базирани на 
концепцията за стойността на парите 
във времето.

Използвайки тези методи, проекти, 
които прогнозно не успяват да покрият 
вътрешно приетите критерии на 
дадената компания няма да се приемат, 
следователно не се финансират. В 
допълнение, първо се стартират тези 
проекти, които ще донесат най-висока 
норма на възвръщаемост за компанията. 
Един ФМ специалист трябва да може 
да направи необходимите анализи, 
базирани на някои от тези методи, за 
своите проекти, които ще защитава 

пред финансовия или изпълнителните 
директори. Използването на тези методи 
е най-добрата практика, особено, ако 
се комбинира с анализ на разходите за 
периода на живот на даден проект.

В заключение, фасилити мениджърът 
трябва да мисли като финансов директор 
и да бъде готов да гледа на активите, 
които управлява, като на такива, които да 
могат да донесат изискваната норма на 
възвръщаемост. При защитата на всеки 
един проект от фасилити мениджъра 
ще се изисква да даде необходимата 
финансова информация на база, на която 
мениджмънта на компанията да вземе 
решение дали, например ще се закупи 
земя, ще се влезе в дългосрочно или 
краткосрочно лизингово споразумение. 
От друга страна, в ежедневната дейност 
фасилити мениджърът трябва да решава 
многобройни въпроси дали даден актив, 
необходим за дирекцията, трябва да 
се ремонтира или да се замени с нов, в 
зависимост от изпълнението на бюджета 
и съществуващата финансова ситуация. 
И в двата случая, фасилити мениджърът 
трябва да разполага с необходимата 
информация, за да определи най-добрия 
бизнес сценарий. Крайното решение ще се 
вземе от висшия мениджмънт, базирайки се 
на съотношението риск/ възвръщаемост. 
И последно, не трябва да се пренебрегва 
момента на предлагане на даден проект. 

(На стр. 58)
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(От стр. 57)
Финансовият директор постоянно 
управлява финансовите индикатори 
на компанията като паричен поток, 
задлъжнялост и възвръщаемост. Фасилити 
мениджърът може да има най-добрия от 
гледна точка на възвръщаемост проект, 
но ако свободните парични средства са в 
недостиг или задлъжнялостта е на високо 
ниво и няма желание за увеличаването и, 
проектът може да се окаже мъртъв още 
в зародиша си, или в най-добрия случай, 
да се отложи за по-добри времена. Това 
означава, че за един фасилити мениджър е 
важно да е ясно (1), какво е приоритетно 
за компанията в дадения момент и (2), 
каква е текущата финансова ситуация в 
компанията. „За всеки проект има сезон,.... 
но може да не е този”.

Финансово-счетоводни термини 
и коефициенти от финансовия 
анализ
Разгледаните по-нагоре основни финансови 
концепции биха помогнали на един ФМ 
професионалист в стремежа му да 
бъде ефективен мениджър и да намери 
полагащото му се място в мениджърската 
структура на всяка една компания. Често 
обаче е необходимо въвеждането на 
различни финансово-счетоводни термини 
и коефициенти, използвани от ФМ не за 
счетоводни цели, а с цел разбирането на 
корпоративните финанси от гледна точка 
на управленското счетоводство. Докато 
финансовото счетоводство се занимава 
основно със счетоводните записи и 
воденето на различните счетоводни 
сметки, както и произтичащото от 
това изработване на различните 
счетоводни отчети, управленското 
счетоводство представлява цялостния 
процес на събиране на информацията 
(основно финансова), нейното анализиране, 
интерпретация и комуникация, така 
че да подпомогне мениджмънта на 
компанията при процесите на вземане 
на решения, планиране и контрол. ФМ 
трябва да разбира и да може да използва 
тази информация, както и различните 
термини и коефициенти, свързани с нея, 
за да може да взема активно участие в 
процеса на измерване на изпълнението 
(performance measurement) и управление на 
изпълнението (performance management) 
както на микро ниво (дирекция, отдел), 
така и за компанията като цяло.

