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В този брой отново бихме желали да насочим вашето 
внимание към една от любимите ни области във фасилити 
мениджмънта. Потърсихме различни гледни точки върху 
казуса що е то „устойчива” сграда и що е то „устойчиво” 
управление. Ето какво можете да прочетете по темата:

- Как и защо едно училище спечели конкурса на Камарата на 
архитектите в България за най-устойчива сграда;

- Какво представлява самият конкурс;
- Кои са критериите за това коя сграда може да се нарече 

устойчива;
- Информация за петата международна фасилити 

конференция, която тази година е под надслов „Устойчивост 
и ефективност в България”.

Фактът, че се организират такива конкурси, конференции 
и пр. означава, че този начин на мислене и поведение набира 
все по-голяма популярност в България. Архитектите, 
строителите, инвеститорите и фасилити мениджърите 
започват да обръщат поглед към технологиите, които ще 
им позволят да се нарекат устойчиви. Начинът на мислене 
се променя. Както ни каза един от нашите събеседници – не 
е задължително първоначалната инвестиция да е скъпа. Има 
мерки, които не изискват финанси, за да дадат резултат, а 
само креативност и самодисциплина. Сами ще се убедите 
в това, след като се запознаете с тях. За спестяването на 
разходи с особена сила важи поговорката „Три пъти мери, 
веднъж режи”.

Има нещо символично, че едно училище печели конкурс 
за най-устойчива сграда. Там малките деца се учат не 
просто да четат и пишат, но и да бъдат личности и 
бъдещи съзнателни граждани на света. Ще цитирам 
един от критериите, донесли наградата: „Обучение чрез 
опита – всички сградни системи: котелно, климатизационни 
системи, дъждовни резервоари и т.н. са достъпни за 
провеждане на интерактивно обучение на децата за 
действието им и живота на една сграда.” �
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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
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��	����� 
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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 �
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ъ гари

Готова е тренировъчната зала 
на 4-ти ти километър 
В началото на септември спортният 
министър Свилен Нейков и заместникът 
му Иван Ценов посетиха вече изградената 
тренировъчна зала, която е в част от 
спортната зала на 4-ти километър. 
В залата ще могат да се тренират 
множество спортни дисциплини, като тя 
разполага със собствени бани и съблекалня. 
Те не са били планирани в началото, но 
са изградени като бонус от фирмата 
изпълнител. Залата е висока 12,4 м. и 
е най-голямата по площ в България, по 
думи на министър Нейков. Металната 
покривна конструкция тежи 1500 тона 
и е с площ 6000 кв. м. Строителството 
на спортната зала върви по график, а от 
фирмата изпълнител уверяват, че то е 
без преразход до този момент.

Замразяват ремонтите 
в училищата
Поради намаляващия поток от ученици в 
страната и промяната на демографската 
картина продължават да се закриват 
училища. Друга негативна тенденция 

е и намаляването на средствата за 
ремонтите на съществуващите учебни 
заведения. През тази година като цяло 
училищните ремонти ще бъдат замразени. 
Подобряване на материално-техническата 
база на държавните училища все пак 
ще има, но тя ще е частична, като ще 
се финансира само направлението за 
създаване на достъпна среда. Това ще 
включи изграждането на съоръжения за 
придвижване на децата с увреждания и 
на инфраструктура в специализираните 
училища, като за целта ще бъдат 
разпределени 800 000 лв. Общинските 
училища са 75 % от училищата в България.

Лeчебни заведения във Варна 
ще се оборудват с линейни 
ускорители
МБАЛ „Св. Марина” във Варна ще получи 
два линейни ускорителя, които ще 
бъдат пуснати в действие след две-
три години. През това време ше бъдат 
изградени бункери за апаратурата и 
сгради за осблужването и. Това каза в 
началото на септември проф. Татяна 
Хаджиева, председател на сдружението 

Tренировъчната зала на 4-ти километър  © в-к „Труд”
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ъ гари

на лъчетерапевтите, по време на 
международния форум „Радиационна 
защита в медицината”, провеждащ 
се край Варна. По нейни думи още два 
линейни ускорителя са предвидени и 
за Онкодиспансера. Общо 280 млн. лв 
са предвидени за общински и държавни 
здравни заведения, които ще бъдат 
насочени предимно за онкологична 
апаратура. С тези средства ще се 
оборудват специализирани здравни 
заведения за онколечение със скенери, 
мамографи и за лъчетерапевтична 
апаратура.

АЕЕ обсъжда контрола 
върху мерките по енергийната 
ефективност

За първи път АЕЕ е инициатор на 
публично обсъждане на политиката по 
енергийна ефективност, чиято цел 
е повишаване на ефективността на 
контрола върху задължени лица по ЗЕЕ. 

Това ще става в серия от срещи през 
септември и октомври, в които ще 
участват експерти от Главна дирекция 
„Информация и контрол” и Дирекция 
„Програми, проекти и международно 
сътрудничество”. Сред поканените 
са представители на държавни 
институции, общини, частни компании, 
неправителствени организации и висши 
училища. На срещите, които започнаха на 
16 септември и по график ще завършат 
на 1 ноември, ще бъдат дискутирани 
възможностите за изпълнение на 
мерки по енергийна ефективност и за 
постигане на определените индивидуални 
цели за енергийни спестявания, както и 
начините за отчитане на изпълнените 
мерки и постигнатите спестявания. 
Също така ще бъдат уточнени и нови 
възможности за сътрудничество на 
АЕЕ със заинтересовани институции. 
Например, за да бъде улеснен достъпът 
на АЕЕ до статистическа информация от 
Националния статистически институт.

Определиха печелившия идеен 
проект за „българския Лувър”
Победител в конкурса за идеен проект 
на музеен център в София или така 
наречения „български Лувър” е българският 
архитект Янко Апостолов, който от 
години живее в САЩ. Проекти в конкурса 
са представили 31 кандидати. На второ 
място е класирано предложението на 
арх. Багряна Тотева, а на трето - на 
“Порш концепт”. Два са били най-важните 
критерия за оценка на журито по думи 
на председателя на журито. Първият е 
проектът да е високопрофесионален и 
да отговаря на изискванията за такъв 
музеен комплекс, а вторият - да може 
да се осъществи в условия на криза, 
когато средствата на държавата са 
ограничени. След като бъде проверено 
дали класираните архитекти отговарят 
на условията за участие в конкурса, ще 
има преговори за възлагане на проекта. 
Това ще стане съгласно Закона за 
обществените поръчки, като основен 
акцент ще бъде поставен върху цената на 
проекта. �

Инж. Кольо Колев – изп. директор на Агенцията за енергийна ефективност  © ААЕ
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Eвропа

Москва отново на прага 
на строителен бум

бъде използвана след обновяването на 
общинска жилищна сграда за топлинните 
и нужди. Сградата се намира на ул. „Бобур” 
близо до музея „Помпиду” и е била свързана 
със стълбище към метрото. Извличането 
на топлината от метрото ще става с 
помощщта на геотермална технология. 
В резултат се очаква да се генерират 
с 1/3 по-малко парникови емисии в 
сравнение с използването на котел за 
отопление. Подобна система функционира 
и в Австрия, но едва ли ще намери широко 
приложение в Париж, тъй като е необходимо 
изграждането на пасажи до сградите, които 
да пренасят топлината.

Проект за нискоенергийни 
сгради набира скорост 
във Франция
В скорошно съобщение от Френската 
агенция за опазване на околната среда 
и енергийния мениджмънт (ADEME) 
е публикувана информация за 1100 
нискоенергийни сгради, които са 
построени във Франция от 2006 г. 
насам. Проектът е демонстративен 
като 60% от тези сгради са жилищни и 
40% комерсиални. От тях 80% са новите 
сгради, а другите са преминали мащабни 
реконструкции и обновяване. Въпреки 
високите си енергийни характеристики, 
цената на тези сгради е достъпна, ако се 
гледа ценовото равнище. При проучване 
на 124 от новите сгради 85% от тях се 
продват на цени под 2000 евро на кв. м, 
60% са с цени под 1500 евро кв. м, а в 
някои случаи квадратният метър струва 
под 1200 евро – това е и средната 
цена за кв. м в обикновена сграда. Всяка 
от тези 124 сгради има изолирани 
и добре уплътнени покриви и стени. 
Всичките са оборудвани с ефективни 
системи за отопление – термопомпи и 
кондензни котли, и ефективни системи 
за вентилация, които възстановяват 
до 90% от топлината на отпадния 
въздух за комерсиалните сгради и 
45% за жилищните. Също така 90% 
от жилищните сгради са със слънчеви 
колектори за загряване на вода, а 35% са с 
фотоволтаични панели по покривите (55% 
при комерсиалните сгради).

LinkedIn е предпочитаната 
социална мрежа за бизнес 
контакти
Според анкета на британското издание за 
фасилити мениджмънт - FM World, направена 
сред 100 фасилити мениджъри, 40% от тях 
използват социалните мрежи, при това не 
за убиване на време, а за сериозни бизнес 
контакти. В запитването също така е 
акцентирано върху това, коя от мрежите - 

Съживяването на пазара на недвижимост 
след разгара на кризата най-накрая е 
достигнало и до основните играчи в 
строитрелния бранш. Това засяга основно 
строителството на жилищни сгради. В 
резултат през преиода януари-юли  тази 
година обемът на новопостроени жилищни 
сгради е с 150% пъти по-голям отколкото 
през миналата година за същия период. 
Положителната тенденция обаче почти 
не е засегнала нежилищните проекти и 
много от тях остават замразени, докато 
при стоителстовото на жилища от 
стандартен клас 65-70% от проектите 
вече са размразени. Специалисти от 
бранша очакват по-бурно разрастване на 
строителния бранш в руската столица да 
се случи през 2011 г. 

Парижкото метро ще отoплява 
общински жилища
Топлината, която се отделя от телата 
на пътуващите в парижкото метро и 
от влаковете, поддържа температурата 
на коридорите в метрото целогодишно 
в рамките на 14-20 oС. Тази топлина ще 
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Eвропа

Facebook, LinkedIn и Twitter анкетираните 
намират за най-полезна за тяхната кариера. 
Като най-използваната от запитаните 
мрежа за професионални контакти се 
откроила LinkedIn. Като най-честа причина 
за ползването на мрежата е обновяването 
на мнения и идеи, друга честа причина 
била поддържането на чест контакт 
с доставчици и колеги от ФМ бранша. 
Facebook се откроил като мрежа, използвана 
предимно за лични социални контакти. 
Най-малко използвана от трите мрежи се 
оказала Twitter, като много от запитаните 
посочили, че още нямат регистрация там.

Строителните инвестиции в 
Турция все по-привлекателни
В периода април-юни 2010 г. растежът 
на БВП на Турция е 10.3%, което нарежда 
турската икономика на трето място в 
света за второто тримесечие. Според 
анализатори съпътстващото го бурно 
развитие на строителния сектор ще 
окаже положително влияние върху пазара на 
недвижимост. В момента строителният 
отрасъл е водещият сектор за турската 
икономика, като увеличението на 
стойността на одобрените строителни 
проекти за първото полугидие е 30.8% в 
сравнение със същия период на миналата 
година. Всичко това прави в момента 
Турция привлекателна за европейските 
инвеститори. През второто тримесечие 
сделките с недвижимост са нарастнали с 
5.1% в сравнение с първото тримесечие. 
Цените на имотите се държат стабилно, 
като колебанията за тази година са в 
рамките на 0.5%.

Август рекорден 
за покривните фотоволтаици 
във Великобритания
През месец август Великобритания 
отбеляза рекордно количество на нови 
покривни фотоволтаични инсталации – 
2 257. Това е значително повече от 
месец юли (1 700 нови инсталации) и 
юни (1 400). Данните са предоставени 
от енергийния регулатор Ofgem. От 
април месец до края на август новите 
фотоволтаични инсталации са общо 6 
688. Искрата за тази фотоволтаична 
експлозия е промяна в схемата, по която 
държавата стимулира домакинствата 
да инсталират слънчеви панели. До 
скоро стимулите са били във вид на 
съфинансиране, но сега държавата 
вече плаща по 41.3 пенита за всеки 
получен от домакинствата киловат 
час електроенергия. Гаранцията за 
изкупуване на тази енергия важи 25 
години. Това е довело и до увеличаващ 
се брой компании, които предлагат 
да закупят и инсталират соларните 
панели за собствена сметка. Те 
позволяват на домакинставата да 
ползват безплатната енергия, но 
компанията запазва собствеността 
върху слънчевите панели и правото 
да продава излишъка от енергия 
на мрежата. На теория в България 
подобни неща също са възможни от 
нормативна гледна точка, но поради 
многото пряпятствия в нормативната 
уредба при озаконяването на 
малките фотоволтаични инсталации, 
примерите в практиката са 
изключително редки. �
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Светът

Война на небостъргачите може 
да се разрази в Ню Йорк
Собственикът на компанията Vornado 
Realty Trust, Стив Рот, представил проект 
за строителство на нов небостъргач 
недалеч от знаменитата сграда „Емпайър 
Стейт Билдинг” в Ню Йорк. По негови 
думи новата сграда ще създаде нови 
работни места, ще носи доход и ще 
възроди Манхатан. Президентът на  
Malkin Proprieties, компанията собственик 
на „Емпайър Стейт Билдинг”, обаче 
е на друго мнение. По негови думи 
новият небостъргач ще нанесе ущърб 
на НюЙорк. Според него ако високата 
сграда бъде построена на въпросното 
място, което се намира на 250 м от 
„Емпайър Стейт Билдинг”, той ще хвърля 
сянка на сградата от запад и завинаги 
ще промени панорамата на Манхатън. 
Според специалисти обаче става въпрос 
за елементарна конкуренция, тъй като 
новият проект ще изкара на пазара 
нови 240 хил. кв. м офис площи. За сега 
фаворитът в очите на властите изглежда 
Рот, който е предложил да модернизира 
Penn Station – гарата на Пенсилванската 
железопътна компания, а и аргументите 
за историческата важност на „Емпайър 
Стейт Билдинг” не се радват на голямо 
внимание от страна на градската управа. 

„Умните” мрежи са ключът 
към зелена икономика
Това е основното заключение в доклад 
на провелия се в Китай Световен 
икономически форум. В днешно време 
освен че сградите консумират 40% от 
световната енергия, електропреносните 
мрежи като цяло се базират на 50-60 
годишни технологии. В изготвянето на 
доклада са се включили над 60 големи 
играчи от бизнеса, политическите и 
регулаторните кръгове. Той е включил 
и много научени уроци от пилотните 
проекти за умни мрежи по света и 
предоставя препоръки, които да ускорят 

успешното внедряване на умните мрежи. 
В доклада се акцентира върху успеха на 
пилотните проекти, тъй като от това 
зависи репутациата на умните мрежи 
сред обществото. Много правителства 
вече са припознали умните мрежи като 
ключ към повсеместното внедряване на 
ВЕИ и оптимизацията на потреблението 
на енергия. Китай например е похарчил 7.3 
млрд. долара по проекти за умни мрежи, а 
САЩ - 4.5 млрд. долара. Според доклада в 
момента по света има около 90 пилотни 
проекта за интелигентни мрежи. 

Калифорния с план за нулево 
нетно потребление на енергия
Калифорнийската комисия за публични 
комунални услуги (CPUC) се присъедини 
към инициативата на бизнес лидерите 
на региона за стартиране на план за 
действие за нулево нетно потребление 
на енергия в комерсиалните сгради 
в щата. Планът цели да помогне на 
собствениците на комерсиални имоти 
да внедрят последните технологии 
за намаляване на потреблението на 
енергия и производството и на място. 
Според плана всички комерсиални сгради 
в Калифорния трябва да бъдат с нулево 
нетно потребление на енергия до 2030 г. В 
момента Калифорния е щатът на Америка 
с най-много изградени сгради с нулево 
нетно потребление. От друга страна 
комерсиалните сгради са отговорни за 
38% от консумацията на електричество 
в щата и 25% от природния газ. Планът 
е изготвян в продължение на 11 месеца 
и представлява разработка на над 150 
професионалисти, занимаващи се с 
архитектура, финансиране, внедряване на 
технологии и ВЕИ в комерсиални сгради, 
както и представители на държавни 
агенции. 

„Сименс” обяви победителите 
в класацията си за 
интелигентни сгради
Неотдавна писахме за конкурса „Най-
интелигентната сграда в Америка”, който 
се провежда от „Сименс”. Състезанието 
награждава фасилити мениджъри с 
иновативни подходи и практики за 
намаляване на потреблението на енергия, с 
помощтта на BМS системи, произведени 
от компанията. Първо отличие в конкурса 
печели сградата The Duke Energy Center, 
която намалила потреблението си на 
енергия с 22% след внедряване на BMS 
система на „Сименс”. Наградите в конкурса 
са четири – две награди по 25 000 долара 
и две награди по 15 000 долара във вид 
на продукти и услуги от „Сименс” с опция 
вместо това еквивалентни суми да бъдат 
дарени на благотворителни организации. 
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Събития

Експертен съвет прие 
новия ОУП на Бургас
Морският град ще бъде един от най-зелените градове в Европа

С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕДИНОДУШИЕ И 
СЛЕД ВИСОКА ОЦЕНКА от всички 
контролни органи, в края на юли 

бе приет предварителният проект за 
общ устройствен план /ОУП/ на Бургас. 
В продължилото няколко часа заседание 
на Експертния съвет по устройство 
на територията към община Бургас, 
участваха експерти от МРРБ, РИОСВ, 
Камарата на архитектите, главният 
архитект на община Бургас, зам. 
кметовете по строителство и екология, 
контролни органи и експлоатационни 
дружества. На срещата лично присъстваха 
кметът на Бургас Димитър Николов, 
както и зам. министърът на регионалното 
развитие и благоустройство Георги 
Прегьов.

Приетият проект е 4-ти преработен 
вариант на групата специалисти от 
„Гео Щрих”, които са неговите автори. 
В него са отразени голяма част (около 
70 %) от препоръките и възраженията 
на граждани и институции след 
обществените обсъждания, проведени в 
края на март и началото на април тази 
година. Изключителната дискусионност и 
комуникативност на екипа на „Гео Щрих”, 
повлия и на Камарата на архитектите 
в Бургас, която за няколко месеца смени 
отношението си към ОУП-а от пълно 
отричане до пълно приемане. 

В своето резюме, арх. Виктор Бузев, 
представител на „Гео Щрих”, обясни на 
присъстващите, че основните цели на 
проекта са били три: 
� извеждане на транзитния трафик от 
града, който достига внушителните 27% 
от общия; 
� открит достъп на жителите до морето 
и езерата; 
� отстъпване на промишлеността на 
запад и бърза връзка на гражданите към 
зелените площи за възстановяване и 
отдих. 

Планът е изработен до 2030 
година, като в техническата му част 
архитектите от „Гео Щрих” са заложили 
визия от 50 години. Решение на проблема 
с трафика е предвиден чрез два основни 

обхода и 3 пръстеновидни обходни пътища 
/рингове/, които ще поемат транзитно 
преминаващите. Планираното отваряне 
на ГКПП Малко Търново за тирове прави 
жизненоважно извеждането на транзита 
по обходни маршрути извън града. В ОУП-а 
е заложено максимално използване на 
туристическия потенциал на Бургас и на 
културно-историческото му наследство, 
възстановяване на водния транспорт и 
засилване ролята на жп транспорта, както 
и изграждане на широко обхватна мрежа 
от велоалеи. Според доц.д-р Калин Тихолов – 
главен консултант на плана и зам. декан 
в УАСГ, провлакът към ж.к. „Меден рудник” 
е изключително атрактивен и открива 
голям потенциал в южната част на Бургас, 
където в момента се намира кв. „Победа”. 
Планира се там да бъде създадена зона за 
смесени многофункционални дейности и 
мястото да се превърне в предпочитана 
зона за отдих на гражданите, или в  т.нар. 
„Маями на Черноморието”. Помислено е за 
изнасянето на промишлеността на запад, 
тъй като в момента земите там са 
пустеещи заради близостта до „ЛукОЙЛ”.

