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От редакторите

Месец октомври ще се запомни с две важни за България 
събития в областта на управлението на сградния фонд – петата 
международна фасилити мениджмънт конференция и изборът на 
нов управителен съвет на Българската фасилити мениджмънт 
асоциация.

Конференцията беше много интересна и за нея ще ви разкажем 
подробно в следващия брой, тъй като по време съвпадна с 
редакционното приключване на настоящия. 

Що се отнася до избора на нов управителен съвет, решихме да 
ви срещнем с неговият председател г-н Тошо Киров. Той и неговите 
колеги са изпълнени с желание и енергия да преведат асоциацията 
през следващите етапи от нейното развитие, но повече ще 
научите от интервюто с него.

Драги читатели,

Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари на редакционната ни поща 
info@facilities.bg или в интернет форума ни на адрес www.facilities.bg

проф. д-р арх. Веселина Троева - 
преподавател в катедра “Градоустройство” 
към Архитектурен факултет на УАСГ
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Друго интервю, което ви препоръчваме е това с уважавания 
български урбанист и преподавател проф. д-р. арх. Веселина 
Троева. Освен, че е много ерудиран и увлекателен събеседник, тя 
ни кара да се замислим, че работата на инвеститорите и на 
фасилити мениджърите ще зависи все повече от работата на 
урбанистите – хората, които така ще проектират градските 
системи, че това да води до оптимално използване на времевите, 
финансовите, материалните и природните ресурси. Това от своя 
страна ще се отразява в по-лесно управление на всяка една сграда, 
която ще бъде част от целия „организъм”.

Не пропускайте и темата за пасивните къщи. Чрез председателя 
на сдружение „ИГ Пасивни сгради България” Георги Николов научаваме 
какво се случва по темата в България. За паралел избрахме да ви 
запознаем със ситуацията по отношение на пасивните сгради в 
Словения и как тази идея се популяризира там. Със сигурност има 
какво да вземем като опит, тъй като там преломната точка за 
отношението към този тип къщи е премината през 2008 г. �

Приятно четене!
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България

80 сгради в Старинен Пловдив 
са пред срутване  
Около 80 сгради в архитектурния 
резерват Старинен Пловдив са 
пред срутване, в пълна разруха са 
древните крепостни стени, съобщиха 
от Министерството на културата, 
цитирани от БТА. Сред най-занемарените 
обекти са Небет тепе и един от 
символите на града - “Хисар капия”. 
Това е показала направена проверка 
на състоянието на резервата. Сред 
причините за това състояние на стария 
град са много лошата хигиена, руините 
и най-вече паразитната растителност, 
която унищожава хилядолетната 
архитектура и мраморните блокове 
на Античния театър. Поддръжката на 
Стария град и всичко в него по закон е 
задължение на общината, независимо, 
че е държавна собственост. Според 
Тодор Чобанов – зам.-министър в 
Министерството на културата, 
общината ще има достатъчно средства 
за поддръжката на архитектурния 
резерват, ако има план за неговото 
управление и го стопанисва гъвкаво.

Пламен Пенчев 

Финансовото споразумение 
по JESSICA вече е в сила
Обнародван е законът за ратификация 
на Финансовото споразумение между 
правителството на Република България, 
представлявано от Министъра 
на регионалното развитие и 
благоустройството, и Европейската 
инвестиционна банка за създаване на 
Холдингов фонд по JESSICA. С това 
споразумението официално влиза в сила, 
като България се нарежда сред първите 
страни-членки, които започват реално 
да изпълняват този нов инструмент 
на Структурните фондове на ЕС. В 
изпълнение на споразумението предстои 
Европейската инвестиционна банка да 
обяви покана за избор на Фондове за 
градско развитие съответно за София 
и за шестте големи градове – Пловдив, 
Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и 
Плевен. Фондовете за градско развитие 
ще имат за задача да инвестират 
финансовия ресурс по JESSICA, на обща 
стойност 33 милиона евро, в публично 
частни проекти или други проекти 
за устойчиво градско развитие, чрез 
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България

предоставяне на заеми, банкови гаранции 
или дялово участие.