Счетоводни отчети
Към комплекта от счетоводни отчети 
на всяка компания се включват Отчет за 
финансовото състояние, Отчет за дохода, 
Отчет за паричните потоци и Отчет 
за промените в собствения капитал. 

Основните елементи в първите два 
отчета са:

Корпоративни активи – представляват 
това, което компанията притежава. 
Те биват краткосрочни активи - стоки 
на склад, вземания от клиенти, парични 
средства и други – които са високо ценени 
от всички. Дългосрочните активи – земи, 
сгради, оборудване и други – също са 
ценени по принцип, но често повдигат 
въпроса (главно от финансовия мениджър) 
„Защо трябва да притежаваме такива?”. 
И тъй като ФМ са хората, които в най-
голяма степен се идентифицират с този 
тип активи, на тях им отнема най-много 
време да отговарят на тези въпроси.

Корпоративни пасиви - представляват 
това, което компанията дължи. На 
първо място тук се включва собствения 
(акционерния) капитал на компанията – 
стойността на акциите на компанията, 
неразпределената от минали години 
печалба плюс други резерви. Освен 
задълженията към акционерите 
под формата на собствен капитал, 
компаниите имат и други пасиви, които 
са текущи (краткосрочни) – основно 
плащания към доставчици, краткосрочни 
заеми или други. Те се управляват основно 
от финансовия мениджър. Но също 
има и атекущи пасиви (дългосрочни) – 
дългосрочни (ипотечни) заеми и 
дългосрочни лизингови взаимоотношения, 
при които най-често е въвлечен ФМ.

Корпоративни разходи – това, което 
компанията плаща. Разходите биват 
преки (директни) и непреки. Директните 
разходи (пряко свързани с производството 
на дадени стоки или услуги) са разходи за 
материали, труд и други. Никой не обича 
да плаща тези разходи, но за съжаление те 
са неизбежни. От друга страна, непреките 
разходи във всяка съвременна компания 
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(всички административни разходи, 
непряко свързани с производството на 
стоката или услугата) са най-големия 
проблем за финансовия мениджър. И тъй 
като, една голяма част от тези непреки 
разходи се падат на ФМ в дадената 
компания, то наистина е задължително 
ФМ да знае много добре естеството 
на разходите си, за да може да отнесе, 
колкото е възможно по-голяма част от 
тях към директното производство на 
стоките или услугите, отколкото той да 
бъде разглеждан вътре в компанията като 
носител на голяма част от индиректните 
разходи. Като част от индиректните 
разходи се разглеждат и финансовите 
разходи на компанията, като отговорност 
за тяхното управление има финансовия 
директор.

Корпоративни приходи – това, което 
компанията получава. Основните приходи 
за компанията са приходите от продажба 
на стоките или услугите. Освен тях, но в 
значително по-малък обем – финансови и 
други приходи. Щеше да бъде много добре, 
ако ФМ са основните играчи в процеса на 
получаването на приходи. За съжаление, 
това не е така - те са основно разходен 
център, а в редките случаи, когато 
носят приходи, е на база случайност, а не 
последователност.

В обобщение, Отчета за финансовото 
състояние представлява съвкупността от 
вземанията (активите) и задълженията 
(пасивите + капитала) на компанията Във 
всеки един момент сумата на активите 
трябва да е равна на сумата на пасивите 
плюс сумата на собствения капитал – 
т.нар. основно счетоводно уравнение: 
Активът = Пасивът + Капиталът. 
От друга страна, Отчетът за дохода 
можем да го изразим по следната 
последователност:

Приходи от продажби
- 
Разходи за продажбите (директни разходи)
= 
Брутна печалба
- 
Административни 
и Финансови разходи (индиректни)
= 
Нетна печалба (печалба преди данъци)
-
Данъци
= 
Печалба след данъци