(На стр. 14)
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(От стр. 13)
Доц. д-р Арх. Калин Тихолов увери 
присъстващите, че общият устройствен 
план е съобразен изцяло със защитените 
зони по Натура 2000. Освен това с новия 
ОУП Бургас ще се превърне в най-зеления град 
на Балканите с предвидените 34 кв.м. зелена 
площ на човек.

Специалистите стигнаха до 
трудния консенсус, че транзитното 
преминаване през езерото Вая може да 
бъде осъществено, без да се нарушава 
естественото местообитаване на 
птиците там. Връзка през гр.Българово 
към магистралата също е необходима и 
заложена в проекта. 

Отговарящият за ВиК обезпечеността 
на ОУП инж. Петко Маринов заяви, че 
необходимите водни количества са 
осигурени. Предвиждат се 350 литра на 
жител за едно денонощие. Канализационната 
мрежа също е в състояние да поеме нуждите 
на населението, като част от помпените 
и пречиствателните станции ще бъдат 
подновени. В частта за електроенергия, са 
предвидени увеличения на мощностите на 
няколко подстанции, както и изграждане на 
четири фотоволтаични подстанции, които 
също да подпомогнат снабдяването на града 
с достатъчно електроенергия.

Рецензии на проекта направиха проф. д-р. 

арх. Стефчо Димитров и доц. д-р арх. Минчо 
Ненчев от Университета по Архитектура 
Строителство и Геодезия /УАСГ/, като 
и двамата дадоха положителни оценки 
на изготвеното задание. Те определиха 
аналитичната част като добре развита, 
с подробен анализ по всички точки. 
Препоръките отново бяха основно в 
транспортната част. Да се търсят обходи 
от магистрала Тракия от западната част 
на езерото Вая в посока Малко Търново - в 
рамките на община Бургас или извън нея. 
Доц. д-р. арх. Ненчев препоръчва изготвянето 
на местен законодателен устав, който 
да служи като добра информационна 
база по отношение на устройството на 
територията. 

Арх. Любомир Пеловски от Съюза 
на архитектите в България в своето 
становище даде най-висока оценка 
на колектива, изработил ОУП за 
професионалното изпълнение. Експертът 
от МРРБ Лидия Станкова похвали 
община Бургас за амбицията да направи 
ОУП на града и обеща стопроцентово 
съдействие на експертно ниво от страна на 
министерството. Членовете на Камарата 
на архитектите в Бургас, присъстващи на 
срещата, одобриха напълно представения 
ОУП, похвалиха напредналата разработка и 
оцениха високо работата на колегите си. �

Събития

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

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

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

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

when bus iness meets insp i rat ion

Фасилитис  стр. 14



15СЕПТЕМВРИ 2010  ФАСИЛИТИС

Aрхитектура

Не подценявайте 
проектната фаза
Марк Гърни, директор „Креативен дизайн” в ECE Projektmanagement G.m.b.h. & Co. KG

НАСТОЯЩАТА ВИ ПОЗИЦИЯ В ECE 
PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H. & CO. KG 
е директор „Креативен дизайн”. 

Бихте ли могли да ни разкажете 
малко повече за вашата работа, да ни 
разясните какви отговорности включва 
тя и каква сфера на компетенции 
обхваща?

- Наскоро основахме отдел „Креативен 
дизайн”, който се занимава основно с 
организирането на всички проекти, 
които ЕСЕ разработва или доразвива. 
Преценихме, че е необходимо 
централизирането на тази длъжност, 
за да е сигурно, че всички проекти 
отговарят на необходимите изисквания 
и стандарти на ЕСЕ и за да се улесни 
преносът на информация между 
отделните проекти.

Коя е най-интересната част на 
Вашата работа?

- Работя в изключително динамична 
среда (сферата на недвижимите имоти), 
където всеки отделен проект се нуждае 
от индивидуален подход. Това налага 
винаги да сме нащрек, независимо, че не 
сме отскоро в бранша. Радвам се, че имам 
възможността да работя нещо, което 
изисква опит, но в същото време се 
нуждае и от новаторски подход.

Вие имате внушителен опит в 
сферата на проектирането на големи 
сгради. Може ли да ни разкажете за 
най-големите грешки, на които сте 
бил свидетел, които инвеститорите 
обикновено допускат във връзка с 
архитектурната част на даден проект? 
Какво от тази фаза се подценява най-
често?

- Една от най-големите грешки, 
които инвеститорите допускат, е, че 
недооценяват това, което проектирането 
допринася за стойността на сградата. 
В развиващите се икономики, където 
е ключова скоростта на продажбите и 
конкуренцията е малка, добрият проект 
често се разглежда по-скоро като 
допълнително предимство, отколкото 
като базово качество. Когато обаче 

пазарът се развие и конкуренцията 
нарастне, потребителите имат по-
богат избор и тогава стойностни ще 
бъдат само добре планираните проекти. 
Една от най-важните ми задачи в ЕСЕ е 
гарантирането, че проектантската фаза 
във всичките наши проекти е от ключово 
значение и че се предприемат решения, 
които ще доведат до повишаване на 
качеството за в бъдеще. Колкото е по-
голям опитът, толкова по-лесно се постига 
това. И все пак, проумяването на връзката 
между проекта и стойността не е като в 
точните науки. Ако погледнете който 
и да е инвеститор в сферата 
на недвижимите имоти, 
който е пожънал успех с 
редица проекти, ще 
забележите, че той 
обикновено разбира 
стойността на проекта 
и че се стреми да продължи 
тази тенденция, дори и 
в случаи, когато може да 
изглежда, че дизайнът не 
представлява ключ към успеха.

В стадия на разработването 
на проекта инвеститорите 
често подценяват какво 
предизвикателство представлява 
правилното планиране на 
административните разходи и 
очакваните приходи през целия период 
на строежа. За жалост чак към самия 
край на строителната дейност се 
поставят крайните материали, които 
потребителите всъщност виждат. 
Нещата като бетонни структури или 
различните механични системи, които не 
се виждат от потребителя, се изпълняват 
още в началната фаза на строежа. 
Често обаче именно към неговия край 
инвеститорът е принуден да вземе мерки 
срещу надвишаването на планираните 
разходи и така съкращава споменатите 
крайни материали, за да oстане в рамките 
на бюджета. В крайна сметка се оказва, 
че инвеститорът съкращава средствата 
точно за тези материали, които 
потребителят цени – каква катастрофа! 

(На стр. 16)
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(От стр. 15)
Това е все едно да се изразходва време и да 
се хвърлят много усилия, за да се построи 
една изключително мощна кола, и накрая да й 
се монтират евтини пластмасови седалки.

Как смятате – трябва ли фасилити 
мениджърът на бъдещата сграда да вземе 
участие в „дизайн фазата” на проекта, 
или неговата работа се свежда просто 
до управлението на вече построената 
сграда? Трябва ли според Вас управителят 
и архитектът да контактуват по между 
си и как могат да си помагат един на друг?

- Това много зависи от тяхната 
опитност. Когато се работи с архитект, 
който няма много опит в областта 
на търговските центрове например, 
е важно фасилити мениджърът, да се 
привлече още в самото начало на проекта. 
На няколко пъти обаче съм имал и лош 
опит, когато сме проектирали дизайна 
в тясно сътрудничество с мениджъра 
само, за да дойде нов ръководител и да 
отхвърли повечето от исканията на своя 
предшественик. По тази причина смятам, 
че в общи линии проектите трябва да 
се планират от опитни архитекти, 
които да използват смесица от основни 
архитектурни принципи и същевременно да 
включват и някои от уместните идеи на 
мениджърите.

С кой от проектите ви, който е 
представлявал предизвикателство за вас, 
се гордеете най-много? И защо той е бил 
предизвикателство?

- Повратната точна в моята кариера 
беше, когато работих върху проект, 
в който всичко, което можеше да се 
обърка, наистина се обърка. Така научих 
как и защо проектите могат лесно да се 
провалят и какво трябва да се направи, 
за да се възвърне рентабилността им и 
клиентите да са доволни. Разпознаването 
на потенциалните слаби страни по 
време на проектирането на дизайна е от 
изключително значение за реализирането на 
успешни проекти всеки един път. 

На ICSC конференцията, която се 
проведе в София, Вие говорихте за 
старите и новите начини на мислене и за 
отминалите и настоящите мотивиращи 
фактори по време на проектирането 
на търговски центрове. Може ли да 
разкажете на читателите ни повече за 
гледната ви точка?

- Винаги е било изключително интересно 
да се проследи еволюцията на дизайна на 
търговските центрове. Ясно се вижда 
как хората, които влияят върху него, се 
променят в съответствие с това, което 
смятат за ценно. Не само архитектите, 
но и предприемачите, инвеститорите, 
наемателите, управителите и самите 
потребители оказват влияние върху 
дизайна. Анализирането на стойностните 
критерии на тези групи и проследяването, 
как те се променят с времето, може да 
ни подскаже важни неща за бъдещето на 
дизайна. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ

Фасилитис  стр. 16
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Oптимизиране 
на спортните 
сгради
В началото на учебната година 
треньори и мениджъри също са изправени 
пред предизвикателството „намален бюджет”

ЗА МНОГО УЧИЛИЩА В СТРАНАТА 
настоящата икономическа 
обстановка е довела до отлагане 

или цялостно отменяне на проектите за 
реновация на спортните сгради. Въпреки 
че изискванията към постиженията 
и спортистите продължават да 
нарастват, сградите и оборудването 
значително изостават в техническо 
отношение. Средствата за подобрение на 
съоръженията са ограничени, а мениджъри 
и треньори трябва да осигурят сигурна 
и ползотворна среда за учениците, за да 
надвият конкуренцията. 

За да се подобри състоянието на 
наличните спортни терени, съблекални, 
скамейки и складови помещения, се 
изисква известна доза планиране и 
усилия. Спортните зали често създават 
единственото впечатление, което 
жителите на града имат за дадено училище. 
Затова мениджърите на спортните 
сгради могат да стартират реновацията 
с формална обиколка за оценка на 
видимите проблеми в спортния комплекс. 
Идентификацията на несигурните и 
неефективни зони следва да е съпроводена 
от приоритизиран списък с проектите за 
подобрения и освежителни мероприятия.

Преди всичко, мениджърите трябва да 
инспектират интериора и екстериора 
на всички сгради, за да се подсигури 
тяхната чистота и добра поддръжка. 
Проблемите може да варират от белеща 
се боя, през неподдържани храсти до 
липсващи тухли. Някои структури 
дори могат да представляват риск за 
здравето на посетителите на спортните 
обекти – напр. дупки в пода, надути 
дъски или износени подови повръхности. 
Администрацията на училището или 
отделът по поддръжка трябва незабавно 
да се информира относно тези заплахи.

На по-следващ етап, треньорите 
могат да разгледат всички съблекални, 
лични шкафчета, рафтове, складови 
помещения и игрища. Тяхната задача е да 
съберат информация относно зоните и 
съоръженията, които са амортизирани, 
неорганизирани, търпят недобра 
хигиена или вече не се използват по 
първоначалната си цел. Едни от най-
честите поражения са по остъклението 
на салоните. Преминаването към гъвкави 
и прозрачни плоскости би могло да 
спести редица главоболия. Необходима 
е внимателна инспекция на цялата 
повърхност за тренировки. Всички 
неравни, хлъзгави или потенциално 
опасни зони следва да се поправят преди 
някой спортист да излезе на игрището. 
Минимална и нескъпа поправка би могла да 
предотврати необходимостта от пълен 
ремонт на по-късен етап или още по-
лошо – разходите по съдебен процес.

Одитът на складовите помещения до 
голяма степен цели да открие неефективни 
зони, които просто се нуждаят от 
реорганизация. Ако наличните помещения 
се почистят и подредят може да се 
открият допълнителни пространства. 
Чрез използването на етажерки или 
куки за стена може да оползотворите 
вертикалните пространства, опазвайки 
пода чист. Примерен график за редовна 
поддръжка от страна на треньорите 
би превърнал склада в постоянно 
подредено и достъпно помещение. След 
оптимизацията на пространството, 
подобните уреди трябва да се групират, а 
най-използваните – да се поставят на най-
достъпното място. 

(На стр. 18)
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(От стр. 17)
Почистено и организирано складово 
помещение, рядко посещавано от външни 
лица, демонстрира на спортистите 
вниманието, което треньорите отделят на 
всеки аспект от физическата подготовка, 
особено на тяхното здраве и сигурност.

Отговорността за откритите спортни 
терени – футболни игрища, тенис кортове, 
лекоатлетически писти и др., е също важна 
част от задълженията на мениджърите и 
треньорите. Най-ефикасният начин да се 
подобри качеството на затревените площи 
през пролетта е да се приложи подходящ 
управленски план още от предходната есен. 
Ако повечето терени са изоставени в лошо 
състояние през есента не трябва да се 
очаква голяма промяна при разтапянето 
на снега. Тъй като климатичните условия 
на ранната пролет не са благоприятни за 
стандартни спортно-торфени процедури 
като аериране, сеене, торене и пр., есенната 
инспекция се оказва от голямо значение. 
Ефективната експлоатация и поддръжка 
в началото на учебната година се оказва 
решаващ фактор за предпазването и 
подобряването на качеството на терена 
следващата пролет.

Най-важните характеристики на 
откритите баскетболни и волейболни 
игрища са качествената настилка и 
осветление. Съвременните възможности 
за настилка варират от меки плочки 
до релефни подови плоскости. При 
възможност за подмяна специалистите 
препоръчват меките настилки, които 
освен по-лесни за полагане, предполагат 
по-малко контузии. Високоефективни лампи 
и прожектори осветяват равномерно 
терена, а специфичната повърхност на 
осветителното тяло го предпазва от 
прегряване.

За всички останали спортни сгради следва 
във времето да се планират подобрения в 
сферата на сигурността и поддръжката. 
Добре е усилията и потенциалните 
разходи да се структурират в таблица 
според мащаба си - малки, средни и големи. 

По този начин най-
лесно ще се определят 

приоритетните направления. За да 
се избегнат нещастни случаи се дава 
преимущество на проблемите по 
отношение на сигурността, но на второ 
място се нареждат нескъпите и лесни 
поправки.

Много от дребните и бързо поправими 
неща, открити по време на мениджърския 
одит, вероятно могат да бъдат поправени 
от отзивчиви родители, които имат 
желание да подпомогат училището със 
своето време, умения и енергия. Група 
родители може да се включи напр. в 
боядисването на личните шкафчета или в 
изработването на етажерки за складовите 
помещения. Ученици с артистични заложби 
биха могли да изрисуват олющените стени с 
логото или девиза на баскетболния отбор.

Според конретното финансово състояние, 
след извършването на кратките ремонти, 
треньорите и мениджърите могат да 
преминат към разрешаването на по-
сериозните проблеми или поне да се заемат 
с планирането им. Ако е наложително 
публично откриване на ремонтиран 
спортен обект е по-добре той да се 
обяви рано, дори преди неговото реално 
завършване. Шумното медийно отразяване 
и прокламациите биха могли да привлекат 
внимание от страна на бъдещи спонсори.

При възможност за финансова 
самостоятелност, мениджърите следва да 
помислят над разширяване на функциите на 
спортните сгради и съоръжения за добиване 
на допълнителна печалба. Стадионите 
могат да се пригодят за провеждане на 
концерти, а басейните и закритите игрища 
могат да се ползват от външни лица 
срещу заплащане. Това, разбира се, носи със 
себе си отговорността по поддръжката. 
Предупрежденията в салоните да не се 
влиза с мокри обувки, стъклени бутилки 
и запалими материали биха осигурили 
по-здравословна и спокойна среда за 
спортисти, треньори и други посетители.

Мениджърите на спортните съоръжения 
и треньорите винаги ще се нуждаят от 
повече време и пространство. С малка 
доза креативно мислене и ефективно 
планиране настоящите сгради могат да 
бъдат оползотворени максимално. И нека 
по-добрите победят! �

Надежда НИКОЛОВА

Ако повечето 
терени са изо-
ставени в лошо 
състояние през 
есента, не тряб-
ва да се очаква 
голяма промяна 
при разтапянето 
на снега

Инспекцията на 
складовите поме-
щения до голяма 
степен цели да 
открие неефектив-
ни зони, които се 
нуждаят от реор-
ганизация

Всички неравни, 
хлъзгави или по-
тенциално опасни 
зони следва да се 
поправят преди 
някой спортист 
да излезе на игри-
щето
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Училището като жива 
„дишаща” система

Тодор Тодоров е мениджър 
„Фасилитис и операции” на 

Англо-американското училище. 
Завършил е инженерна 

специалност в Националния 
военен университет. 

Специализирал в чужбина. 
Работил е във Volvo, ING 
и PricewaterhouseCoopers. 
В момента отговаря за 

поддръжката на сградата 
и района на училището, 

сигурност и охрана, кетъринг, 
транспорт, почистване.

Джеймс Лехи е директор на 
Англо-американското училище. 

Завършил е специалност 
„Педагогика” в Arizona State 
University. Има бакалавърска 

степен по политически науки 
и две магистърски степени: 
по гимназиална педагогика и 
управление на международни 
образователни институции. 

Отговаря за стратегическото 
развитие и цялостното 

управление на училището, 
наемането и развитието 

на човешките ресурси, 
разработването на учебната 

програма.

Марчела Игнатова е 
бизнес мениджър на Англо-
американското училище. 
Бакалавър по финанси и 

счетоводство от УНСС. 
Специализирала „Финанси 

и счетоводство” и „Бизнес 
планиране и маркетинг” в 

Allied Business School – САЩ. 
Работила е в Корпус на Мира 
на САЩ. В момента отговаря 

за планиране, контрол  и 
усвояване на бюджета, 

изготвяне на бизнес план 
и договаряне с различни 

доставчици и изпълнители 
във връзка с дейността 

на училището и неговата 
поддръжка.

Джеймс Лехи: Марчела Игнатова Тодор Тодоров

(На стр. 20)
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БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ как се стигна 
до построяването на тази сграда?

Марчела Игнатова: Всичко започна 
през 2001 г. Тогава училището се 
помещаваше в сграда, голяма едва 2 400 
кв.м. Дотогава при нас се обучаваха деца 
предимно  от дипломатическия корпус, 
но след промените в България интересът 
към училището се повиши. Започна да ни 
става тясно. В този момент Съветът 
на директорите реши, че е време да 
построим наша сграда. Поехме голям риск, 
тъй като тогава бяхме със 148 деца и 
40 човека персонал - не знаехме дали ще 
запълним сградата, която планирахме да 
построим. 

Между 2001 и 2003 г. започнахме 
да търсим парцел. Преговорите по 
сделката за земята продължиха над 2 г, 
процедурата беше много тежка, но целият 
екип работеше денонощно, за да се случат 
нещата. През октомври 2003 г. сделката 
стана факт и придобихме парцела.

Следващият етап беше да обявим 
търг за построяването на сградата. 
Фирмата, която спечели търга и построи 
тази сграда е Инженерингово Дружество 
„Инос-1“ ООД. На 19.05 2005 г. направихме 
първата копка.

На 11.09.2006 г. влязохме в тази сграда. 
Когато започнахме преместването в края 
на юни 2006 г. все още се извършваха 

довършителни работи. Започнахме да 
разработваме резервни варианти, в 
случай че сградата не стане готова 
навреме за началота на новата учебна 
година. Рамо до рамо с фирмата по 
мениджърски надзор Barnard Associates 
успяхме да завършим този проект 
успешно. Българските институции също 
ни помогнаха изключително много за по-
бързото получаване на Акт 16. Фактът, 
че сме само на 5 точки от покриването на 
LEED сертификат, без да сме го целяли, за 
мен означвава, че сме си свършили добре 
работата. 

Отложихме старта на училищната 
програма само с две седмици и вместо на 
25 август, започнахме на 11 септември. 
Разбира се непрекъснато поддържахме 
връзка с родителите и ги информирахме 
какво се случва.

Печеливш ли е бизнес моделът за 
построяване на такова училище?