Увеличават десетократно 
глобите за незаконна реклама
На интернет страницата на Столичния 
общински съвет бе публикуван 
проектът за изменение на Наредбата 
за преместваемите обекти, за 
рекламните, информационните 
и монументално-декоративните 
елементи и за рекламната дейност. 
Освен  завишаване на глобите, 
главният архитект предлага и когато 
извършителят не може да бъде открит, 
глобата да се налага на собственика на 
земята или на сградата, върху която е 
разположен преместваемият обект или 
рекламният елемент. За всяка поставена 
неправомерно маса за консумация на 
открито например глобата ще е от 
100 до 50 000 лева в зависимост от 
това дали нарушителят е физическо 
или юридическо лице. Физическо или 
юридическо лице, поставило билборд с 
големина от над 12 кв. м без разрешение, 
ще трябва да заплати 5 000 или 50 000 
лева. Поставянето неправомерно на 
по-малките билбордове - от 4 до 12 кв. 
м ще се наказва съответно с глоби от 
3 000 до 5 000 лв. за физическите и от 
30 000 до 50 000 лева за юридическите 
лица. Монтираният фирмен тотем без 
разрешение ще се санкционира с глоба от 
минимум 500 лева за физическите и 5 000 
лева за юридическите  лица.

БГФМА с нов управителен съвет
В края на септември се проведе редовно 
Общо събрание на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация (БГФМА). 
Основната цел на Общото събрание бе 
изборът  на нов Управителен съвет (УС) 
поради изтичане мандата на предишния. 
След представянето на доклад за 
дейността на УС за периода на мандата 
и проведеното тайно гласуване(в) в новия 
управителен съвет бяха преизбрани 
седемте стари членове. В новия състав 
на управляващия орган има и нови двама 
представители на бранша. Новите 
членове на УС са Герасим Михайлов и Тошо 
Киров, който зае председателския пост на 
асоциацията.

Западна България с 18% 
по-високо потребление на ток 
през октомври

Средно с около 18% по-високо е било 
натоварването на мрежата на ЧЕЗ в 
Западна България в началото на октомври 
в сравнение със същия период на 
миналата година. Това сочат данните на 
компанията за първите 10 дни на месеца. 
Според статистиката на ЧЕЗ средното 
натоварване на мрежата за периода е 
1192 MW, докато миналата година по 
същото време средното натоварване 
е било 1012MW. Причината за това 
се крие в топлия месец октомври през 
2009 г. Статистиката на ЧЕЗ показва, 
че периодите на повишено потребление 
в Западна България са концентрирани 
основно в дните с неблагоприятни 
метеорологични условия преди 
официалното начало или след края на 
отоплителния сезон. �
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Eвропа

Половината Wi-Fi мрежи 
са високо рискови

Кибер  сигурността заема все по-
важно място в цялостната сигурност 
на организациите. Във връзка с това 
британската компания CPP е публикувала 
резултати от изследване, касаещо 
сигурността на Wi-Fi мрежите. От 
изследваните 40 000 улични мрежи 
25% са със свободен достъп, а други 
25% са защитени с парола, кото може 
да бъде разбита за секунди от хакери. 
При втори експеримент от компанията 
са установили точка за достъп на 
публично място и за един час към нея 
са се включили над 200 души. В хода НА 
друг експеримент пък от необезопасени 
Мрежи за час служителите на компанията 
успели да съберат повече от 350 имена 
и пароли. От CPP са изготвили списък 
с напътствия, които да повишат 
сигурността на безжичните мрежи. 
Сред тях са при работа с Wi-Fi мрежи 
да се използва протоколът за защита 
WPA2, както и Virtual Private Network 
и Firewall при работа с отворени 
мрежи. По мнението на експерти за 
повишаването на корпоративната кибер 
сигурност няма да попречи и забраната 
служителите да устяновяват свои точки 
за достъп на работните места, както и 
ограничаването на физическия достъп към 
открити точки.