Остойностяване на активите.
В Отчета за финансовото състояние, 
дълготрайните активи обичайно се 
остойностяват по стойността на разхода, 
направен за тях, минус амортизацията. 
Това е т. нар. принцип на остойностяване 
(осчетоводяване) на база историческа цена. 
В зависимост от това, как активът е 
придобит, той може да бъде остойностен 
по цена на придобиване (когато е закупен) 
или по себестойност, включваща преките 
и част от непреките разходи (когато е 
произведен в компанията за вътрешно 
ползване). Този принцип е напълно обоснован 
и приложим от счетоводна гледна точка, 
тъй като с абсолютна сигурност може да се 
докаже с документи каква е била реалната 
цена, платена за този актив. При оценка с 
цел текущата стойност на даден актив 
обаче се прилага принципа за текущата 
пазарна цена. При този подход може да се 
определи текущата стойност на даден 
актив с цел неговата продажба или замяната 
му с нов. Принципа на текущата пазарна 
стойност се използва и при счетоводна 
преоценка на даден актив. Разликата между 
неговата текуща пазарна цена и текущата 
му счетоводна стойност се отнася като 
разход (ако текущата пазарна цена е по-
ниска от текущата счетоводна стойност) 
или приход (в обратния случай) в Отчета 
за дохода. Освен тези два подхода за оценка 
на актив има и трети, а именно оценка 
на база очаквани приходи – каква норма на 
възвръщаемост ще донесе този актив, ако 
компанията инвестира в него. 

Какъв подход трябва да използва един 
ФМ професионалист, когато остойностява 
даден актив, зависи от всеки конкретен 
случай. Обичайно обаче, ФМ не е този, 
който определя, кой метод да се използва за 
изчисляване на стойността на активите. 
Това се прави в компанията генерално, 
след което задачата на ФМ е да събере и 
използва нужната информация за правилното 
остойностяване на конкретния актив. �

(Очаквайте продължение в следващия брой)

Димитър ФРАНЗЕЛОВ
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В пустинния оазис Абу Даби с бързи темпове 
се издига поредната свръхмодерна стъклена постройка

ОСВЕН ФИНАНСОВ, ТЪРГОВСКИ И 
ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, столичният 
град Абу Даби се оформя като 

медицинското ядро на Обединените 
арабски емирства. Началото е поставено 
през септември 2007-а от компанията 
за развитие „Мубадала”, създадена и 
управлявана от правителството на 
Абу Даби. В изпълнение на стратегията 
за насърчаване на здравния сектор в 
емирството компанията решава, в 
партньорство с американската верига 
„Кливланд клиникс”, да изгради най-модерния 
болничен комплекс в региона на Средния 
изток.

Мисията на „Кливланд клиник” в Абу Даби 
е да отговори на нуждите на арабските 
пациенти, които към момента пътуват в 
чужбина за да получат висококачествено 
лечение. Стратегическият проект ще е на 
стойност 1,9 млд щатски долара и още 
през 2007-а година отговорността по 
отношение на дизайна, конструкцията и 
въвеждането на болницата в експлоатация 
в срок от 5 години била прехвърлена на 
компанията „АЛДАР”.

Теренът за новия здравен комплекс бил 
отреден на остров Соуах, а при избора 
на проектант бил специално проведен 
международен конкурс за проект. 
Американската архитектурна фирма 
„HDR” печели със своята нетипична 
визия за здравното заведение, при 
което границата между уют и болнична 
строгост е силно размита. Главният 
проектант Александър Ву споделя, 

че планът на комплекса се базирал на 
концепцията за селище. Площади, водни 
площи и богато озеленени пространства 
ограждат централната кула със болнични 
стаи. Синята административна сграда 
се свързва с болницата посредством 
галерия, а в непосредствена близост е 
проектирана прозрачна структура, заета 
от търговски и други обслужващи обекти.