Марчела Игнатова: Да, това е факт, 
валиден не само за нас, но и за други 
подобни училища в Централна и Източна 
Европа. След построяването на новите 
им сгради всички те бележат ръст в броя 
на учениците. Ние не правим изключение - 
за миналата година бяхме заложили в 
бюджета 8 % ръст на учениците и въпреки 
кризата го постигнахме. Родителите, 
които търсят качествено образование за 

За миналата година бяхме 
заложили в бюджета 
8 % ръст на учениците 
и въпреки кризата го 
постигнахме

Фасилити мениджмънтът 
на едно училище е по-

сложна задача, отколкото 
управлението на една бизнес 

сграда, убедени са хората в 
управленския екип на Англо-
американското училище. И 

наистина - докато бизнес 
сградата остава относително 

непроменена във времето, 
то училището постоянно 

се променя – например 
разположението на класните 

стаи и дизайнът им.

„Училището е една жива, 
„дишаща” система, която не 
само следва да се управлява, 

но и да учи децата какво е 
устойчиво развитие” казва г-н 

Джеймс Лейхи, Директор на 
Англо-американското училище.

Разговаряме с него, с Бизнес 
мениджъра на училището 

Марчела Игнатова и Фасилити 
мениджъра Тодор Тодоров.
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своите деца и разполагат с финансовата 
възможност да си го позволят, изпращат 
децата си тук.

Ще успее ли настоящият обем на 
сградата да побере желаещите?

Марчела Игнатова: Сградата е 
проектирана за 450 ученици, но за 
да изпълним този капацитет, следва 
да разширим два от блоковете. 
Това означава, че трябва да текат 
строително-монтажни работи докато 
се провежда учебен процес, което е 
неприемливо, а и е само временен изход от 
ситуацията. Следователно Съветът на 
Директорите трябва да вземе следното 
решение – или да преустанови приема на 
по-голям брой ученици, или да премине 
към осъществяване на трета фаза – 
построяване на цяла нова сграда, която 
ще увеличи капацитета до 650 ученика в 
близките 10 години.

Може ли да ни разкажете как се е 
стигнало до създаването на позиция 
„Фасилити мениджър” и какво е мястото 
на тази позиция в организационната 
структура на училището?

Марчела Игнатова: Една сграда е като 
живо същество - ако не се грижиш за нея, 
тя ще се занемари. Грижите изискват не 
само технологично време, но и експертни 
решения, които са непосилни за един 

човек, а и не би трябвало да бъдат 
взимани еднолично. Фасилити Мениджър 
позиция има и в другите училища от 
нашия тип. Затова се радвам, че Тодор 
Тодоров вече е част от нашия екип. Нещо 
повече - няма да е далеч времето, когато 
той самият ще има нужда от още един 
човек с оперативни функции, който 
да му помага, докато Тодор се среща с 
представители на външни фирми, или 
пък мисли стратегически за развитието 
на сградата. Имаме идея и да внедрим 
фасилити мениджмънт софтуер, който да 
ни улесни при поддръжката на сградите, 
ако се разширим.

Г-н Тодоров, какво включват вашите 
задължения като фасилити мениджър? 

Тодор Тодоров: Основните задължения 
са свързани с класическата представа за 
понятието фасилити мениджмънт – т.е. 
поддръжката на сградата, както пасивна 
при възстановяване на повреди, така и 
активна, когато се правят подобрения за 
увеличаване на нейната устойчивост и 
ефективност.

Част от моите отговорности е и 
поддръжката на зелената система 
на комплекса, която е около 70 % от 
цялата площ. Разполагаме с футболно 
игрище с естествена тревна настилка и 
стандартни размери. 

(На стр. 22)
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(От стр. 21)
Имаме дървета, храсти от най-различни 
растителни видове. Изкуственото езеро 
също е част от тази зелена система. 
Интересното при него е, че освен с 
дъждовна вода се захранва и с отпадните 
води на училището, които са минали през 
собствената ни пречиствателна станция.

Колко човека отговарят за 
поддръжката на зелените площи и на 
сградата?

Тодор Тодоров: Целогодишно 
поддръжката на зелената система се 
осъществява от двама души, като през 
топлите месеци наемаме още хора поради 
увеличения обем работа. Така използваме 
ефективно ресурсите и балансираме 
бюджета по-добре.

Имаме екип от четири човека, които 
отговарят за техническата поддръжка 
на сградата и отстраняват повредите, 
когато се появят такива. Известяването 
за наличието на повреда е чрез електронна 
поща. Аз събирам информацията през деня, 
приоритизирам я и на другата сутрин 
поставям задачите на техническия екип. 

Най-често информацията се подава от 
учителите. Отделно техническият екип 
прави инспекция рано сутрин и вечер, 
след като учениците са си отишли. 

Освен всекидневната техническа 
поддръжка, имаме и генерална поддръжка 
на съоръженията и системите, която се 
извършва от външни фирми.

С най-висок приоритет са задачите, 
свързани със сигурността на децата и 
след това идва всичко останало.

Имали ли сте критични ситуации във 
връзка с поддръжката на сградата?

Марчела Игнатова: Имахме два случая. 
Така например през първата зима след 
като се преместихме. Един уикенд една 
от тръбите, които преминават през 
кухнята и подават отоплението към 
самата сграда, се спука. Беше ни казано, 
че повредата се дължи на неправилна 
поддръжка. Тогава все още нямахме 
Фасилити мениджър, който да направи 
пълен и точен анализ на повредата, за да 
се изпълни гаранция от изпълнителя.

Имаме и инженерно недоразумение 
във физкултурния салон. Топлият въздух 
оставаше само в горната част на 
помещението. Сутрин на децата им беше 
много студено и трябваше да намерим 
решение. Инсталирахме допълнителни 
вентилатори, които разпръскват въздуха 
равномерно в залата.

Извън тези конкретни казуси, по-
важното е друго – когато има човек 

Трудно е да задоволиш 
деца от 3 до 18 г. от 47 
националности и с толко-
ва различни вкусове – от 
азиатска до българска 
кухня
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като Тодор и той напише аргументиран 
доклад за проблем при поддръжката на 
сградата, аз мога да реагирам адекватно 
на ситуацията. Мисля, че един Бизнес 
мениджър няма как да „оцелее” без 
Фасилити мениджър.

Добре, да продължим с другите 
фасилити дейности. Как стои въпросът 
с една толкова деликатна за едно 
училище тема, като кетъринга?

Тодор Тодоров: Кетърингът е 
сред аутсорснатите дейности. 
Спечелилата конкурса фирма се грижи 
за храненето на учениците, учителите 
и администрацията. Освен това се 
опитваме да се водим и от мнението 
на родителите по отношение на 
менюто. Например - пържена храна не се 
предлага, използването на подправки е 
ограничено, всеки ден има и вегетарианско 
меню. Всеки родител може да получи 
информация за това какво яде детето 
му, стига да поиска. Основен приоритет 
е здравословното хранене. При това 
задачата на кетъринг фирмата никак не е 
лесна - в рамките на 2 часа трябва да се 
нахранят близо 500 човека.

Марчела Игнатова: Кетъринг фирмата е 
сертифицирана по ISO 9001 и ISO 22000, 

което е едно от изискванията. Също 
така тя непрекъснато се консултира със 
специалист диетолог при разработване на 
рецептите. 

Разбира се - няма перфектна кафетерия. 
В училищата по цял свят това е една 
от най-невралгичните и критикувани 
дейности. Специално при нас – трудно 
е да задоволиш деца от 3 до 18 г. от 
47 националности и с толкова различни 
вкусове – от азиатска до българска кухня.

Как организирате почистването на 
сградата?

Тодор Тодоров: Имаме собствен 
екип от хигиенисти по отношение на 
вътрешното почистване, който работи 
от доста години и знае изискванията 
на всеки един учител по отношение 
поддържането на хигиената в класните 
стаи. Аутсорснали сме дейността по 
външното почистване, както и това на 
по-големите помещения и съоръжения. 
Мисля, че това е един добър компромис и 
от финансова гледна точка.

Марчела Игнатова: Почистването, 
както и кетърингът, са областите, в 
които никога не можеш да постигнеш 
100 % удовлетвореност на родителите, 
но ние полагаме усилия да отговорим на 
максимална част от изискванията. �
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Системи за сградна 
автоматизация 
в училища
Много консултанти говорят за енергоефективност, но 
малцина знаят как да я постигнат, без да се налага да 
подменят старите инсталации

ст, но 
ага да

ТЕХНОЛОГИЯТА СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА 
АВТОМАТИЗАЦИЯ (ССА) се появи на 
сцената през 80-те, гарантирайки 

да промени напълно начина, по който 
фасилити мениджърите управляват 
механичните системи в сградата. 
Двадесет години по-късно, сградната 
автоматизация вече до голяма степен 
е изпълнила обещаното, създавайки 
нов стандарт за „умни”, сигурни и 
енергоефективни сгради.

Възможностите на системите за 
сградна автоматизация значително 
нарастнаха през изминалите години 
благодарение на новите технологии 
за директен дигитален контрол 
(DDC), както и на приложенията за 
диагностициране и детекция на повреди 
(FDD). Тези предимства позволиха на 
фасилити мениджърите да контролират 
дистанцирано широкообхватен спектър 
от независими механични системи в 
различни сгради. 

С развитието на възможностите на 
системите за сградна автоматизация, 
се умножиха и начините, по които 
фасилити мениджърите ги използват. 
Системата вече не представлява 
единствено удобен способ за управление 
на влажността в училищния стол и/
или настройване на температурата 
в спортния салон. Днешните сградни 
системи представляват изключително 
важна база данни, която при промяна в 
стойностите автоматично сигнализира 
за проблеми в конкретната инсталация. 
Превантивното алармиране минимизира 
възможността от по-голяма авария, 
а това от своя страна позволява на 
фасилити мениджърите да осигурят 
безпроблемно 24-часово функциониране на 
сградата, седем дни в седмицата.

Системите за сградна автоматизация 

набират все по-голяма популярност 
в сферата на образованието в САЩ. 
Наред с обновяването на системата за 
осветление и подмяната на основния 
чилър с по-нов модел, в училищен 
окръг в Оклахома (няколко училища под 
общо ръководство) била инсталирана 
централизирана система за сградна 
автоматизация.  Изплащането на 
инсталацията се реализира по специфичен 
начин – с т. нар. договор за изпълнение. По 
своята същност договорът представлява 
гаранция за енергийни спестявания 
във времето. Преди закупуването на 
инсталацията фирмата-доставчик 
направила одит на училищния окръг и 
оценила възможностите за спестени 
разходи за енергия и поддръжка на 2,2 млн. 
долара при прилагането на конкретна 
система. В рамките на десет години 
спестяванията ще представляват 
вноските за изплащане на системата и 
ако такива не се реализират, фирмата 
поема отговорност. За да си подсигури 
месечна възвращаемост, фирмата-
доставчик предлага обучителни курсове 
и/или дългосрочен сервиз. Училищният 
окръг в Оклахома е успял да намали 
енергопотреблението си с една трета и 
едновременно с това да осигури по-добра 
среда за обучение в кампуса.

Анализът на риска е едно от най-
важните и полезни приложения на 
системите за сградна автоматизация. 
При провеждане на сграден одит 
посредством сложни алгоритми 
се сравняват оперативните 
характеристики на дадена система 
спрямо данните за много подобни 
системи. Специалистите имат 
възможност да погледат дълбоко сред ОВК 
компонентите, да разкрият потенциални 
проблеми и да предвидят повреди в 

Възможността за 
превантивната 
поддръжка прави 
ССА изключител-
но подходящи за 
училища в отдале-
чени и/или трудно-
достъпни райони 
като Аляска

Много фасилити 
мениджъри се обръ-
щат към независим 
инженер или ком-
пания да им помог-
не да разберат и 
приложат повече 
от възможностите 
на системата
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инсталацията с голяма точност. Имайки 
предвид тази информация, фасилити 
мениджърите могат да бъдат по-
активни при превантивната поддръжка и 
ремонтните дейности, за да са сигурни, 
че имат винаги под ръка точните части 
за подмяна.

Тази характеристика на сградните 
системи е от изключително значение за 
училища в отдалечени и труднодостъпни 
райони. Само преди няколко месеца 
училищен окръг в Аляска се сдоби със 
система за сградна автоматизация 
за дистанционен мониторинг на ОВК 
и електрическите инсталации на 
четиринайсет училища в северния щат. 
Неблагоприятните климатични условия 
на рядко населения полуостров често 
водят до аварии в котелното 

отделение или по енергопреносната 
мрежа. Ограниченият брой специалисти, 
скъпите и тежки условия за пътуване 
принудили училищата да потърсят друг 
начин за опериране. Решението било IP 
базирана система към която прикачили 
своето оборудване, а организация в 
Минесота осъществявала дистанционен 
мониторинг посредством интернет 
връзката в училището. С помощта на 
програмист били проектирани серия от 
софтуерни приложения за автоматизиран 
контрол, които били специално опростени 
за тримата служители в училищния отдел 
по поддръжката в Аляска.

Цялата хардуерна конфигурация 
включвала устройства за дигитални 
сигнали от различни сградни системи, 
които позволяват дистанционното им 

включване и изключване, температурни 
сензори, както и аналогови монитори за 
видео следене. Събирали се ежедневни 
данни за състоянието, което означава 
мигновенна телефонна или дигитална 
сигнализация при промени в стойностите. 
Техниците на място веднага разбирали 
за проблема и предотвратявали 
възможността от по-сериозна повреда. 
Превантивната поддръжка позволява 
на тима в Аляска да разпредели във 
времето плановете за транспортиране 
на резервните части по-ефективно и 
да се намалят разходите за пътуване в 
последния момент.

След проведено проучване измежду 
54 организации се оказало, че повечето 
отдели по поддръжката нямат 

необходимото време, умения и 

опит да използват пълния потенциал на 
системите за сградна автоматизация. 
Отчитайки този неоползотворен 
потенциал, училищните фасилити 
мениджъри започват да търсят начини за 
по-ефективното им използване. Много от 
тях се обръщат към независим инженер 
или компания да им помогне да разберат 
и приложат повече от възможностите 
на системата. Все повече фасилити 
мениджъри провеждат редовен системен 
одит на сградните инсталации, който им 
помага да разберат по-добре къде точно 
се губи енергията в тяхната сграда, за 
да ограничат вредите не само върху 
училищния бюджет, но и над околната 
среда. �

Надежда НИКОЛОВА
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Сигурност 
в академичен 
кампус

Стратегическият подход при проектиране 
на сигурен кампус е отвън-навътре

В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО СТОЛИЧНИЯТ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ прие новия подробен 
устройствен план за Студентски 

град. На територията на квартала ще бъдат 
обособени 12 университетски кампуса, както 
и отделни зони за обществено обслужване. 
Главният архитект на София Петър Диков 
обяви, че отчуждителните процедури могат 
да продължат до 5 години. Използваме тази 
отсрочка, за да ви запознаем с няколко трика, 
които да направят кампусите сигурно и 
спокойно място за живот.

Когато стане въпрос за сигурността в 
академичен кампус, повечето съвременни 
разбирания се ограничават до изграждането 
на високи огради и прилагането на най-
актуалните видеотехнологии. Всъщност 
факторите, които реално влияят върху 
усещането за сигурност, започват от 
процесите на планиране на квартала, през 
проектирането на сградите, до последните 
щрихи върху ландшафта. Повечето от 
мерките са прости, евтини за прилагане и 
ще имат по-позитивен ефект над жителите, 
отколкото поставянето на всевъзможни 
бариери.

Както вече споменахме, сигурността 
започва от планирането. Локализирането 
на блоковете в кампуса – дали те ще 
заемат централна позиция или ще са в 
покрайнините на квартала – ще доведе до 
стратегическото разполагане на всички 
останали елементи в кампуса. Преди да се 

Осветителните 
тела, поставени на 
високи стълбове 
или монтирани по 
стените на блоко-
вете, могат да изи-
граят лоша шега 
на обитателите на 
квартала

вземе окончателното решение жилищната 
зона де е в края на кампуса, е добре да 
се анализира състоянието на съседните 
квартали, които могат да създадат 
потенциална заплаха. Очертаването на 
основните маршрути на студентите се 
съпровожда с осигуряването на открити и 
ясно организирани пространства, подрязана 
растителност, която не ограничава 
видимостта, както и елиминирането на 
тъмните ъгли по пътя. Осветителните тела 
поставени на високи стълбове или монтирани 
по стените на блоковете, могат да изиграят 
лоша шега на обитателите на квартала. 
Те обикновено осветяват кръгови петна, 
създавайки сенчести места за скривалище на 
престъпници.

Атомобилният трафик представлява друг 
тип заплаха за обитателите на кампуса. 
Улиците, проектирани със стестения, 
кръгови кръстовища, „легнали полицаи” 
и др., очертават територии, в които 
скоростното транзитно преминаване 
не е желателно. Колкото повече завои на 
пътя, толкова повече ъгли и потенциални 
криминални опасности. Пешеходните пътеки 
трябва да се разполагат в правите участъци 
от пътя и да свъзват ключови дестинации 
в кампуса. За да се избегнат инциденти 
през нощта, е желателно да се инсталират 
светещи обозначения за пешеходно 
преминаване. 

Видимото наличие на охранители, 
полицейски патрули и видеокамери носи 
явното послание: това е сигурно място. 
Ефикасните мерки в сферата на превенцията 
не спират до тук. Между входовете на 
сградите и общите площи и помещението 
на портиера трябва да съществува ясна 
визуална връзка, а зелените пространства и 
рекреационните зони трябва да са обозрими 
от близките жилища и улици. 

Не на последно място трябва да 
отбележим задължителното наличие на 
контролиран достъп в кампуса. Приложенията 
в областта на технологиите в наши 
дни варират от карти за достъп до 
свръх-детайлни биометрични четци. Без 
значение коя система е най-подходяща за 
конкретния кампус, трябва да се установи 
ясен и едноточков контролиран достъп при 
входовете на сградите.

Еднократното прилагане на 
гореспоменатите мерки ще се окаже 
гарантирано неефикасно. Редовната 
замяна на повредени осветителни тела, 
поддръжката на пътеките чисти и равни и 
пребоядисването на уличните маркировки 
би повишило сигурността в квартала. По 
отношение поддръжката на озеленяването, 
специалисти по сигурността препоръчват 
височината на храстите никога да не 
надвишава 1 метър, а дължината на ниските 
клони на дърветата да не е повече от 2,5 м. �

Надежда НИКОЛОВА
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Третият 
учител

В средата на миналия век 
италиански учител обявява 
академичната сграда за третия 
основен фактор за качествено 
образование

ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПЕРФЕКТНАТА СГРАДА 
за обучение обикновено става под 
влиянието на актуалните теории 

за образователния процес. В началото на 
двадесети век училищата представлявали 
компактни сгради на няколко етажа, малко 
по-късно били въведени издължените 
коридори с класни стаи от двете страни и 
височината рязко спаднала. В края на века 
учителите дори имали право да изхвърлят 
старите чинове и да превърнат класните 
стаи в комфортни места за активен 
диалог.  

Създаването на оптималната 
академична сграда в наши дни следва 
да е подчинено на съвременните 
приоритети в сферата на 
устойчивото развитие. Реалността, 
обаче, показва друго. Доклад на 

американския съвет по устойчиво 
строителство (USGBC) разкрива, че 
един на всеки четири ученици в САЩ 
посещава училище, което намира за 
неадекватно да посрещне физическите 
и образователните му нужди. В края 
на месец август, институт „Отворено 
общество” публикува следните данни 
за образованието у нас: 25% от 
учениците в България се оплакват от 
амортизирана материалната база, а 
26% - от лоша хигиена в училищата.

Държавни представители изтъкват 
причината за тези резултати в 
недостатъчните средства за строеж 
на нови училища и поддръжка на 
съществуващите. Фактите отново 
говорят друго. 

(На стр. 28)

Средно, устой-
чивото училище 
спестява 100 000 
долара на година – 
достатъчно да се 
наемат 4 нови учи-
теля, да се заку-
пят 200 компютъ-
ра или 5 000 нови 
учебника

Колежът Орестад
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(От стр. 27)
Според доклад на консултантската 
фирма Capital E, aко считано от днешна 
дата строителството на всички нови 
американски училища, както и реновацията 
на всички съществуващи, премине на 
„зелена” вълна, енергийните спестявания в 
близките 10 години биха били на стойност 
повече от 20 млрд. долара. Средно, 
устойчивото училище спестява 100 000 
долара на година – достатъчно да се 
наемат 4 нови учителя, да се закупят 200 
компютъра или 5 000 нови учебника.

Всъщност, проблемът се крие във 
всеобщото погрешно схващане, че 
„зелените” сгради са значително по-
скъпи от традиционните училища. 
Множество устойчиви сгради реализират 
дългосрочни спестявания поради 
намалената консумация на енергия и 
оперативни разходи. Полагането на 
изолация се изплаща в рамките на 6 – 
14 години, подмяната на дограмата е 
с възвращаемост между 4 и 7 години, 
а инсталирането на енергоефективно 
осветление започва да генерира печалба 
едва след осмия месец. 

Все повече предприемачи започват 
да осъзнават ползите от „зеленото” 
проектиране и строят високоефективни 
академични сгради, които 
благоприятстват не само за здравето 
на учениците, но и за състоянието 
на цялата планета. Устойчивите 
мероприятия обикновено повлияват на 
учебния план, оперативните бюджети, 
инсталационните схеми на сградата 
и културата на кампусите. Целта е 
училищата да се превърнат в комфортни 
места за обучение и работа за учителите. 

Значението на устойчивите академични 
сгради е признато по целия свят. На 
генералната асамблея на Обединените 
нации през 2005-та г., годините до 
2014-та  са обявени за „Десетилетие на 
образованието за устойчиво развитие”. 
Крайната цел е „да се интегрират 
принципите, ползите и практиките 
на устойчивото развитие във всички 
аспекти на образованието и да се 
насърчат промени в икономическата сфера, 
които ще съдадат по-устойчиво бъдеще по 
отношение на екологична интегрираност, 
икономически просперитет и справедливи 
обществени условия за настоящите и 
бъдещи поколения.”

Стремежът към устойчивост променя 
начина, по който се строят училищата. 
В миналото голяма част от сградите 
били строени със запечатани прозорци, 
които служели само да провеждат 
слънчева светлина. Днешните училища 
са проектирани така че да позволяват 
на учениците и преподавателите да 
отварят и затварят прозорците. Освен 
по-здравословни условия, естествената 

вентилация може да доведе до спестявания 
в размер на 10% - 30% от месечните 
оперативни разходи. 

До средата на 50-те години на ХХ-ти 
век, дизайнът на академичните сгради 
бил изцяло съобразен с единствената 
възможност за осветление – достъпа 
на слънчеви лъчи в помещенията. С 
навлизането на електрическите крушки 
изкуственото осветление в класните 
стаи се оказвало или недостатъчно, или 
заслепително. Наблягайки на качеството, 
съвременните системи за осветление 
се стремят да наподобят максимално 
естествената дневна светлина и то за 
сметка на по-малко потребена енергия. 
Все повече училища предпочитат 
да инсталират сензори за движение 
и фотодетектори, за да намалят 
допълнително консумацията на енергия в 
сградата. 

Техниките за устойчив дизайн играят 
важна роля за създаването на по-
ползотворна образователна среда. ОВК 
системите, които функционират тихо, 
съответно намаляват разсейването, 
подобряват ученическата концентрация 
и способност за запомняне. Съществен 
компонент на здравословната академична 
среда са качествените строителни 
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трябва да е осигурено с безжична 
интернет връзка, така че студентите 
да могат да стоят навън и да се 
наслаждават на естествената светлина 
и свежия въздух. Колкото повече открити 
пространства се проектират, толкова 
повече се намалява въглеродният 
отпечатък на академията, понеже 
студентите ползват по-малко енергия. 
Все по-разпространени стават и 
интерактивните бели дъски, при които 
не само че не се ползва вода и тебешир, 
но и могат да бъдат дигитално заснети 
и изпратени по електронен път на 
студентите. Освен по-добра концнтрация, 
технологичните дъски благоприятстват 
намалената употреба на хартия.

Икономическите ползи от устойчивите 
сгради вече са явни - намалени оперативни 
разходи и средства за поддръжка, 
а екологичните включват намалена 
консумация на енергия и вода, по-слабо 
замърсяване и по-малко отпадъци. 
Бъдещите усилия са насочени в сферата на 
качественото образование и пригодяване 
към изискванията на съвременното 
общество, за да се превърнат училищата 
в напълно устойчиви сгради. �

Надежда НИКОЛОВА

Интерактивни бели 
дъски осигуряват 
по-добра концнтра-
ция за студентите 
и намаляват упо-
требата на хартия

ООН определя го-
дините между 2005 
и 2014-та г. като 
„Десетилетие на 
образованието за 
устойчиво разви-
тие”

материали които не съдържат токсини, 
алергени или други вредни замърсители. 
Устойчивият ландшафт, от друга страна, 
следва да минимизира употребата на 
пестициди.

Конструктивните, механични и 
технологични характеристики на 
училището трябва да позволяват 
гъвкавост на пространството. Фасилити 
мениджърите могат да местят стени, 
както и да увеличават или намаляват 
размерите на помещенията според 
нуждите на учениците. Лесната ре-
конфигурация се счита за устойчива 
стратегия, понеже избягва нуждата от 
реновация и нови материали и остатъчни 
отпадъци. В резултат от промени в 
датската образователна система, 
колежът „Орестад” е лишен от класни 
стаи. Иновативна педагогическа реформа 
довела до въвеждането на система, 
насочена към индивидуалното образование 
и превърнала колежа в многоетажна сграда, 
обвързана с централно стълбище и общи 
помещения за комуникация. 

Техниките, използвани при „зелените” 
сгради за висше образование се фокусират 
над академичното пространство и 
насърчават все по-голяма гъвкавост. 
Например, всяко открито пространство 
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Нови уроци 
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Архитекти и инженери 
се завръщат към 
забравени практики за 
енергоефективност

ПРЕДИ 100 Г. ПОЧТИ ВСЯКА КЪЩА 
ИМАЛА ПРЕДНА ВЕРАНДА. Тя 
притежавала съществена функция 

за обитателите на къщата, преди да 
се измисли механичната климатизация, 
понеже осигурявала хладно и проветриво 
място за отмора. В началото на 80-те 
двама американски архитекти предвидили 
предни веранди на няколко къщи в Сиатъл, 
поставяйки началото на епоха, наречена 
„Нов урбанизъм”. Проектантите целели 
да намалят нуждата от механична 
климатизация, но открили, че хората 
предпочитали да отмарят именно 
там, за да имат гледка към улицата и 
да поддръжат социален живот. Новите 
предни веранди отново набират 
популярност, наред с течението „Нов 
урбанизъм”.

Преди около век, на всички прозорци 
имало тенти. Тяхната цел била освен 
да красят фасадата, да предпазват 
помещенията от прегряване. Изчислено 
е, че тентите могат да намалят 
покачващите се градуси с до 65% при 
южно изложение и до 77% при фасадите със 
западно изложение. Често разпространена 
практика в наши дни е архитектите да 
проектират изцяло остъклени фасади, 
пропускайки топлина в сградите и 
после, използвайки електричество, да я 
отвеждат обратно навън. Възможността 
от енергийни спестявания (до 33% в 
умерен климат) принуждава проектаните 
все по-често да предвиждат сенници и 

слънчеви екрани, намалявайки отблясъците 
от жаркото лятно слънце.

За да се преборят с летните жеги, 
хората поставяли вентилатори от 
палмови листа по таваните на стаите. 
Движението на въздуха премахва 
влагата от кожата и създава усещане 
за прохлада, без да има нужда да се 
охлажда цялата стая. В наши дни 
архитектите предпочитат да поставят 
вентилаторите на покривите на 
сградите. В късните следобеди, когато 
температурите навън са спаднали, 
те извличат горещия въздух от 
помещенията и елиминират нуждата от 
електрическо охлаждане за дълъг период 
от денонощието.

Преди 100 години сградите били 
изграждани в прости геометрични 
форми – допрени или разделени 
правоъгълници. Тази практика целяла никой 
от обитателите на сградата да не е 
твърде далеч от прозореца – единствения 
тогавашен източник на светлина 
и свеж въздух. Когато инженерите 
създали въздухопроводите, чилърите и 
климатиците, прозорците се оказали 
неефективни. Пространствата ставали 
огромни квадрати, а от свежия въздух в 
тях не останал и помен.

В наши дни архитектите преоткриват 
значението на естествената светлина и 
свежия въздух не само поради финансовите 
аспекти при опериране, но и относно 
влиянието им върху човешкото здраве. 

от старите 
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В обемните сгради се предвиждат кухини, 
които служат като топлинни комини за 
пропускане на външен въздух и светлина 
и едновременно с това - за отвеждане 
на топлите въздушни маси. Прозорци се 
появили ниско над пода и под тавана за 
осъществяване на пасивна вентилация.  

От векове хората садят дръвчета 
в дворовете на своите домове. Освен 
сочни плодове, гъстите шубраци 
осигурявали пълно засенчване на стените 
през лятото и топлина през зимата. Към 
днешна дата ландшафтните архитекти 
отчитат изложението на сградата 
и предвиждат висока растителност 
предимно откъм южната фасада. 
Срещу шумово и прахово замърсяване 
обикновено се разчита на уличното 
озеленяване, което често се явява 
недостатъчно и следва да се предвидят 
дървета с такава цел в дендрологичния 
план на имота.   

Преди 100 години, довеждането на 
електричество до дома или работното 
място било скъпо начинание. Хората 
прилагали различни трикове, за да 
внесат слънчевите лъчи до дъното на 
помещението за възможно най-дълго време 
от денонощието. С разпространението на 
електрическото осветление, стъклените 

призми станали излишни. В началото на 
ХХI-ви век, цената на електроенергията се 
измерва не само в парични единици, но и за 
сметка на околната среда. Архитектите 
по цял свят отново се обръщат към 
практиките за внасяне на естествена 
светлина, за да се намали необходимостта 
от електрически крушки. 

Съвременните методи включват както 
хардуерни, така и софтуерни подобрения 
за повишаване на продуктивността 

на дневната светлина, подобряване на 
комфорта, опростяване на операциите 
и не на последно място – спестяване 
на енергия. Фотосензори, квантови 
устройства и др. контролират 
сенниците и съответно - навлизането 
на слънчева светлина. От друга страна, 
хелиостати, уреди за проследяване на 
слънцето и колектори са интегрирани с 
интериорните системи за осветление, 
за да проведат възможно най-добрата и 
евтина светлина. Някои от тях използват 
сложни системи от огледала, за да 
отразят слънчевите лъчи в сградата, 
а други транспортират светлината 
посредством оптични кабели дори и в 
облачни дни.

Преди век много сгради били покрити 
с лози. Те засенчвали фасадите на 
големите къщи и летни резиденции, 
което неизменно водело до спад на 
температурите в сградата и по-голям 
комфорт на обитаване. Увивните 
растения предпазвали от летните жеги, а 
след есенния листопад давали възможнст 
на слънчевите лъчи да затоплят 
помещенията.

В наши дни архитектите отново се 
опитват да интегрират природата в 
своите сгради. Зелените покриви и фасади 

служат, освен като естетически ефекти, 
за временно „облицоване” на сградите, 
което ги предпазва от прегряване. 
Поучавайки се от грешките на своите 
предшественици, арх. Франк Л. Райт 
заключава: „докторът може да изгори 
своите грешки, архитектът може само да 
посъветва своите клиенти да си посадят 
лоза”. �

Надежда НИКОЛОВА

Фасилитис  стр. 31



32 ФАСИЛИТИС  СЕПТЕМВРИ 2010

Финансиране на проекти

Приоритетът на ФМ 
проектите и въпросът 
с финансирането
По-добрите финансови познания допринасят за по-добрата ориентация 
при планирането и реализирането на проекти

Средствата за 
финансиране на 
мащабни рекон-
струкции могат 
да се осигурят с 
помощта на ипоте-
ка или да се гаран-
тират от самата 
стойност на сгра-
дата или съоръже-
нието

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕГРАЦИОННАТА 
РОЛЯ НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА 
между различните изпълнители 

на един капиталов проект се налага 
все повече като успешна практика по 
света. Това важи не само за проекти, 
свързани с мащабни вътрешни 
промени, реконструкции или големи 
инвестиции в съществуващи активи, но 
и при изграждането на нови съоръжения. 
Тази интеграционна роля не касае 
единствено изпълнението на проекта от 
технически аспект, но и важния въпрос с 
финансирането му. Поради това от много 
години насам фасилити мениджмънт 
индустрията набляга и върху финансовите 
познания на специалистите в тази област. 

Повечето капиталови проекти във 
фасилити мениджмънта са характерни 
с това, че при тях инвестиционните 
разходи по реализирането на проекта 
се покриват за по-кратък срок от 
изплащането на самата инвестиция. 
За големите проекти като мащабни 
реконструкции или подмяна на скъпи 
сградни системи е важно да се осигури 
адекватно финансиране на разходите, 
които могат да бъдат високи. От друга 
страна, финансирането на даден проект 
е само част от финансовите задачи, 
които стоят пред организацията като 
цяло. Ако едновременно има нужда от 
финансирането на няколко проекта, 
осигуряването на парични потоци 
съвкупно за тях допълнително утежнява 
финансовия проблем. 

Покриване 
на инвестиционните разходи
Начинът, по който ще се свържат 
инвестиционните разходи и бъдещите 
приходи от инвестицията във времето, е 

в основата на финансовия 
ребус. В повечето случаи 
инвестиционните разходи 
могат да бъдат сметнати 
достатъчно точно въз основа 
на оценката за размера на цялата 
инвестиция, концептуалния план и 
предвиденото време за изпълнение. В 
началото на жизнения цикъл на проекта 
паричните потоци ще са негативни. 
Покриването на негативния баланс 
в началните фази на проекта по най-
ефективния начин е най-голямото 
финансово предизвикателство.

Във фазата на планиране разходите 
са скромни, но по време на фазата 
на изпълнение трябва да се покрие 
основната част от тях, що се касае 
до изпълнителите на проекта. За 
покриването им могат да се използват 
разнообразни краткосрочни или 
дългосрочни финансови инструменти и 
разбира се средствата, с които разполага 
самата компания. Карткосрочните и 
дългосрочните аспекти на финансовия 
план на проекта могат да направят 
полезен всеки един от тези инструменти. 
В дългосрочен план приходите включват 
продажбите, получените такси или 
приходи от отпуснати заеми и те 
по идея трябва да са  достатъчни за 
да покриват разходите по заетите 
средства. В краткосрочен план има 
много възможности за финансиране – 
краткосрочни заеми, инвестиционни 
средства на самата компания, забавяне 
на плащанията и др. При опцията на 
забавяне на плащанията трябва да се има 
предвид, че това може силно да затрудни 
дейността на някои от изпълнителите, 
затова е важно да се отчита финансовата 
ситуация при всеки един от тях. Освен 
това финансирането на проекти, свързани 
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с изграждането на ново съоръжение и 
тези, свързани с инвестиции във вече 
съшествуващо такова, може да се уреди 
по коренно различен начин. Във втория 
случай средствата за финансиране 
могат да се осигурят с помощта на 
ипотека или да се гарантират от самата 
стойност на съоръжението. Подходящите 
финансови опции могат да са различни 
за всеки стадий на проекта и във всяка 
една фаза могат да включват и различен 
брой участници, което предполага 
голямо многообразие от възможности, 
усложняващо финансовото планиране. 
Все по-голяма популярност придобиват 
договорите с гарантиран резултат. 
При тях финансирането се поема от 
доставчика, но поради определени пречки в 
България те не са широкоразпространени, 
въпреки че като цяло са добре познати.

Отделният проект 
и корпоративните финанси
За всеки проект трябва да се има 
предвид, че финансирането му е само 
част от значително по-обширния въпрос с 
финансирането на цялата организация и че 
той трябва добре да пасва на решенията, 
свързани с нейната дейност. Често 

начинът на финансиране не 
се планира на проектно ниво, 

а на организационно ниво и 
един проектен мениджър в която 

и да е област трябва да е наясно 
със съображенията при взимането на 

решенията на по-високо ниво. Ако освен 
това има и повече от един проект свързан 
с реконструкция или изграждане на активи, 
те могат да бъдат сложени под едно 
перо. Така проекти, свързани с фасилити 
мениджмънта, могат да се окажат в 
конкуренция не само с проектите от други 
области, но и помежду си.

Ако един фасилити мениджър не обръща 
достатъчно внимание и не изучава 
финансовите аспекти на проектите, 
това може да окаже негативно влияние 
върху приоритизирането на проектите, 
за които той отговаря в организацията. 
Понякога се случва фасилити мениджърите 
да не разполагат с толкова задълбочени 
финансови познания, каквито притежават 
други мениджъри от същия ранг в същата 
организация. Това може да доведе до 
пренебрегването и отлагането на 
печеливши ФМ проекти и също така да 
окаже негативно влияние върху кариерата 
на един фасилити мениджър. От години във 
ФМ индустрията преобладава мнението, че 
фасилити мениджмънта поради голямото 
си значение трябва да бъде издигнат на по-
високо управленско ниво в организацията. Но 
това не е толкова въпрос на някакъв идеален 
кодекс на организационно устройство, а и на 
това с какъв обхват и възможности като 
мениджъри се доказват хората на тази 
позиция. С добри познания по отношение 
на финансовата страна на фасилити 
мениджмънта от тези, които отговарят за 
него, издигането му на по-високо управленско 
ниво ще е по-лесна задача. �

„Фасилитис”
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   96 
начина

 
     да бъдем 
  „устойчиви”

Интергриран дизайн 
и оптимизиране на 
енергийните показатели:

1. Използвани ли са интегрирано 
планиране и дизайн, постигани чрез 
съгласуване на важните решения между 
всички участници в инвестиционния 
процес (възложител, проектанти, 
строители и подизпълнители, 
снабдители, производители, наематели 
и др.)

2. Образуван ли е и действал ли е 
по време на целия проект, екип за 
интегрирано управление на проекта 
във всички етапи на планирането, 
проектирането, строителството както 
и поддръжката на сградите.

3. Поставяне на крайни цели в проекта 
относно: разхода на енергия, вода, 
материали и опазване на околната среда. 
Тези цели трябва да бъдат съблюдавани 
по време на създаването и строежа на 
сградата.

4. Балансирано оразмеряване на 
инсталациите за отопление и вентилация 
за по-ефективно работеща сграда.

5. Пресметната ли е цената на 

енергията и водата, които ще бъдат 
използвани по време на жизнения цикъл 
на сградата. Също така пресметната 
ли е цената на вложените устойчиви 
технологии спрямо жизнения цикъл на 
сградата.

6. Конструкцията на сградата позволява 
ли бъдещи промени в конфигурацията 
и при смяна на ползвателите или 
предназначението.

7. Конструкцията позволява ли 
икономична деконструкция, разглобяемост 
и повторно използване.

8. Използван ли е авторски надзор по 
време на самото строителство, за да се 
гарантира качеството.

9. По време на експлоатацията сградата 
отговаря ли на проектните намерения 
на възложителите и проектантите. 
Проектантите на сградата извършвали 
ли са авторски надзор на реализираната 
сграда в годините след въвеждането й в 
експлоатация (building commissioning).

10. Монтирани ли са измерващи 
устройства, които да проследяват и 
оптимизират използването на енергия и 
да сравняват отчетените резултати със 
заложените в проекта.

азгледайте внимателно този списък с примерни критерии, който е изработен и ни 
беше любезно предоставен от арх. Николай Гълъбов – председател на Комисията по 
международна дейност и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България. 
Тези критерии биха спомогнали една изпълнена, преустроена, реконструирана 
ремонтирана сграда или новопостроена сграда да може да бъде наречена устойчива. 
Списъкът е ценен, защото систематизира познанието на специалистите по тази 
тема. Критериите са групирани в 6 примерни категории.

И още нещо – приемете този списък като едно добро начало. Той може да бъде 
променян и допълван от всички вас, които бихте желали да се наречете почитатели на 
устойчивата сграда. Ще разчитаме на вашата обратна връзка.Р
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Парцел и ситуиране:
11. Избраното място за строеж 

възможно най-близо ли е до 
потребителите, за да се намали нуждата 
от енергия за транспорт.

12. Парцелът в близост ли е до 
обществения транспорт, както и до 
велосипедни алеи, за да има възможност 
да не се използват лични автомобили. 
Има ли възможност за зареждане на 
електромобили.