Дизайнът на болничния комплекс бил 
силно повлиян и от лекарския борд който 
ще управлява „Кливланд клиник”, Абу Даби. 
Архитектите от HDR работили с над 50 
лекари, администратори и медицински 
сестри, акумулирайки няколко стотин часа 
срещи и проектантски идеи. Всеки аспект 
на сградата – от прецизното проектиране 
на болничните пространства през 
внимателното разпределяне на потока 
пациенти до приятната заобикаляща 
среда – бил създаден според най-високите 
клинични стандарти и с мисъл за 
комфортния престой на пациента.

Интегрираният клинично-болничен 
комплекс ще заема площ от 474 000 м2 и 
ще се състои от 8 здания. Сгра¬да¬та за 
прием на пациенти ще е най-висока – 141 
м - и в нея ще се помещават 360 легла, от 
които 32 за ВИП персони и 4 – за кралски 
особи. Освен болницата, в комплекса са 
планирани административна сграда, 
спешно отделение, поликлиника и уелнес 
център, галерия, електрическа централа 
и паркинг за 3200 превозни средства. 
Комплексът ще използва най-актуалните 

Болница

бъдещето
на
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технологии не само в хирургията, но 
и в телемедицината, предоставяйки 
възможност за качествено медицинско 
обслужване на хора от целия свят.

Въпреки суровите условия на 
арабската пустиня, професионалисите 
в сферата на техническото оборудване 
от команията AECOM гарантират 
златен LEED сертификат за комплекса. 
Устойчивият дизайн на сградите 
включва фотоволтаични инсталации, 
пречистваща станция, както и система 
за събиране на дъждовна вода, за да се 
намали зависимостта от обезсолена вода. 
След като били оценени възможностите 
за намаляване на разходите, било 
одобрено изграждането на индивидуална 
електроцентрала. Освен необходимостта 
от постоянно електрическо захранване 
в болницата, парата от съоръжението 
ще се ползва за овлажняване, нагряване на 
вода и стерилизация на инструментите. 

„Синдрома на стъклената сграда” не 
подминава и проектантите на „Кливланд 
клиник” в Абу Даби. Стъклените панели по 
фасадата имат диамантена форма и всеки 
елемент е 4,8 м широк и 10 м висок. По 
двойната фасада били поставени сенници, 
които позволявали навлизането на дневна 
светлина в ясни дни и предпазвали от 
прегряване, отблясъци и опасност от 
пустинни бури. Главните контрактори „Six 
Construct” и „Samsung Corporation”, които 
наскоро си партнираха при изграждането 
на най-високата сграда в света – Бурж 

Халифа, обещават елегантните стъклени 
кули да представляват дързък момент в 
новия силует на центъра на Абу Даби.

Системата за охлаждане и вентилация е 
една от най-важните за постигането на 
нормални вътрешни условия в пустинята. 
Двойната фасада на болничната сграда 
всъщност се оказва девет-слойна (голяма 
част от покритията са фотофолиа). 
Между всеки от слоевете циркулира 
въздух, който служи за невидима 
изолация от високите температури на 
околната среда и значително намалява 
необходимостта от енергия за охлаждане. 
Кухината между слоевете и степента 
на защита от ултравиолетови и 
инфрачервени лъчи намалява отвън 
навътре.

Новата „Клиника Кливланд” е в процес 
на строителство от януари 2008 
година. През 2010 г. на конгресна изложба 
на болниците построени в Средния 
изток, „Клиника Кливланд” в Абу Даби е 
получила признанието „Сграда с най-добър 
болничен дизайн за 2010 г.”. Наградата 
отличава здравни заведения, при които 
пациентите и околната среда са в 
основата на проекта. Енергоефективните 
сградни системи и приветливите 
открити и закрити пространства в 
болничния комплекс не само отговарят 
на критериите, но и поставят най-високи 
международни стандарти за здравни 
услуги. �

Надежда НИКОЛОВА
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