13. Избраното място за строеж 
подходящо ли е за функциите на 
сградата и намалява ли до 
минимум вредите за околната 
среда.

14. Запазени ли са 
съществуващите дървесни 
видове и природни 
дадености (дерета, скали 
и др.)

15. Разположете 
сградата с дългата 
страна по ос Изток - Запад, 
съответно с лице към 
Юг - за подходяща слънчева 
светлина, дневна светлина и 
фотоволтаични системи.

16. Комбинирайте сгради със сходно 
предназначение, където е възможно. 
Избягвайте да проектирате множество 
малки сгради.

17. Съобразили ли сте се с 
вероятността от бъдещи разширения, 
преустройства или промени на 
предназначението при разработване на 
конструкцията на сградата.

18. Намалена ли е максимално 
застроената площ (стъпката 
на сградата), за да се запазят 
съществуващите природни дадености 
и да се осигури максимално открита 
озеленена площ.

19. Засадени ли са широколистни 
дървета, за да пазят сянка на южното 
остъкление лятото, а през зимата да 
позволяват слънчева светлина да влиза в 
сградата.

20. Засадени ли са иглолистни дървета 
на подходящите места, за да блокират 
неблагоприятните зимни ветрове, 

довеждащи до нежелано охлаждане.
21. Избраните зелени 
видове подходящи ли са за 

климатичните условия на 
парцела, за да се намали 
нуждата от поливане, 
използването на пестициди 
и поддръжката.

22. Ако има нужда от 
допълнително напояване, 
монтирани ли са системи 
за капково напояване, 

вместо използването на 
пръскачки.

23. Проектиран и изпълнен ли е план 
за контролирането на ерозията и 
седиментите на обекта по време на 
строителство, за да бъдат задържани на 
мястото седиментите.

24. Взети ли са мерки за намалено 
използване на вода за напояване.

25. Избраното място лесно достъпно 
ли е за масивен превоз и насърчава ли 
използването на алтернативни начини на 
придвижване (пеш, велосипеди, електро 
автомобили, каруци и др.)

26. Строено ли е преди на 
избрания парцел и има ли вече 

изградени комунални услуги 
до парцела (ток, вода, газ).

27. Когато 
позиционирате 
различни сгради в един 
парцел, новите улици 
ориентирани ли са да 
преминават от изток 
на запад, така че да 
е улеснено сградите 

да бъдат ситуирани 
правилно.
28. Използвани ли са 

водопропускливи паважи и 
настилки, зелени покриви, за да 

се задържа в парцела водата при пороен 
дъжд, и да не задръства общинската 
канализационна система.

29. Проектирани ли са „сухи задържащи 
водата езера” (retention pond) или 
специални зони, където да се задържа 
при буря дъждовната вода и да не се 
претоварват общинските канализационни 
системи.

30. Използвани ли са земните насипи, 
за да се сведе до минимум загубата на 
топлина от сградите и да се извлече 
полза от топлината на земната маса.

31. Сведена ли е до минимум големината 
на територията за паркинга и гаражите.

32. Предвидено ли е място за колела и 
душ помещения или съблекални в сградата 
(където е приложимо).

33. Монтирана ли е система за събиране 
на дъждовна вода и за повторното 
и използване (за напояване или за 
тоалетните например).

34. Помислено ли как да се 
намали „светлинното замърсяване” 
(светлинно разсейване, което се губи в 
пространството особено при външно 
осветление).

Форма на сградата 
и разпределение

35. Придържали ли сте се към проста 
форма на сградата, за да намалите 
загубата на топлина, прегряването и 
оттам излишното използване на природни 
ресурси.

(На стр. 36)
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(От стр. 35)
36. Поставена ли е сградата с правоъгълна 
форма с дългата страна към южното 
изложение.

37. Избегнато ли е, когато е възможно, 
преоразмереното остъкляване, обърнато 
към изток или запад.

38. Избегнати ли са самоцелни ъгли, 
изпъкнатини и вдлъбнатини, което води 
до увеличаване на площта, и ненужното 
разхищение на използването на енергия.

39. Проектирана ли е сградата така 
че да се използва максимално слънчевата 
светлина за отопление и естествено 
осветление за осигуряване на здравословна 
среда в интериора.

40. Разположени ли са буферни зони 
(като складове) на северната страна на 
сградите.

41. Надвишава ли сградата изискуемите 
коефициенти за енергийна ефективност. 
Ако да с какъв процент.

42. Осигурени ли са еркери или навеси 
над южните прозорци, за да се избегне 
нежеланото лятно слънце, но проектирани 
ли са, за да го пропускат през зимата.

43. Проектирани ли са центрове 
за рециклиране на вашите чертежи. 
Снабдили ли сте многоетажните сгради с 
вертикални шахти.

44. Може ли сградата, която сте 
проектирали, да бъде преустроена в 
жилищна кооперация.

45. Взели ли сте мерки всички 
повърхности на сградата да имат 
подходяща изолация, включително и супер 
изолация, където е нужно.

46. Осигурени ли са отварящи се 
прозорци, където е възможно, и също 
така места, позволяващи естествена 
вентилация.

47. Проектирани ли са (където 
е приложимо) работните места 
перпендикулярно на прозорците, за да се 
сведете до минимум блясъка при работа с 
компютри.

48. Какви допълнителни мерки са взети 
за намаляване ползването на питейна 
вода.

49. Какви са допълнителните мерки, 
които са взети за намаляване на 
потреблението на енергия от сградата.

50. Проектирана ли е сграда с елементи, 
използващи елементи на пасивното 
слънчево отопление (стена на Тромб, 
колектори за топъл въздух, термална маса 
или други).

51. Използвана ли е фотоволтаична 
система, която да снабдява част или 
цялата нужна енергия на сградата. 
Проектиран ли е покривът така, че да 
позволява по-късното инсталиране на 
такава система.

52. Използвана ли е слънчева енергия за 
подгряването на топла вода за нуждите 
на сградата.

53. Използван ли е 
вятърен генератор, 
който да може да 
предоставя част или 
цялата нужна енергия на 
сградата.

54. Допълнителни 
мерки (като топлинни 
комини), които да позволяват 
естественото охлаждане на 
сградата.

55. Какви мерки са взети за 
звукоизолирането на сградата. 
Максимално разделени ли са източниците 
на шум и пространства, които трябва да 
бъдат тихи.

56. Предвидено ли е как ще се извършва 
поддръжката на сградата и има ли 
предвидени процедури, за да се избегнат 
рискове за околната среда (изпускане на 
фреон, използване на вредни химикали за 
поддръжка на растения и др).

57. Предвидено ли е почистването и 
рециклирането на мръсната (канална) вода 
на самия парцел.

58. Предоставена ли е възможност за 
контрол на осветлението, отоплението 
и климатизацията от всеки обитател/
ползвател.

59. Използвана ли е съществуваща 
сграда в проекта (реконструкции, 
ремонти, преустройства).

60. Използвана ли е поне част от 
съществуваща сграда в проекта 
(надстройки и пристройки).

61. Има ли иновативни 
елементи в проекта, 
които не се включват в 
гореописаните.

Строителни 
материали

62. Покривът 
проектиран ли е от 
дълготрайна и лесно 
рециклируема покривка.

63. Използвани ли са 
местни (произведени в 
близост) или налични материали 
за строежа за минимизиране на фактора 
транспорт.

64. Използвани ли са устойчиви, 
дълготрайни и лесни за поддръжка 
материали вътре и вън от сградата, за 
намаляване нуждата от бъдещи подмени.

65. Когато за довършителни работи 
са използвани - бои, лакове, балатуми, 
мокет, лепила тапети и други - използвани 
ли са специални материали, които не са 
не токсични, или са ниско-емисивни на 
летливи органични съединения.

66. Използвани ли са двойни (или тройни) 
стъклопакети и термоизолирана дограма.

67. Използвани ли са в сградата 
рециклирани материали. Какви са те.
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68. Използвани ли са в сградата 
рециклируеми материали. Какви са 
те.

69. Използвано ли е 
сертифицирано дърво от 
подновима гора.

70. Използвани ли са композитни 
нетоксични материали с лепила 
заместители на формалдехид.

Осветление
71. Предвидено ли е 

осветлението да се задейства 
от сензори за движение в рядко 
употребявани помещения. Предвидени 
ли са сензори във всички транзитни 
пространства (тоалетни, лични офиси, 
конферентни зали и складове). 

72. Използвани ли са светли 
цветове в интериора, за да се подобри 
разпространението на светлината. 

73. Предвидено ли е енергийно 
ефективно осветление (HID във високи 
помещения и ефикасно флуоресцентно и 
LED осветление в по-ниските помещения). 
Обмислена ли е недиректна осветителна 
система и вторично осветление, където 
е нужно. Най-добре при ползването на 
компютри. 

74. За външното осветление избягнато 
ли е „светлинно замърсяване”. Използвани 
ли са компактни флуоресцентни или 
метал-халогенни лампи. 

Инсталации за отопление 
и вентилация

75. Разделена ли е сградата на няколко 
топлинни зони, така че неизползваните да 
могат да бъдат изключени.

76. Обмислена ли е възможността за 
използването на енергоефективни термо-
помпи (геотермална, въздух-вода или 
въздух-въздух).

77. Има ли термоизолация от външната 
страна на въздуховодите.

78. Инсталирани ли са програмируеми 
термостати.

79. Инсталирани ли са директни 
дигитални контролни системи, с 

възможност за наблюдение 
на използваната енергия 

в големите сгради 
(energy management 
control systems 
(EMCS).

80. Избрани ли са 
енергоспестяващи 
мотори за ОВИ и 
ВИК оборудването.

81. Инсталирани 
ли са променливо-

честотни мотори на 
инсталациите, където е 

възможно.

82. Инсталирани ли 
са водоспестяващи 
уреди.

83. Предвиден 
ли е метод за 
контролиране на 
влажността, за да 
се предотврати 
евентуална поява 
на плесен.

84. Взети ли са 
мерки, за да се 

осигури нужният минимум 
свеж въздух и за да се 

подсигури качество на въздуха.
85. Осигурена ли е възможност 

за доставяне на незадимен въздух за 
непушачите в сградата.

86. В годините след въвеждането в 
експлоатация на сградата проверени 
ли са инсталациите дали работят в 
съответствие с проектните намерения.

87. Инсталирани ли са измерителни 
уреди, за да се следи за оптимизирането 
на работата на инсталациите и 
съоръженията.

88. Предвидена ли е система за 
лъчисто водно отопление в зони с голяма 
натовареност, които са изложени на 
големи количества инфилтриране на 
въздух или с повишено остъкление.

89. Обмислена ли е нуждата от отделна 
вентилационна система, която да 
добавя чист въздух на обитателите, 
поставянето на подови ОВИ система за 
ефективност и личен контрол.

90. Проектирано ли е използването 
на няколко котела, които да бъдат или 
соларни, или работещи на биомаса.

91. Използвана ли е система за 
разпределение на въздуха, който да може 
да циркулира големи количества въздух на 
ниска скорост.

92. Избрани ли са високоефективни и 
високопроизводителни уреди за офисите, 
както и Energy Star уреди и съоръжения.

93. Отстранено ли е ползването на 
CFC хладилни агенти, когато поставяте 
ново ОВИ оборудване (R). Заменени ли са 
всякакви HVAC уреди, които работят с 
HCFC’s или Halon (при реконструкции).

94. Има ли проектирана система, 
измерваща нивото на въглероден двуокис 
(CO

2
) и коригирането на работата на 

вентилацията.
95. Проектираната вентилационна 

система сменя ли въздуха най-малко 0.9 
пъти за час по време на работните часове.

96. Проветрена ли е сградата със 
100% външен въздух за минимум две 
седмици след завършването на строежа 
и подменени ли са филтрите след това. 
Инсталирани ли са монитори за топлина 
и влажност. �

Арх.Николай ГЪЛЪБОВ

8
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осигури 
свеж възд
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Поддръжка на Поддръжка на 
оборудванетооборудването
Неизправностите на офис оборудването могат 
да превърнат работния процес в бягане с препятствия

ВСЕКИ ОФИС СЛУЖИТЕЛ ЗНАЕ, че 
неговата продуктивност зависи от 
оборудването. Съвременното и добре 

работещо такова могат да я повишат. 
От друга страна, ние често приемаме 
изправността на офис оборудването 
за даденост, но това не винаги е така 
и когато то откаже в „най-подходящия 
момент”, резултатите могат да са доста 
негативни. Например за САЩ е изчислено, 
че отказите на компютърната техника 
струват на американската икономика по 
4 млрд. долара годишно. А колко струва 
това на вашия бизнес? Това едва ли ви 
е известно. Наличието на най-модерно 
оборудване в офиса, отговарящо на 
динамиката на съвременния бизнес и 
комуникациите е предимство. Но не по-
малко предимство е и изправността и 
безотказността на оборудването. 

Проблемите с оборудването могат да 
са причина за забавянето на процесите и 
да доведат до комуникационни проблеми 
с външния свят, което може да навреди 
на имиджа. Но не по-малка заплаха 
представляват последствията, които 
неизправностите могат да окажат върху 
човешките ресурси. Доста офис служители 
се сблъскват с проблеми с оборудването, 
които намаляват тяхната продуктивност. 
Пречките за служителите за справянето 
със задачите им, произтичащи от 
неизправности в оборудването, могат 
да доведат до намалена мотивация 
за работа и несериозно отношение 
към ангажиментите. За част от тях 
проблемите с оборудването може да 
повлияят върху привлекателността на 
работното място.

Поддръжка 
на оборудването
Поради горе споменатите причини 
много организации, които не подценават 
поддръжката на офис оборудването, 
използват вътрешни или наети външни 
специалисти, които да отстраняват 
възникналите неизправности. Но дали 
това е достатъчно – просто да се 
отстрани даден възникнал проблем? 
Една неизправност в оборудването 
може да означава спънка в работните 
процеси, колкото и незабавно да бъде 
отстранена тя. Това е причина все 
по-често да се прилагат програми за 
превантивна поддръжка на оборудването. 
При жизнено важните сградни системи 
превантивната поддръжка като 
практика е доста по-разпространена 
с цел избягване на скъпи ремонти. 
Но мнозина подценяват ролята й при 
оборудването.

Както при поддръжката на сградните 
системи, определянето на програма 
за превантивна поддръжка на офис 
оборудването не е бърз процес. При 
периодичната превантивна поддръжка 
се установява график с периоди, през 
които дадено оборудване трябва да 
се инспектира или да се подменят 
негови части. Тези периоди могат да 
се определят от първична информация, 
дадена от производителя и т.н. За да 
може да се извършва адекватна и по-
предсказуема превантивна подръжка, 
първо трябва да се събере историческа 
статистическа информация по 
отношение на изправния живот на 
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Поддръжка на 
оборудването

дадено оборудване или негови части. 
За събирането на тази информация 
добре могат да послужат софтуерните 
продукти за фасилити мениджмънт.

Цената на превантивната 
поддръжка
За мнозина есенцията на фасилити 
мениджмънта като поддържащ фактор 
за бизнеса е осигуряване на качествена 
и максимално финансово ефективна 
превантивна поддръжка. За различните 
елементи от работната среда разходите 
за превантивна поддръжка могат да 
варират значително, защото някои 
системи могат да се обследват само 
от тяснопрофилирани специалисти. 
Хубавото при офис оборудването е, 
че голяма част от превантивните 
наблюдения и поддръжка могат да се 
извършват от самите служители. Затова 
при изготвянето на план за превантивна 
поддръжка на оборудването от голяма 
полза е привличането на вниманието 
на персонала. Някои машини от офис 
оборудването например могат лесно да се 
диагностицират по звука, който издават, 
но ако един служител не се чувства 
длъжен да сигнализира при привидни 
неизправности, той може да не го 
направи, докато не се стигне до повреда. 
Провеждането на кратки курсове, свързани 
с поддръжката на офис оборудването, 
освен че ще намали случаите, в които 
техниката трябва да се сервизира от 
професионалист, ще научи и служителите 
да разпознават ранни индикации за бъдеща 
неизправност.

Редовното почистване на някои 
компоненти от оборудването пък не само 
ще удължи неговия живот, но и ще намали 
случаите на неизправности. Препаратите 
и другите уреди за почистване на различни 
компоненти на офис оборудването вече 
представляват цяла индустрия. Например 
продухването на труднодостъпни места 
в оборудването със флакон със сгъстен 
въздух и почистването на външния прах 
със специална за тази цел прахосмукачка 
може да елиминира 1-2 повиквания на 
сервиз годишно за всяка машина.

Всеки компонент от офис оборудването 
си има свои особености и понякога не 
е необходимо много, за да се отстрани 
или предотврати проблем, който 
първоначално изглежда сериозен. 
Принтерите например с времето могат 
да загубят сцепление на компонентите, 
които придвижват хартията в тях. 
Това може да стане причина за чести 
задръствания на хартия в машината 
и някои биха стигнали до решение 
за изхвърляне на стария принтер и 
подмяната му с нов. Но този проблем 
се решава много по-лесно и евтино с 
напръскаване на задвижеащите ролери със 
специален спрей за сцепление.

Добре измислената програма за 
превантивната поддръжка на офис 
оборудването освен че ще намали 
разходите конкретно за него, ще намали 
значително и случаите на неизправност. 
А това от своя страна само може да 
повиши продуктивността, морала и 
заангажираността на служителите. �

„Фасилитис”
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Безжичен или 
кабелен принтер?
Доколко е оправдано масовото преминаване към безжични принтери 
в съвременните офиси и какви рискове крие то

В ОТГОВОР НА ДИНАМИЧНИТЕ БИЗНЕС 
условия, работната среда се оборудва 
все по-подвижно. Служителите 

трябва да оползотворят максимално 
ефективно времето, за което трябва да се 
свърши дадена работа, като едновременно 
с това останат във връзка с останалите си 
колеги и клиенти където и да се намират. 
Да са винаги на линия остава единственият 
начин да се преборят с конкуренцията.

Ако в края на ХХ в. особено актуално 
беше дистанционното 
управление, в наши дни 
на мода се оказват 
безжичните устройства. 

Едни от най-ползваните 
уреди в съвременния офис – 

принтерите – също преминават 
на тази вълна. В основата си, 

безжичните принтери са снабдени с 
части, които им позволяват да получават 
Wi-Fi или Bluetooth сигнали. Връзката с 
компютри, мобилни телефони или др. също 
се осъществява посредством тези сигнали.

Безжичната връзка предлага редица 
удобства в офиса. От една страна, 
служителят не се занимава със записването 
на данни върху дискове, дискети или USB 
устройства, а от друга – не се налага 
дори да става от работното си място, за 
да си свърши работата. Принтирането 
става след просто включване в мрежата, 
отваряне на документа и натискане на 
бутона Print. Когато дадено изображение 
трябва да се разпечата от мобилен 
телефон или фотоапарат, безжичното 
приложение прескача компютъра и се 
свързва директно с принтера, спестявайки 
време и усилия. 

Безжичните принтери могат да 
допринесат за някои финансови спестявания 
в организацията. Една от причните за 
това се крие в непотребността да се 
закупува отделно устройство за всеки 
служител, а това от своя страна води 
и до по-малко разходи за поддръжка и 
консумативи. Офисът ще се изчисти и 
от излишно окабеляване, което от своя 
страна намалява рисковете свързани с 

електрически аварии.
Основният недостатък на безжичните 

принтери е зависимостта от постоянен 
сигнал. При евентуално разпадане на 
мрежата могат да се реализират загуби 
за огранизацията до акуратната намеса 
на механиците. В такива случаи на помощ 
идват добрите стари кабелни принтери. 
Може да изглеждат демоде, но на тях може 
да се разчита докато не се възстанови 
предаването на безжичен сигнал. Освен 
това, преносът на информация по кабел 
значително ограничава възможността от 
недоброжелателно сърфиране из базите 
данни на цялата фирма.

Делът на кабелните принтери на пазара 
драстично намалява през последните 
години. Ако дадена организация все още 
не е готова да плати двойната цената за 
безжичен принтер, специалисти предлагат 
метод, по който кабелните принтери 
да работят на принципа на безжичните 
устройства. Всичко, което трябва да се 
направи, е просто да се закупи рутер и да се 
свържат компютрите и кабелния принтер 
с него.

Правилният избор на най-добрия 
безжичен принтер основно зависи от 
въпроси, свързани с неговото качеството 
и съответна стойност. Логично е да се 
предпочете по-функционален принтер, 
който притежава устройства за сканиране 
и копиране, дори факс. На второ място 
следва да се провери дали касетата 
с мастило е финансово-ефективна, 
каква е скоростта на печатане и какво 
е качеството на финализираното 
изображение.

Изграждането на виртуални мрежи 
е най-лесният способ за комуникация в 
наши дни. До достигането на оптимално 
качество на безжична връзка обаче 
специалистите препоръчват да не се 
прибързва в изхвърлянето на старите 
кабелни принтери. Те могат да се окажат 
по-сигурни и полезни дори след като офисът 
бъде напълно покрит с безжична мрежа. �

Надежда НИКОЛОВА

Предаването на ин-
формация по кабел 
намалява значител-
но възможността 
от недоброжела-
телно сърфиране 
из базите данни на 
цялата фирма
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Идеи за 
старото 
оборудване

Преди да се отправите към най-близкия 
контейнер, проверете възможностите 
за печалба от стари предмети в офиса

ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОФИС ОБОРУДВАНЕТО не увеличава 
себестойността си с времето. Следователно, на 
него трябва да се гледа по-скоро като на разход, 

а не – като на инвестиция. В обичайния случай, след 
като даден уред излезе от употреба или се съхранява в 
някое складово помещение, или се изхвърля в най-близкия 
контейнер. Съществуват, обаче, няколко опции за 
възвращаемост на средствата за закупуване, от които 
фасилити мениджърите могат да се възпозват преди да 
се огледат за най-близкия контейнер.

Преди всичко е добре да се потърси отговор на 
въпроса: какво всъщност означава „старо оборудване”? 
Овехтелите мебели, които просто вече не са 
актуални или уредите, за които все по-трудно се 
намират резервни части могат да се нарекат старо 
оборудване и на пръв поглед в тях няма нищо лошо. Не 
трябва да се забравя, обаче, че финансовият аспект на 
старото оборудване крие вероятността за по-голяма 
консумация на енергия, най-често крие здравословен 
риск за служителите, а неоптимизираното офисно 
пространство е равнозначно на наем за по-голяма площ.

Следва въпросът: кое старо оборудване да се запази? 

Източните специалисти препоръчват да се спазва 
правилото: ако 7 месеца даден предмет не се използва, 
то той е напълно излишен. Затова, ако става въпрос 
просто за износено и неугледно оборудването, което 
все още влиза в употреба, не трябва да се прибързва с 
изхвърлянето. Представителната площ в офиса, където 
се осъществяват срещи с настоящи или бъдещи клиенти, 
е добре да бъде обазведена с нови мебели, за да се създаде 
по-добър имидж на компанията. Другите зони, където 
публичният имидж не е фактор, старото оборудване 
може спокойно да се запази. 

Ако все пак сте твърдо решени да се оттървете 
от старото оборудване, има няколко варианта да 
спечелите от това. Най-явната опция е продажбата, 
която в наши дни би била най-бърза и успешна в 
интернет пространството. Виртуалните оказиони 
дават възможност за категоризиране по тип, възраст и 
цена на употребените стоки. Не трябва да се пропуска 
уточнението, че доставката ще бъде за сметка на 
купувача, понеже големите мебели биха оскъпили сделката 
неколкократно. В допълнение могат да се използват 
рекламни брошури или обяви в местен вестник, за да се 
предизвика по-голямо търсене и съответно - по-високи 
цени.

Служителите във фирмата също могат да проявят 
интерес към закупуването на старо оборудване. 
Компютрите, които вече нямат капацитета да 
стартират най-новите програмни продукти на 
организацията, могат спокойно да се използват за по-
прости операции у дома. 

Изхвърлянето на електронни устройства в най-
близкия контейнер може да навреди на околната среда и 
е забранено в много държави. Уредите често съдържат 
опасни съставки като живак, олово и арсен, които 
преставляват токсичен отпадък на сметището и 
могат да се просмучат в почвата. Освен моралната 
отговорност, която носи рециклирането, то може да 
доведе и до парични ползи. Все повече фирми за техника 
предлагат финансови облекчения при закупуването на 
нов продукт, ако старият се върне за преработка. Преди 
година международната компания HP стартира програма 
за изкупуване на стари компютри, монитори, принтери, 
дигитални фотоапарати и смартфони от всякаква марка 
срещу прилично заплащане.

Не на последно място остава възможността със 
старото оборудване да направите дарение на училище, 
здравно заведение или културна институция. Срещу 
документ от страна на организацията, в чиято полза 
се прави дарението, данъчните ви задължения могат 
да намалеят с до 50%. Физическите лица, които могат 
да ползват данъчни облекчения за дарения, размерът 
на облекченията и условията за тяхното ползване в 
България са определени в Закона за облагане доходите на 
физическите лица (ЗОДФЛ).

Фасилити мениджърът с необходимите правни, 
финансови и маркетингови знания може да реализира 
значителна печалба от на пръв поглед „непотребното” 
старо оборудване, а това представлява немалка част от 
неговия професионализъм. �

Надежда НИКОЛОВА
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ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО 
ЮЖНОАФРИКАНСКАТА ДЪРЖАВА 
беше обявена за домакин 

на Световното първенство по 
футбол през 2010-та, очакванията 
за ръст в икономиката се покачиха 
значително. Консултантските фирми 
се надпреварваха в предвижданията 
за потока милиарди долари, който 
ще потече към ЮАР. Според 
неокончателни статистики, 
печалбата от Мондиала се равнява 
на близо 10% (27,7 млрд.) от БВП, 
но тази цифра не разкрива пълната 
картина.

Южноафриканската държава 
инвестира над 4 млрд. долара в 
подобряване на транспортната 
и техническата инфраструктура, 
реконструиране на съществуващите 
стадиони и изграждане на нови. 
В бюджета за Световната 
купа бяха заделени средства за 
дългосрочно управление на риска, 
здравеопазването и сигурността 
в страната. Инициативата от 
страна на бизнеса също не остана 
незабелязана – само в Йоханесбург 
бяха издигнати 30 нови хотела, 
а таксиметрова компания 
инвестира над 100 млн. долара в 
нови автомобили. Очакванията за 
възвращаемост бяха в рамките на 
само няколко години.

Със затихването на вувузелите 
обаче се оказа, че Световната 
купа е създала колкото ползи за 
страната, толкова и тежести. 
Десетте стадиона използвани във 
футболното първенство са отличен 
пример за това. 2,2 млрд. долара 
бяха вложени в създаването на 
спортните съоръжения, които засега 
са забележителности в градовете 
домакини. Най-грандиозното 
съоръжение от Мондиала - Soccer 
City в Йоханесбург – наскоро беше 
обявено за национален стадион 
на ЮАР. След почти цялостно 
разрушаване (90%), южноафрикански 
архитекти в сътрудничество с 
американска дизайнерска фирма, 
взели оригиналното решение да 
проектират огромния стадион във 
формата на традиционен местен съд 
за храна. Проектът за тоталната 
реконструкция на спортната сграда 
от края на 80-те възлезе на над 400 
млрд. долара.

В бъдеще Soccer City ще бъде 
домакин на международните срещи 
на националния футболен отбор на 
ЮАР, а представители твърдят, че 
на стадиона вече са уговорени над 12 
мача от африканското първенство. 
Освен футболни звезди, на Soccer 

City се очаква да потренират и 
редица южноафрикански ръгбисти. 
В преговори с „Южноафриканския 
съюз на ръгбистите” се отбелязва, 
че всъщност именно ръгбито е 
най-популярният спорт в страната 
и организаторите очакват голяма 
пълняемост от страна на феновете. 

Според представители на 
градската управа, Soccer City не 
трябва да се използва само като 
спортно съоръжение. Те предлагат 
сградите да се отдадат за 
излъчване на радио и телевизионни 
компании, а в модерните зали да се 
организират регионални конгреси и 
конференции. Голямата вместимост 
(около 90 000 зрители) позволява 
на стадиона да се провеждат дори 
събития от национално значение 
като встъпването в длъжност на 
държавния глава.

Не толкова бляскаво бъдеще очаква 
най-скъпоструващия стадион от 
Мондиал 2010. Green point stadium 
остана без домакински отбор, но 
собствениците са сключили договор 
с фирма за планиране на събития, 
която ще организира концерти, 
спортни събития и конференции на 
стадиона в Кейп Таун. Ситуацията 
в Порт Елизабет, където нито 
един от местните отбори не се 
класира за по-висшите кръгове на 
футболното и ръгби първенство, 
е малко по-несигурна. Липсата на 
постоянни приходи за поддръжка е 
проблем и за спортните съоръжения 
в малките градове Полокване и 
Нелспруйт. Стадиони на стойност 
стотици милиони долари ще останат 
с празни седалки, поради слаб 
зрителски интерес към футболни 
и ръгби срещи. Представители 
на правителствената комисия 
за планиране смятат, че има 
основателни причини за притеснения 
относно бъдещето на спортните 
комплекси. Те споделят, че 
държавни средства за поддръжка 
на стадионите не са заделени, а 
финансовата обстановка в регионите 
и без това вече е натегната.

Държавниците в Република 
Южна Африка вече съзират 
потенциалния риск, който ги грози 
след инвестирането на огромните 
суми в стадионите за Световното 
първенство по футбол. За градовете-
домакини остава надеждата новите 
съоръжения да избегнат съдбата на 
Олимпийските спортни комплекси в 
Атина да станат причина за развитие, 
а не жертви на грандиозни амбиции. � 

Надежда НИКОЛОВА

Не толкова бляскаво бъдеще очаква най-
скъпоструващия стадион от Мондиал 2010 - 
Green point stadium
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Архитектура

Бъдещето е на

Във връзка с 
честването на 20-та 

годишнина на Съвета на 
архитектите в Европа, 
АСЕ организира конкурс-
изложба за устойчива 
архитектура. По един 
проект от държава ще 
бъде изложен ноември 
месец в сградата на 
Европейската комисия.  
По този повод, през 
лятото на тази 
година Комисията по 
международна дейност 
и евроинтеграция към 
Камарата на архитектите 
в България организираха 
специален електронен 
конкурс за устойчива 
нова или обновена 
съществуваща сграда.

РЕГЛАМЕНТ, ПО КОЙТО БЕШЕ 
ПРОВЕДЕН  КОНКУРСЪТ:
Сградата да е в България, 
да е построена и въведена 
в експлоатация в 
последните 20 години.
В комисията по оценяване 
на проектите бяха 
поканени специалисти 
в оценка на устойчива 
архитектура. 
Кандидатстващите в 
конкурса сгради участваха 
с текстовата част, 
изреждаща устойчивите 
елементи, както и снимки. 
Идеята на конкурса бе 
утвърждаването на 
устойчивата архитектура 
в Европа по пестелив и 
устойчив начин. Планира 
се конкурсът да прерасне в 
ежегоден.

ОБОСНОВКА:
Основната идея на този 
е-конкурс е достойното 
представяне на 

българската архитектура 
на форума на АСЕ, както 
и по-скорошното налагане 
на станалите стандарт 
в развитите държави 
принципи за устойчиво 
развитие.  
За конкурса бе изработен 
и предоставен примерен 
списък на елементи от 
дизайна, строителството 
и поддръжката на 
сградите, считани за 
устойчиви 
/списъкът виж на стр. 34/. 
Трябва да се отбележи, 
че списъкът отразява 
елементи от цялостния 
и интегриран процес, 
но не е изчерпателен. 
Подготвен е за улеснение 
на участниците и на 
журито при оценяване на 
проектите. Поради липса 
на българска система за 
устойчиво строителство, 
списъкът е подготвен на 
основата на системи за 
оценка на устойчивото 
строителство, 
разработени в развитите 
страни, като е съгласуван 
с българските условия. 
Надяваме се българските 
експерти да го използват 
и в бъдещите си проекти 
при обновявания, 
модернизации, както и 
при изграждането на нови 
сгради! Информацията, 
която постъпва от Съвета 
на архитектите в Европа, 
показва, че бъдещето е на 
устойчивата архитектура 
и строителство. Натам са 
ще са насочени и усилията 
и финансирането от 
Европейските институции 
в идните години.

Арх. Николай ГЪЛЪБОВ

архите 

Проектът 
на Англо-
американското 
училище
Проектант: АДА ООД, София по ескиз на RMJM Hillier Group, USA
РЗП: 7 773 кв.м.
Строителство: 2004-2006
Изпълнител: BauTech Gmbh
Награди: Сграда на годината 2006
Специална награда за социално значима реализация и енергийно ефективно решение
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Архитектура

устойчивата

ктура

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОТО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ 
е ситуирано в местността между 
околовръстен път и землището 

на община Панчарево. Училището 
е разположено на 6.5 ха площадка, 
включваща сградата с площ от около 7 
700 кв.м., външни тераси, площадки за 
игра, спортни и технически съоръжения.

Училището е проектирано с капацитет 
400 ученици и персонал и има за цел да 
създаде модел едновременно за най-добри 
педагогически практики и обучение в 
„зелено”, устойчиво мислене.

В проектирането на училището е 
заложен, както ситуационно, така 
и конструктивно, вариантът за 
разширение при бъдещи инвестиционни 
намерения.

(На стр. 46)

Арх. Гълъбов ни предостави 
данни за проекта на 
победителя в конкурса, 
Англо-американското училище. 
По-долу ги публикуваме.

Николай Гълъбов 

е председател на Комисията по международна дейност и 

евроинтеграция към Камарата на архитектите в България. 

Координира дейностите на КАБ с Борда на Съвета на архитектите 

в Европа и други международни организации. Управлявал е проекти 

в САЩ и България, във връзка с проектирането, строителството, 

обновяването и поддръжката на жилищни, административни и 

търговски и индустриални сгради.

Завършва УАСГ, в последствие придобива лиценз да практикува 

архитектурна дейност от щата Калифорния, САЩ, както и 

сертификат, че може да изгражда „зелени” енергийно ефективни 

сгради в щата Калифорния, САЩ, където работи над десет години.
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Архитектура

Ориентацията на учебните блокове е 
съобразена с максималното използване на 
благоприятната слънчева светлина;

Равномерно осветяване на учебните 
помещения – горно осветление на покрива 
както и остъкляване на коридорните 
стени в горната им част (оберлихти); 
Сградата „плува” в здравословна и 
повишаваща работоспособността 
светлина.

Слънцезащита – дървени перголи и сенници 
по южните фасади, щори и затъмнителни 
екрани в класните стаи;

Вентилация – естествена вентилация, 
осигурена от членението на дограмата в 
класните стаи;

Помещения с голяма височина – 
осигуряващи по-качествена среда, 
включително и качество на въздуха;

Топлоизолация – завишени дебелини спрямо 
българските норми, осигурява т.нар. 
термично опаковане (thermal envelope);

Интериорни работи – използвани са 
материали, сертифицирани за неотделяне 
на токсични вещества, в това число 
подови настилки, бои, облицовки;

Електросистеми – повсеместно внедряване 
на енергоспестяващи осветителни тела. 
Сградата притежава BMS.

Строителни материали – приоритетно 
използване на местни и естествено 
добити материали и суровини. Дограмата 
е дървена.

Слънчеви колектори (панели) – разположени 
по плоските покриви за използване на 
потенциала на слънчевата енергия. 
Соларната система осигурява топла вода 
за главните санитарни групи и душовете;

Дъждовна вода – водосъбирателната 
система от всички покриви отвежда 
дъждовната вода до резервоар, който се 
използва впоследствие за напояване;

Задържателно езеро (retention pond) – 
ситуирано в най-ниската част от 
терена за събиране на повърхностните 
дъждовни води, използвани за напояване, 
проектирано с естествени природни 
форми;

На парцела е изградена е пречиствателна 
станция;

Минимално използване на 
водонепроницаеми настилки – дадена 
е възможност на дъждовните води да 
попият през настилките. Алеите и 
площадките за игра са покрити с “mulch” – 
дървесна кора – задържаща влагата през 
лятото и затопляща корените през 
зимата. Езерото от дъждовната вода 
е естетически оформено. Футболното 
игрище е затревено по естествен способ;

Обучение чрез опита – всички сградни 
системи: котелно, климатизационни 
системи, дъждовни резервоари и т.н. са 
достъпни за провеждане на интерактивно 
обучение на децата за действието им и 
живота на една сграда. �
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Някои особености, внедрени при проектирането, 
строителството и експлоатацията на сградата:
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Остъклени фасади

За остъклените фасади 
с пълна сила важи британската поговорка 
„Не всичко, което блести е злато”

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 
навсякъде по света бяха построени 
множество офис сгради, чиято 

екстериорна повърхност в голямата си 
част или изцяло представлява остъклена 
фасадна система. Свързаните с нея 
преимущества не са малко. Те включват 
красив външен вид, проникване на повече 
ествествена светлина, бърз монтаж и 
др. Въпросът с енергийната ефективност 
на тези сгради и това дали те могат да 
постигнат високо ниво в това отношение 
с подобни окачени стъклени фасади е 
оставал леко встрани. 

Като цяло преобладава мнението, 
че сградите, чиято външна обвивка в 
голямата си част е остъклена окачена 
фасада, не могат да бъдат толкова 
енергийно ефективни, колкото тези с 
традиционни стени. Причината не винаги 
се крие в това дали със стъклените 
фасади могат да се постигнат високи 
енергийни характеристики, но и в 
тяхната цена. На пазара могат да бъдат 
намерени стъклени фасадни системи с 
по-високи характеристики, но те като 
цяло са скъпи. Според специалисти това е 

причината в масовия случай „стъклените” 
сгради да са с по-ниска енергийна-
ефективност на сградната обвивка, 
отколкото максималната, която може да 
бъде достигната с остъклени фасади.

Топлинни характеристики 
на фасадните елементи
Стойностите на топлиното 
съпротивление за остъклените фасади в 
масовия случай са между R-2 и R-3* (0.34-
0.51 Km2/W).  За сравнение само 5 см слой 
стиропор достига R стойности между 10 
и12. Това често е причина за критичния 
поглед, който много проектанти, целящи 
енергийна ефективност, имат към 
стъклените фасади. В случаите, когато 
се цели висока енергийна ефективност, 
често срещан девиз е „използвайте 
по-малко стъкло”. Производителите на 
елементи за окачени стъклени фасади 
прибягват до най-различни технологии 
като вграждане на изолационни панели, 
прекъсване на термомостовете, увеличен 
брой на камерите на стъклопакетите и др. 

(На стр. 48)

*В материала сме използвали R 
стойност по имперски мерни 
единици поради по-широкото й 
разпространение в литературата

Енергоефективност
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Стойностите на 
топлиното съпро-
тивление за остъ-
клените фасади в 
масовия случай са 
между R-2 и R-3* 
(0.34-0.51 Km2/W)

Като възможен изход от ситуацията с ниските топлинни характеристики 
на остъклените фасади може да послужат двойните остъклени фасади

(От стр. 47)
Например топлинното съпротивление 
на елемент от окачена фасада, който 
се състои от прозорец с еднокамерен 
стъклопакет, запълнен с аргон и 
изолационен панел със стойност R-12 , 
може да не надвишава стойност от R-4 
за фасадния елемент като цяло. Но дори 
последните достижения в тази област 
не могат да постигнат стойности 
на топлинно съпротивление, които 
се доближават до тези на плътните 
стени. Тоест ако погледнем остъклените 
фасади от гледна точна на съвременните 
изисквания за енергийна ефективност, 
те са енергийни прахосници и генератори 
на високи сметки за отопление и 
охлаждане. За сравнение една обикновена 
изолирана тухлена стена лесно може да 
надмине стойности от R-20 за цялата си 
дебелина, а при пасивното строителство 
стойностите за стените са между R-40 
и R-60. Най-висококачествените окачени 
стъклени фасади на пазара надминават 
стойности на топлинно съпротивление 
от R-6 и могат да достигнат до 
стойности от R-9, катo най-новите 
разработки целят достигане на R 
стойности от 12. Това ще рече, че дори 
и да бъдат закупени най-качествените 
окачени стъклени фасади, топлиното 
съпротивление на цялата изградена от 
тях стена няма да надминава това на 5 см 
стиропор.

Двойни фасади
Като възможен изход от ситуацията с 
ниските топлинни характеристики на 
остъклените фасади може да послужат 
двойните остъклени фасади. Сградите 
с двойни фасади се появяват през 70-
те години на 20 век при тогавашната 
енергийна криза и са разпространени 
предимно в САЩ и Европа, като примери 
за сгради с двойни остъклени фасади 
могат да бъдат срещнати и в България. 
При тях сградната обвивка се състои 
от две фасади с кухина между тях, 
която може да варира от 10-20 см до 
2 м. С помощтта на двойните фасади 
може да бъде запазен бляскавият вид, 
който придава на сградата стъклената 
фасада, и същевременно да се осигури 
проникване на голямо количество слънчева 
светлина в помещенията. Топлинните 
характеристики на двойните фасади обаче 
могат да са значително по-благоприятни 
от гледна точка на енергийните разходи. 
Кухината между двете фасади може да 

добави допълнителни интересни свойства 
на сградната обвивка, които да са в полза 
на топлинния комфорт и работата на 
ОВК инсталациите. Тя може да осигури 
естествена вентилация в сградата, 
породена от циркулацията на въздуха през 
нея. По този начин натоварването върху 
ОВК инсталациите може да намалее не 
само за сметка на по-добрите топлинни 
характеристики на двойната фасада, но и 
от намалената нужда от вентилационни 
мощности. 

Двойната фасада, разбира се, сама 
по себе си не означава, че енергийните 
характеристики на сградната обвивка 
ще са по-добри от тези на сграда с 
висококачествена единична остъклена 
фасада с троен стъклопакет например. 
Голямо значение за последващото 
представяне на двойната фасада през 
жизнения цикъл на сградата има както 
качеството на конструктивните фасадни 
елементи, така и размерът на кухината 
между двете фасади, и избраният модел на 

Енергоефективност
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стойност
Тя определя коефициента 
на топлинно съпротивле-
ние на дадена материя и 
колкто R стойността е по-
висока, толкова по-добри 
изолационни свойства има 
даден материал. Има два 
вида R стойности, използ-
вани в практиката поради 
различията в имперските 
и метричните мерни еди-
ници. Едната се измерва с 
ft2°F/BTU, а другата с Km2/W 
(1 ft2°F/BTU � 0.170622 Km2/W). 

въздушната циркулация в нея. В кухината 
може да има вертикални или хоризонтални 
прегради, но също така тя може да бъде 
непрекъсната. В някои случаи въздухът 
в кухината се  използва за подгряване 
на входящия отвън въздух, но тогава 
се намаляват свойствата на двойната 
фасада като буфер за трансфера на 
топлина през сградната обвивка. Също 
така трябва да се има предвид, че ако 
фасадата е непрекъсната по височината 
на сградата, през лятото горните 
етажи могат да се нагряват повече 
поради свойството на топлия възух да 
се издига нагоре. Затова някои двойни 
окачени стъклени фасадни системи са 
с подвижни прегради, които затварят 
въздуха в кухината през зимата и при 
нужда я отварят за естествена въздушна 
циркулация през лятото.

Двойна или единична фасада?
По отношение на топлинните загуби 
двойните фасади се представят по-добре 

от единичните през отоплителния сезон. 
В добрите практики могат да бъдат 
срещнати случаи, когато топлинните 
загуби през двойната фасада са с 50% 
по-ниски при сравняването й с единична 
фасада от същия клас.

През горещия сезон при температурните 
характеристики, освен моделът на 
циркулация на въздуха в кухината, голяма 
роля играят свойствата на стъклото 
и размерът на остъклената част на 
фасадния елемент спрямо неостъклената. 
Например в проучване на фасадния инженер 
Матияс Хаасе (2006 г.) при отношение 
на стена към прозорец 0.32 при двойна 
фасада и същото отношение равно на 
0.911 при единична фасада се е получил 
еднакъв резултат по отношение на 
разходите за охлаждане. Но при сравняване 
на двойна фасада и единична фасада с 
отношение стена към прозорец 0.911 и 
на двете фасади, нуждата от студови 
мощности в лучая с двойната фасада се 
оказала по-ниска с 13%.  В случая, когато 
отношението стена към прозорец при 
двата вида фасади е 0.32, при двойната 
фасада натоварването върху студовите 
мощности било със 7% по-малко. В 
практиката има и немалко случаи на 
недобре обмислено проектиране, подбор 
на елементи или некачествено изпълнение 
на двойни фасади, което е довело до по-
лошото им представяне в сравнение с 
качествено изпълнени единични остъклени 
фасади.

Основната причина двойните фасади 
да не са толкова широко разпространени 
е значително по-високата им цена, но 
температурните им характеристики ги 
правят много подходящи за климатични 
условия като тези в континентална 
Европа. Към този недостатък се нарежда 
по-голямата нужда от поддръжка. Също 
така енергийното моделиране при избор 
на двойна фасада е значително по-трудно, 
което затруднява прогнозирането 
на това, как ще се държи фасадната 
система в бъдеще. Това е причина много 
компании да избират сграда с двойна 
фасада не толкова поради информирания 
избор до каква степен тя ще е финансово 
ефективна, а по-скоро за престиж. Въпреки 
това, ако една двойна остъклена фасада 
бъде проектирана адекватно от енергийна 
гледна точка и от опитен изпълнител, с 
нея могат да бъда постигнати значително 
по-високи параметри, отколкото с 
единична фасада. �

Ясен ДИМИТРОВ

Енергоефективност
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Технологии

Съвременно почистване 
на плувни басейни

Химичното пречистване на водата с хлор отстъпва място 
на иновативни електромагнитни и биологични методи

УСПЕВАЕМОСТТА НА ХОТЕЛИТЕ през 
летния сезон пряко зависи от 
наличието на басейн с бистра и 

прохладна вода. Докато температурата 
на водата до голяма степен се влияе 
от слънцегреенето, за чистотата й е 
необходима специализирана комбинация от 
филтриране, циркулиране и хигиенизиране. 
Дълго време хлорът, със своите плюсове 
и недостатъци, беше един от най-
използваните инструменти за предпазване 
на басейна от бактерии и плесен. С 
нашумяването на екологосъобразното 
хигиенизиране започна усилено търсене и 
разработване на алтернативи технологии 
със слабо химическо съдържание. 
Съвременните методи за почистване на 
басейните предлагат по-здравословна среда 
за плувците, както и по-евтина и лесна 
поддръжка на системите на басейна.

Хлорът е доказано много ефективен 
хигиенизриащ продукт за приложение в 
басейни. Много от плажуващите, обаче, 
не харесват миризмата и усещането, 
което хлорът оставя, още по-малко 
неговия избелващ ефект върху косата и 
дрехите. Когато химикалът се комбинира 
с органичен материал (пот, коса и др.), той 
отделя различни форми хлориди, които 
причиняват здравословни проблеми като 
астма на дробовете. При продължително 
третиране на водата с хлор, той може да 
причини корозия или да повреди стените 
или инсталаците на басейна, а това често 
поражда необходимост от  скъпи поправки 

на помпи и др. Освен това, собствениците 
на басейни трябва постоянно да добавят 
количества от химикала във водата, с 
което разходите растат допълнително.

Въпреки всичко казано досега, повечето 
други алтернативи за почистване на 
басейните изискват поне малко количество 
хлор за остатъчно хигиенизиране. 
Системата, която изпомпва вода от 
пречиствателя, също има първична 
почистваща функция и трябва да има 
възможност бързо да елиминира всякакви 
патогени, попаднали в басейна, и да 
предпазва от плесен стените на басейна. 
Изискуемото количество и концентрация на 
хлор, обаче, драстично може да се намали.

Озонови системи 
за почистване на басейни
Озонът е мощен оксидант, което означава, 
че той може да бъде много ефективен 
за почистване на водата, циркулираща 
в басейна. Сравнителен анализ показва, 
че дезинфектиращите му свойства 
са много по-силни от тези на хлора и 
кислородната вода. При отделянето 
на третия атом кислород не само се 
унищожават спори, вируси и бактерии, 
но и се отстранява маслото от водата. 
Повечето инсталации използват или 
източник на ултравиолетова светлина, или 
метода коронарен разряд, за да превърнат 
двумолекулния кислород от въздуха в 
озон, който след това се инжектира в 

Озонът окислява 
нечистотиите и 
улеснява слепва-
нето на маслени 
и други частици, 
които по-късно 
могат лесно да се 
филтрират

Озонатор за вода
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тръбопроводната система на басейна.
Разтворен във водата на басейна, 

озонът окислява нечистотиите и 
улеснява слепването на маслени и други 
частици, които по-късно могат лесно да 
се филтрират. Поради тази причина е 
необходима честа подмяна или почистване 
на филтрите, преди да се запушат. 
Циркулацията на водата е от голямо 
значение, за да се осигури дистрибуцията 
на озонова вода. В малки количества озонът 
няма директно да промени кислеността 
на водата, така че специалистите могат 
по-лесно да балансират нивата на рН в 
басейна. 

Озоновата вода все пак трябва да се 
третира с резервен дезинфектант като 
хлор, за да неутрализира бързо каквито и да 
било патогени от плувците, но в сравнение 
с традиционен басейн са нужни едва 20% 
от хлора. Освен това водата обикновено 
остава по-чиста за по-дълъг период от 
време с озон, отколкото с хлорирана 
вода. Важно преимущество на озоновите 
системи е тяхната лесна адаптация към 
инсталациите на съществуващи басейни.

Системи с ултравиолетова 
светлина
При почистването на вода 
с ултравиолетова светлина, 
електромагнитните лъчи се използват 
като средство за унищожаване на 
патогени, докато водата циркулира през 
хигиенизиращата инсталация. Трябва да се 
има предид, че този тип лъчи нямат нищо 
общо с лъчите за производство на озон. 
Водата, която преминава през точката 
за дезинфекция, се прочиства, но за да се 
запази чистотата й и в останалата част 
на басейна е необходимо допълнително 
третиране с хлор, например. Количеството 
химикал, което се прилага при този тип 
системи, е до 70% по-малко от това в 
басейните със стандартно почистване 
с хлор. В допълнение, ултравиолетовата 
светлина е значително по-ефективно 
средство за унищожаване на някои 
болестотворни микроорганизми, непосилни 
за хлора.

Системи за почистване 
с метални йони
През последните години на пазара се 
появиха редица почистващи системи с 
метални йони, които използват сребърни 
или медни решетки за йонизация на 
водата в басейните. Този метод може да 
се използва срещу развитие на плесен и 
намаляване на бактериите, но системите 
сами по себе си нямат възможността 
ефективно да се справят с патогени, за 
да бъдат използвани без допълнителни 
химикали като хлор. В допълнение, едно от 
изискванията за правилно функциониране 
на системите с метални йони може да е 
ниска киселинност на водата, което, от 
друга страна, може да противоречи на 
гаранционните условия на инсталации като 
водните нагреватели. 

Почистване на естествени 
басейни с водни растения   
Естествените басейни набират широка 
популярност в Европа и Съединените щати. 
Този тип басейни значително пресъздават 
биосредата на естествено езеро, но в 
контролирана среда. При естествените 
басейни филтрацията и елиминирането 
на патогени се осъществява от растения, 
допълнителни бактерии и дори понякога – 
от риби. Професионално проектираната 
система може да осигури кристално чиста 
вода, без необходимост от прилагане на 
химикали като хлор.

Обикновено естествените басейни са 
построени именно с такава цел, понеже 
трансформирането на традиционен 
басейн в природен е сложен процес. Този 
тип басейни не са евтини и обикновено 
струват 20-30% повече от традиционните 
вкопани басейни, но си струват най-малко 
заради визуалния ефект. Любителите на 
естествени басейни също така изтъкват, 
че естествените басейни не изискват 
токсични химикали и представляват 
ефектно ланшафтно решение към изгледа 
на хотела.

Нито една от изброените системи за 
почистване на плувни басейни не може да 
се счита за универсална или най-добра. За 
по-лесна ориентация в разнообразието 
от методи, фасилити мениджърите 
трябва най-първо подробно да анализират 
съществуващата система за почистване 
и да определят точно, от каква промяна 
се нуждаят. За това е необходима 
реалистична представа за броя и типа на 
посетителите на басейна, която ще ги 
насочи към финансово по-ефективен метод 
или такъв, гарантиращ пълно елиминиране 
на бактериите. Ползите на една 
система пред друга, обаче, могат да се 
окажат напълно излишни при евентуална 
несъвместимост между новите и налични 
инсталации. �

Надежда НИКОЛОВА

Ултравиолетовата 
светлина е зна-
чително по-ефек-
тивно средство за 
унищожаване на ня-
кои болестотворни 
микроорганизми, 
непосилни за хлора

Камера за третиране на вода с UV лъчи

Есествените басейни с 
биологично третиране на 
водата набират скорост
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Интервю

Професионален 
фасилити мениджър – 
пожелание или реалност

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.

-н Рогачев, какво се случва с АДИС?
(КР) АДИС оперира с определен 
брой бивши държавни имоти, 

които са апортирани в капитала и с 
основна идея да се отдават под наем 
на дипломатически представителства 
и на персонала на дипломатическите 
представителства. На практика 
фирмата оперира на свободния пазар и се 
конкурира с всички останали фирми, които 
отдават имоти под наем, но с тази 
подробност, че сега действащият Закон 
за държавна собственост ни задължава 
да ги отдаваме чрез търг. Лошият 
момент е, че не можем да обясним на 
едно посолство „Ние ще ви дадем дадена 
резиденция или дадена къща, но ще 
трябва да обявим търг”. Това просто е 
недомислие на закона.

От друга страна, голяма част от 
дипломатическите посолства вече си 
купиха сгради.

Тоест те не ползват услугите на 
АДИС?

(КР) Да. Голяма част.

А възможно ли е, щом е на свободния 
пазар, едно посолство теоретично да си 
наеме сграда от друга фирма?
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Калин Рогачев
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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

(КР) Да, абсолютно.
Тоест това означава, че АДИС по 

никакъв начин не е привилегирована по 
отношение на отдаването на имот 
под наем на едно дипломатическо 
представителство?

(КР) Това е традиция, която все още е 
силна и обикновено дипломатическите 
представителства се обръщат първо към 
АДИС.

Другата причина, освен традицията, 
не е ли предположението, че вашият 
екип има опит в такива ситуации?

(КР) Имаме опит не само в отдаването 
под наем, а и в поддръжката на 
тези имоти. Защото ние поемаме 
и поддръжката на сградите. Имаме 
48-часова готовност за реакция за 
всички видове ремонти или услуги, 
които се изискват от страна на 
дипломатическите представителства 
и техните служители. Другият момент 
е, че АДИС е притежавал един затворен 
комплекс.

Какви са вашите впечатления 
и препоръки към законодателя, по 
отношение на комплексите от затворен 
тип, базирани на вашия опит?

(КР) Към настоящия момент има само 
няколко реда за комплексите от затворен 
тип в ЗУЕС. Съществува едно определение, 
че жилищен комплекс от затворен тип 
е комплекс, обособен като отделен 
урегулиран поземлен имот, върху който 
са построени сгради в режим на етажна 
собственост и други обекти, обслужващи 
собствениците и обитателите, при 
спазване на условията за контролиране на 
достъп. Обаче по това определение ние 
можем да си заградим комплексите и да 
кажем, „ами те са комплекси от затворен 
тип”.

В конкретния случай с АДИС 
проблемът е, че сградите и съответно 
апартаментите в комплекса са продавани 
без земята, която остава собственост на 
дружеството. 

(На стр. 54)
Дарин Лашков
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(От стр. 53)
Сега това е утежняващо обстоятелство, 
тъй като ние плащаме данъци за тази 
земя, без да можем да я използваме. Най-
вероятно това се е случвало, за да се 
намали цената на отделните имоти, но 
според мен при едно бъдещо урегулиране на 
този тип строителство е задължително 
да се предвиди, че и земята следва да бъде 
продавана със сградата.

Другият проблем е, че ролята на АДИС в 
този комплекс от затворен тип е чисто 
инвестиционна, а именно че дружеството 
само е построило и продало имотите. 
Оттам нататък поддържането на 
общите части се извършва от друга 
фирма. Но по навик живущите се обръщат 
към АДИС, която вече няма нищо общо. 
Получава се така, че сме като пощенска 
кутия и препредаваме оплакванията на 
клиентите към строителя или фирмата, 
която е за поддръжка. Ако въпросът със 
земята беше урегулиран законово, ние 
нямаше да имаме отношение по въпроса. 
Още веднъж ще кажа – според мен, когато 
си инвеститор в затворен тип комплекс, 
задължително трябва да продадеш и 
земята. Задължително трябва да имаш и 
професионален фасилити мениджър, който 
да не бъде само за отделните сгради, а 
да отговаря и за поддръжката на целия 
урегулиран поземлен имот, включващ 
земята и всички прилежащи съоръжения.

Друг важен въпрос е кога трябва да бъде 
избран и определен този мениджмънт? 
Когато разпродаваш имотите или в 
последствие? Този казус също трябва 
да се урегулира, в смисъл че когато 
се прехвърлят такъв тип имоти, 
задължително в договорите за покупко-
продажба трябва да има клауза, че 
купувачите са съгласни и приемат този 
вид мениджмънт. В случая с АДИС, първо 
са били продадени апартаментите, след 
това е избрана фирма за управление на 
общите части.

(ДЛ) Тоест купувачите придобиват 
имота само ако са съгласни той да бъде 
управляван по предварително определен в 
договора начин.

(КР) Да, трябва да е ясно предварително 
какви са услугите и какви такси се 
плащат, защото най-големият проблем е 
с тях. Дори може да се възприеме подход, 
подобен на дружествата за комунални 
услуги. Например ВиК дружествата. Те 
задължително изработват бизнес план, 

в който посочват как ще постигнат 
определено качество на водата и 
услугата. За да повишат качество на 
водата и услугата, ВиК дружествата 
планират да направят определени 
инвестиции. Съответно за да се 
изплатят реализираните инвестиции, 
същите дружества предвиждат да 
увеличат през годините таксите за 
вода по определена и одобрена от ДКЕВР 
тарифа. Тези намерения се отразяват 
в бизнес плановете, които обхващат 
поне петгодишен период. Няма да е зле 
на същия принцип да са и мениджърските 
дружества за поддръжка на общите 
части. Тоест за поддръжката на даден 
обект фасилити мениджърът следва да 
поеме определени ангажименти: Да знае, 
че, отговаряйки за определен обект или 
УПИ, той трябва да поддържа тръбите за 
поливане на площите например. За тази 
цел ще направи съответни инвестиции 
и поради това през годините тарифата 
му за поддръжка ще расте с еди-си колко 
процента. Този бизнес план трябва да 
е на разположение на хората, които 
купуват имоти. Така те знаят, че влизат 
в този затворен комплекс, съгласяват 
се с този мениджър, защото неговата 
тарифа ги устройва – виждат какви 
задължения е поел, виждат как мисли 
да развива своя бизнес и какви ще са 
неговите такси. Затова няма да е далеч 
времето, когато ще се стигне според 
мен и до някаква яснота по отношение 
на този мениджмънт на принципа на 
другите дружества за комунални услуги. 
ВиК също е един вид дружество, което 
се занимава с общите части, в случая 
водопроводи, само че на града. И при 
газификацията е така. Но съществува и 
ДКЕВР, който одобрява цените на водата 
и задължава дружествата да правят 
съответно инвестиции за поддържането 
на тези общи инсталации. Мисля, че 
поддръжката на общите части като 
дейност е много подобна на дейността 
на дружествата за комунални услуги. 
Който поема поддръжката на определен 
затворен комплекс следва да си дава 
сметка, че приема да поддържа еди-
си колко вида съоръжения, еди-си колко 
километра водопровод, планира да ги 
поддържа по еди-си какъв начин, на всеки 
5 години ще сменя определени части и 
т.н. За тази цел ще са нужни еди-си колко 
инвестиции. Имайки предвид всичките 

Ролята на АДИС в 
този комплекс от 
затворен тип е чисто 
инвестиционна
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ангажименти, дружеството за поддръжка 
ще може да си определи и цената на 
услугата и съответно промяната й през 
годините. Тези планове трябва да са 
задължителни за фасилити мениджмънт 
фирмите и това трябва нормативно да 
залегне в регулирането на комплексите 
от затворен тип. Мисля, че това ще 
окаже благотворно влияние на този тип 
услуги и постепенно те ще започнат да се 
разрастват.

(ДЛ) Аз мисля, че в комплексите 
от затворен тип професионалните 
мениджъри трябва да се съобразяват 
с решенията на някаква форма на 
управление, например на Общото събрание.

(КР) Да, разбира се, че трябва да има 
Общо събрание.

(ДЛ) Да, но има комплекси, които нямат. 
Тази тема беше основен дебат на една 
от конференциите, на които участвах. 
Живущите приемат фасилити мениджмънт 
фирмата като натрапена, която иска 
някакви такси, без да е ясно за какво.

(КР) Това имам предвид като казвам, 
че тези фирми трябва да се задължат да 
предоставят планове, за да има яснота. 
В момента, в който купуваш имот, да 
знаеш каква ще е таксата за поддръжка 
и за какво ще се плаща. И ако „утре” 
фирмата поиска да повиши таксите, 
клиентът ще може да извади плана и да 
се аргументира и защити с него. Всички 
други обстоятелства, които могат да 
доведат до повишаване на таксите, също 
трябва да бъдат описани в договор – като 
например процента на инфлация и пр. 

(ДЛ) Трябва да бъде уреден въпросът 
дали фасилити мениджърът може да бъде 
сменян с решение на Общото събрание.

(КР) Да, това трябва да се урегулира 
нормативно. Но ако трябва да обобщим 
най-важното – идеята е задължително да 
има такива мениджъри в затворените 
комплекси, но те да са задължени да имат 
ясни правила за работата си, минимум 
5-годишен бизнес план, в който да е ясно 
какви задължения поемат и как ще се 
формира тяхната тарифа за плащане на 
такива такси. И съответно целият този 
план да бъде обществено достъпен, да 
бъде ясен и да може всеки, който купува 
имот в такъв комплекс, да може да го 
види и респективно да се съгласи или не с 
покупката.

Не трябва ли да е подобна 
процедурата и в традиционните 

отворени комплекси? Бъдещият 
професионален фасилити мениджър да 
бъде представен на Общото събрание, 
да се разгледа неговият бизнес план, 
да се сключи договор, да се уговори 
възнаграждение и прочие?

(КР) Същият е принципът в момента 
с жилищните комплекси. Там също стои 
проблемът със собствеността на земята. 
Собствениците на сградата са едни, на 
земята обикновено са общините. Оттам 
се поражда сериозен хаос. Но много 
често самите общини нямат интерес 
този въпрос да се уреди, тъй като така 
остава възможност недобросъвестни 
представители на общинската власт 
да се разпореждат с междублоковите 
пространства по начин, който е в ущърб 
на притежателите на апартаменти в 
етажната собственост. Ако земята 
принадлежи на етажните собственици 
от блоковете, то никакъв вид строеж 
няма да може да се започне без съгласието 
на всички тях. Така можем и да спрем 
порочната практика на застрояване на 
околоблоковите пространства.

(ДЛ) От друга страна, същите 
собственици, които могат да са 
потърпевши от действията на общината 
по отношение на междублоковото 
пространство, нямат силно желание да 
купят земята, защото трябва да плащат 
данък.

(КР) Така е. Освен това, ако земята е на 
собствениците, те ще трябва да поемат 
грижата за нейната поддръжка и няма 
да могат да се оправдават с общината. 
Ще трябва да намерят фасилити 
мениджър, който да извършва тази 
услуга. Но ми се струва, че ако етажните 
собственици поемат сами поддръжката 
на околоблоковите пространства, то 
размерът на местните данъци следва 
да намалее, тъй като общината ще бъде 
освободена от това задължение и няма да 
отделя средства за това.

(ДЛ) По време на изготвянето на 
ЗУЕС имаше предложение да се въведе 
параграф , който да задължи общините 
да оформят прилежащите пространства 
към съответните сгради в жилищните 
комплекси като отделни УПИ, по искане на 
гражданите. Този текст обаче не влезе в 
първоначалната редакция на закона, а си 
мисля, че такъв би бил полезен. �

Благодаря за интересния разговор! 
Интервюто взе Антон ТОНЕВ

Aко земята е на 
собствениците, те 
ще трябва да поемат 
грижата за нейната 
поддръжка и няма да 
могат да се оправдават с 
общината
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АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ 
АКТИВИ (без земята, която не 
се амортизира) има тясна 

връзка с тяхното остойностяване 
и счетоводно отчитане. Всеки 
актив, който (1) се очаква да бъде 
използван повече от една година в 
присъщата дейност на компанията 
или за административни цели и (2) 
има краен полезен икономически 
живот, трябва да бъде амортизиран.  
Амортизацията представлява 
процес на систематично пренасяне 
на стойността на дълготрайните 
материални и нематериални активи в 
себестойността на готовия продукт, 
т.е. намаляване цената на определен 
актив поради износване или изхабяване. 
Амортизират се дълготрайните 
активи, вкл. нематериалните 
такива. Амортизационният разход 
за счетоводния период се приспада 
от нетната печалба (или увеличава 
нетната загуба) за този период. В 
отчета за финансовото състояние 
амортизационния разход също намира 
място под формата на нова статия, 
наречена „Акумулирани амортизационни 
разходи”. Наред с историческата цена 
на актива, която може да се види в 

пр
од

ъл
ж

ен
ие

 о
т

 м
ин

ал
ия

 б
ро

й

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.

Финансово-счетоводни термини 
и коефициенти от финансовия 
анализ, приложими в дейността 
на фасилити мениджъра

Амортизация

отчета, тази нова статия показва 
колко от полезния икономически живот 
на актива, от гледна точка на разхода, 
е използван до момента. Счетоводната 
стойност на даден актив представлява 
разликата между историческата му цена 
и натрупаната към дадения момент 
амортизация. 

Освен въздействие върху 
счетоводните отчети (т. нар. 
счетоводно влияние) амортизационните 
разходи оказват влияние и върху 
данъчните задължения на фирмите. В 
зависимост от специфичното данъчно 
законодателство и различните методи 
за начисляване на амортизацията 
(линеен или ускорени) амортизационните 
отчисления могат да имат различно 
влияние върху финансовия резултат на 
компанията за счетоводния период, 
което пряко ще се отрази върху размера 
на данъчното задължение на тази 
компания. Методите за изчисляване на 
амортизационните разходи са: 
� Линейният метод - амортизацията се 
разпределя пропорционално през периода 
на предполагаемия срок на използване на 
актива. 
� При нелинейните методи размерът на 
амортизацията е различен в рамките на 
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периода. Те обикновенно са намаляващи 
нелинейни методи на амортизация 
(ускорена амортизация), при които 
във всеки следващ период в рамките 
на предполагаемия срок на годност на 
амортизируемите активи размерът 
на амортизацията е по-малък от 
предходния период. Такива методи са: 
� метод на намаляващия се остатък
� метод на намаляващата се сума на 
числата

Методите на амортизация и въобще 
цялостната амортизационна политика 
на компанията може и има съществено 
влияние върху дейността на фасилити 
мениджърите. Тъй като портфейлът, 
който те управляват, в голямата си 
част се състои именно от дълготрайни 
активи, амортизационните разходи 
по тези активи представляват една 
голяма част от разходния бюджет на 
дирекцията, която те управляват. 
Това рефлектира върху съществено 
увеличаване на разходната част от 
бюджета на фасилити мениджър, 
който има голяма активна капиталова 
програма. Освен в случаите, когато 
тези разходи са бюджетирани, тези 
разходи могат чувствително да 
намалят достъпа му до оперативни 

средства за осъществяване на 
допълнителни дейности или проекти.

Капитализация срещу разходи
Капиталовите разходи или капитализация 
на фиксираните активи представлява 
процес на завеждане на дадения актив в 
Отчета за финансовото състояние и се 
осъществява в момента, когато дадения 
актив започва да генерира приходи, след 
което той може да бъде капитализиран и 
съответно амортизиран. Капиталовите 
разходи се отнасят до активи, които 
имат полезен живот повече от 1 година  
и се отчитат в счетоводните отчети 
по цена на придобиване. Кои активи да 
се капитализират зависи от данъчните 
закони и вътрешната фирмена политика. 
Т. нар. данъчен инженеринг се занимава 
с въпросите относно оптималните 
срокове за амортизиране на даден актив 
и възможността за прилагане на ускорена 
амортизационна политика. От друга 
страна всички компании правят годишна 
преоценка на позицията си относно 
какъв ресурс, собствен или заемен, 
искат и могат да използват във връзка с 
капиталовите си разходи. 

(На стр. 58)
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(От стр. 57)
Поради обичайния недостиг на ресурс за 
капиталови цели, за всеки един проект 
съществува вътрешна конкуренция между 
различните звена и мениджърите им, като 
този мениджър, който защити финансово 
най-добре своя проект, може да разчита на 
усвояване на необходимите ресурси. 
Всеки фасилити мениджър е запознат 
с оперативния си бюджет, разходите 
по който директно засягат Отчета за 
дохода. В допълнение повечето фасилити 
мениджъри или имат годишен бюджет 
на капиталовите разходи или управляват 
еднократни капиталови проекти. Във 
фасилити дирекцията капиталовите 
разходи обичайно включват разходите 
при конструиране, придобиване, замяна 
или модернизация на даден актив. 
Фасилити мениджърите трябва да 
разбират, че не всички капиталови 
проекти са равнопоставени от гледна 
точка на данъчното третиране. При 
някои проекти е желателно и възможно 
прилагането на ускорената амортизация, 
като те ще бъдат по-предпочитани от 
финансовия директор. По отношение на 
остойностяването, осчетоводяването, 
амортизацията и капитализацията на 
активите фасилити мениджърите трябва 
да разберат, че правилата се определят 
от финансовия директор, а Фасилити 
мениджъра само ги следва и изпълнява. 

Видове лизинг и решения от 
типа „лизинг срещу покупка”
Компаниите (както и физ. лица) могат 
да придобиват активи както на 
лизинг, така и чрез директна покупка. 
Международните счетоводни стандарти 
дават следните определения за видовете 
лизинг: „Лизинг е двустранен договор, при 
който лизингодателят прехвърля към 
лизингополучателя, срещу определена 
наемна сума, правото за използване на 
актива за определен период от време.”

Финансов лизинг е този, при който 
се прехвърлят всички рискове и ползи, 
свързани със собствеността на актива.

Оперативен лизинг – различава се от 
финансовия лизинг. При него активът 
остава да се води в счетоводните 
отчети на лизингодателя, като 
лизингополучателят има правото 
да използва този актив срещу 
периодични наемни плащания, които се 
отразяват в Отчета за дохода като 
приход за лизингодателя и разход за 
лизингополучателя. При финансовия лизинг 
(1) активът се води в счетоводните 
отчети на лизингополучателя по по-
ниската цена от справедливата стойност 
или сегашната стойност на бъдещите 
лизингови премии, (2) този актив може да 
бъде амортизиран от лизингополучателя, 

което ще намали облагаемата му печалба и 
(3) задължението на лизингополучателя към 
лизингодателя във връзка с периодичните 
плащания намират отражение в Отчета 
за финансовото състояние като 
краткосрочни и дългосрочни задължения. 
Следователно финансовият лизинг е почти 
идентичен на покупката на актива при 
условията на разсрочено плащане и със 
съответното оскъпяване.

Решенията „лизинг срещу покупка” са 
нищо друго освен финансови решения. И 
при двата случая активът ще се използва 
от компанията, но как трябва да стане 
това? Дали компанията трябва да плаща 
наемна такса за използването му или 
трябва да го закупи? И двете ситуации 
имат своите предимства:

Предимства при покупката на актив – 
компанията може да се възползва от 
данъчния ефект на амортизационните 
отчисления, от евентуално повишаване в 
стойността на актива (в случай че реши 
да го продаде), както и че съответният 
актив има някаква остатъчна стойност в 
края на полезния му икономически живот.

Предимства при лизинг на актив 
(основно при оперативен) – лизинговите 
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плащания намаляват облагаемата печалба, 
няма първоначална инвестиция (разход на 
средства), текущата поддръжка на актива 
се поема от лизингодателя за периода на 
договора, няма риск при унищожаване или 
друга повреда на актива.

За да може да се вземе правилното 
решение, лизинг или покупка, трябва да се 
сравнят нетните настоящи стойностти 
на паричните потоци при двата варианта. 
Тази опция, която предлага по-ниска нетна 
настояща стойност, е предпочитаното 
решение от финансова гледна точка.

Финансово счетоводни 
коефициенти
Финансовите коефициенти са инструменти, 
чрез които всички потребители на 
финансовата информация – външни 
(инвеститори, анализатори, регулаторни 
органи и др.) и вътрешни (акционери, 
мениджмънт, служители и пр.) за 
дадена компания, сектор или отрасъл 
могат да извлекат информация от 
фирмените счетоводни отчети, която 
да индикира финансовото им състояние 
и финансовата позиция на компанията 

и която да бъде съпоставена с минали 
периоди, с конкурентните компании или 
с определен „стандарт” или „бенчмарк”. 
Анализът на база финансови коефициенти 
включва отнасянето на една фигура от 
счетоводните отчети към друга за 
извеждане на формула (коефициент) и 
оценката, дали този коефициент индикира 
за отслабване или засилване на финансовото 
състояние на компанията. Този анализ се 
използва както  от външната публика за 
оценка на състоянието на дадена компания, 
така и вътре в организацията за измерване 
на ефективността и производителността. 
Финансовите коефициенти, заедно с други 
измерители и техники, стоят в основата 
на финансово-управленския процес на 
измерване на изпълнението и управление на 
изпълнението (performance measurement and 
performance management).

Най-общо основните финансови 
коефициенти могат да се разделят в пет 
категории, като по-важните във всяка 
категория са:

I. Коефициенти за рентабилност 
1. Коефициент на рентабилност на 
приходите от продажби (Profit Margin) = 
(финансов резултат) / (нетен размер на 
приходите от продажби)

Измерва печалбата на всеки 1 
лв. продажби. Ако стойността на 
коефициента е ниска, това означава, 
че или разходите са твърде големи, или 
продажните цени са твърде ниски.
2. Коефициент на рентабилност на 
собствения капитал (Return on Equity - 
ROE) = (финансов резултат) / (собствен 
капитал)

Измерва възвръщаемостта от 
инвестицията на акционерите. 
Този коефициент често се използва 
за сравняване на компании, когато 
инвеститор прави преценка коя акция да 
закупи.
3. Коефициент на капитализация на 
активите (Return on Assets - ROA) = 
(финансов резултат) / (сума на реалните 
активи)

Измерва възвръщаемостта на база 
всички активи. При него не се вземат 
впредвид лихвените плащания към 
кредиторите, поради което той работи 
най-добре за активи, които са закупени без 
външно финансиране.
4. Коефициент на рентабилност на 
инвестициите (Return on Investments – 
ROI, наричано още ROCE – Return on Capital 
Employed) = (финансов резултат) / (пасиви)

Измерва възвръщаемостта на база целия 
размер на привлечения капитал – директен 
акционерен капитал плюс кредитни 
средства. �

(Очаквайте продължение в следващия брой)

Димитър ФРАНЗЕЛОВ
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Училището с платинен 
LEED сертификат
Американски пример за ефективна интеграция между образование, 
архитектура, природна среда и модерни технологии

ВАШИНГТОНСКОТО ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ 
SIDWELL FRIENDS води своето начало 
от средата на XX-ти век. Сградата 

е реновирана през 1971 г., а проектът за 
осъвременяване от 2001-а година включва 
и изграждането на изцяло ново крило 
северно от старата постройка. Екипът 
на арх. Керън Тимбърлейк си поставя за цел 
да скрие границата между старо и ново и 
едновременно с това да създаде „зелено” 
училище, достойно за най-високата 
степен на сертификация по стандарта 
LEED.

Проектантският екип решава да 
застрои неусвоените северни територии 
от кампуса, оставяйки непокътнати 
спортните площадки и зелените дворни 
пространства на юг. Триетажността 
е запазена, а дървената облицовка на 
старото крило преминава в сенници от 
червен кедър в новата част. Това прави 
трансформацията между сградите почти 
неосезаема.

Материалите, използвани при 
строителството, са специално 
подбрани според критериите на LEED 
сертифицирането и предимство е дадено 
на местно добитите ресурси. Така 
например червеният кедър по фасадата е 
регенериран от винени бъчви, а алеите в 
двора са постлани с дървени плоскости 

от близкото пристанище „Балтимор”. За 
ландшафтното оформление са ползвани 
шлифовани камъни, корк, както и други 
рецикирани материали.

Дизайнът на Sidwell Friends School 
е изцяло подчинен на съвременните 
принципи на енергоефективност. 
По южната фасада са поставени 
хоризонтални сенници, докато тези 
по източната и западната фасада са 
разположени вертикално под специфичен 
ъгъл, за да предпазят от отблясъци 
когато слънцето падне ниско над 
хоризонта. На север не е необходимо 
засенчване и северните прозорци са 
проектирани така че да пропускат 
максимално количество дифузна светлина.

В интериорно отношение таваните на 
помещенията са покрити със специфични 
плоскости, които допълнително 
отразяват слънчевата светлина 
в класните стаи. Освен сензори за 
движение, в помещенията са инсталирани 
и фотодетектори, които следят за 
количествтото естествена светлина и 
при достигане на дадени стойности са 
настроени автоматично да изключат 
изкуственото осветление. 

Сградните инженери са отчели 
възможностите за енергийни спестявания 
откъм механична климатизация и в 

Обновеното учили-
ще ползва едва 45% 
от невъзобновя-
емата енергия, ко-
ято се консумира в 
сграда със същите 
размери, ползваем-
ост и ориентация
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проекта за училището са отбелязани 
не само два топлинни комина, но 
и специфично разположение на 
прозорците, така че да се осъществява 
пасивна вентилация. Изчислено е, че 
обновеното училище ползва едва 45% 
от невъзобновяемата енергия, която се 
изразходва в сграда със същите размери, 
ползваемост и ориентация. 

Пет процента от общото количество 
електричество, което се консумира в 
Sidwell Friends School, се генерира от 
фотоволтаични панели, намиращи се на 
покрива на старото крило на училището. 
За още по-голяма ефективност по 
южната фасада са инсталирани 
фотоволтаични системи, вградени в 
стъклопакетите на прозорците (BIPV). 
Тънкослойните технологии осигуряват 
полупрозрачност на прозорците, както 
и дълготрайна термо- и звукоизолация. 
Фасадата е едновременно красива 
и функционална, а меката светлина, 
която навлиза, подобрява усещането за 
комфорт. Покривът на новото крило е 
разработен като открита класна стая 
за градинарство. Под растителната 
покривка, инженерите са предвидили 
инсталации за събиране и отвеждане на 
дъждовната вода. 

Sidwell Friends School ползва 60% 
по-малко количество вода от това в 
сгради със същия обем и посещаемост. 
Това постижение се дължи не само на 
системите за складиране на дъждовна 
вода, но и на ефективни инсталации 
за пречистване на отпадните води в 
училището. Дворът на Sidwell Friends 
School е проектиран като поредица 
от водни площи за пречистване 
на замърсените води, следвайки 
естествения наклон на терена. Докато 
канализационната вода се филтрира 
през терасовидно разположени оризови 
плантации, дъждовните води се 
изливат в открито декоративно езеро. 
Микроорганизмите, които го обитават, 
разграждат биологичните отпадъци и 
подготвят водата за повторна употреба. 

Американската асоциация на 
архитектите отличава Sidwell Friends 
School като един от топ 10-те зелени 
проекта за 2007-а година. Наскоро 
училището получи признание и от страна 
на президента на САЩ, който наскоро 
записа двете си дъщери да учат именно 
там. Освен сигурността и солидните 
знания, които Sidwell Friends School 
предоставя, американският държавен 
глава предпочел частното училище 
поради силно изразената екологична 
отговорност, която се възпитава у 
учениците. �

Надежда НИКОЛОВА
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