Бутоните на асансьора 
с високи нива на бактерии

Според микробиологическо 
изследване проведено от европейското 
подразделение на компанията Microban 
International, проведено в хотели, 
ресторанти, банки, офиси и летища, 
нивата от микроорганизми достигат 
2200 колония образуващи единици на кв. 
см. Според същото проучване нивата 
на бактерии върху тоалетните седалки 
достигат едва осем колония образуващи 
единици. Сред най-разпространените 
видове бактерии върху бутоните на 
асансьорите са е. коли, обикновени 
стафилококи и стафилококи, резистентни 
към някои видове антибиотици (MRSA). 
Според проучването дори копчетата 
на асансьорите да бъдат почиствани 
редовно, потенциалът  върху тях бързо 
да се натрупват бактерии остава висок, 
особено в летищата и офис сградите, 
където има висок трафик от хора. 

Фасилитис  стр. 10



11ОКТОМВРИ 2010  ФАСИЛИТИС

Eвропа

Бум на мерките за енергийна 
ефективност на домакинствата 
в Ирландия
Над хиляда заявки седмично за отпускане 
на средства за финансиране на мерки 
за подобряване на енергийната 
ефективност в домакинатвата биват 
одобрявани в Ирландия. Това е само 
една от положителните тенденции, 
открити от проучване на Ирландската 
агенция за възобновяема енергия (SEAI). 
В момента агенцията прилага плана HES 
на правителството за намаляване на 
потреблението на енергия в домакинствата. 
Друга положителна тенденция е, че 98.5% 
от получилите средства за енергийна 
ефективност биха препоръчали схемата на 
други. От началото на инициативата през 
април 2009 г. са одобрени 68 000 заявки, 
като ежедневно SEAI получава по 500 
обаждания за нови заявки.

Британска компания 
ще се отоплява с мазнина 
от ресторанти
Водеща счетоводителска къща от 
Обединеното кралство обсъжда с 
лондонска рафинерия свой план да 
отоплява централата си с мазнина, 
получена от готвенето в лондонските 
ресторанти и хотели. По този начин 
компанията планира да покрие четвърт 
от енергийните си нужди, като за целта 
ще са нужни 45 000 литра мазнина 
месечно. Преговорите се водят с 
базираната в Лондон компания Uptown 
Oil, която рециклира отпадната мазнина, 
получена в процеса на готвене от 750 
заведения за хранене.

Структурни фондове подпомагат 
енергийната ефективност 
на жилищата във Франция

Федерацията за жилищно настаняване 
във Франция ще мобилизира европейски 
структурни фондове за повишаване на 
енергийната ефективност в жилищните 
сгради в страната. Средствата ще 
дойдат от Фонда за регионално развитие, 
като общата сума на достъпните до 
2013 г. средства за енергийно ефективно 
обновяване на сгради е 8 млрд. евро. 

В Дания построиха сграда 
с велоалея до десетия етаж

Необичайният комплекс от смесен 
тип, носещ името 8 House, съдържащ 
жилищна, търговска и офис част, се появи 
наскоро в датската столица Kопенхаген. 
Погледната отгоре сградата прилича 
на ръбеста осморка, а някои дори я 
оприличават на вратовръзка. Но освен с 
интересния си дизайн, който се отличава 
и с висока енергийна ефективност, и 
зеления си покрив от 1700 кв. м, който 
донесе на сградата наградата за най-добър 
зелен покрив в Скандинавия, сградата има 
още една интересна особеност. 8 House 
разполага с велоалея, стигаща до десетия 
етаж, позволяваща на живущите да 
слезнат на улицата с колелото директно 
от входната си врата. За жител на 
страна като България, където почти нито 
една обществена сграда няма дори стойки 
за велосипеди, това изглежда доста 
необичайно, но за Копенхаген, който се 
смята за най-зеления град в Европа, това 
изглежда практично. �

Фасилитис  стр. 11



12 ФАСИЛИТИС  ОКТОМВРИ 2010

Светът

Нов ефективен дейта център 
използва архитектурата 
на птицеферма
В последно време се появиха различни 
оригинални идеи, които повишават 
разходната ефективност на 
центровете за данни, свързана основно 
с потреблението на енергия. Интересен 
пример за това е новият подход на 
Yahoo, които при моделирането на 
новия си дейта център са почерпили 
идея от начина, по който се охлаждат 
птицефермите. Според тях дизайнът 
на прицефермите позволява по-лесна 
циркулация на външен въздух вътре в 
съоръжението. Това подпомага модерното 
напоследък в областта на дейта 
центровете „безплатно охлаждане”, 
което използва за целта температурата 
на външния въздух. Дейта центърът на 
Yahoo е разположен недалеч от Ниагарския 
водопад, където въздухът е прохладен. По 
този начин новият център за данни на 
Yahoo, съдържащ 50 000 сървъра работи, 
с 40% по-малко енергия от типично 
съоръжение със същия капацитет, а 
разходите за охлаждане са паднали до 
1% от експлоатационните разходи. 
Показателят за ефективността на 
използване на енергия на дейта центъра 
(PUE) е 1.08, при най-високия възможен 
показател от 1 и среден показател от 2 
за този тип съоръжения.

Инициатива за зелени 
операционни в САЩ
Американската организация Practice 
Greenhealth е стартирала инициативата 
Green OR, целяща намаляване на 
отпадъците, генерирани от операционните 

в здравните заведения.  Посочвайки 
данните от последни проучвания 
организацията отбелязва, че 20-30% от 
отпадъците в едно здравно заведение 
се дължат на операционните. Основен 
проблем в тази област е, че голяма част от 
отпадъците на операционните се третира 
като медицински отпадъци, попадащ под 
специални регулации за третирането му. 
Според Practice Greenhealth голяма част 
от тези медицински отпадъци всъщност 
могат да се третират в потоците от 
обикновени отпадъци и по този начин 
значително може да се намали обемът 
на по-скъпите медицински отпадъци. Към 
момента инициативата е подкрепена от 
55 здравни заведения. Practice Greenhealth е 
организация, в която членуват институции, 
организации и здравни заведения, 
които имат принос в по-екологичното 
здравеопазване. 

Глобален зелен бенчмаркинг 
за сгради в процес на реализация
Международният алианс за устойчивост 
(ISA) е предприел първите стъпки по 
създаването на най-голямата в света база 
от данни за екологичност на сградите. 
Алиансът и собственици на сгради, 
ползватели и инвеститори, работещи 
съвместно с BRE Global, са разработили 
пакет от демонстративни показатели 
за екологичността на сградите в Европа. 
В процеса е предоставена детайлна 
информация за функционирането на 100 
сгради в Европа, послужила за създаването 
на паневропейски показатели, както и на 
по-специфични измерители за седем страни. 
Показателите се базират на ключови 
индикатори за качество (KPI), които 
измерват въздействието на сградите 
като парникови емиции и отпадъци, както 
и потреблението на вода. От ISA очакват 
базата данни, която вече е обхванала 2.5% 
от комерсиалните площи в Европа, да се 
доразвие в близко бъдеще в различните 
страни и сектори.

USGBC с инициатива 
за екологични училища
В края на септември Американският 
съвет за зелени сгради (USGBC) публикува 
информация за намеренията си да основе 
Център за зелени училища като част от 
организацията. В САЩ има около 140 000 
училища, колежи и университети и от USGBC 
искат да предоставят на всеки учащ се от 
това поколение възможността да посещава 
по-екологични учебни заведения. Като част 
от инициативата Центърът за зелени 
училща към USGBC ще осигурява ресурсите 
и подкрепата, нужни за ускоряване на 
политиките по отношение на иновациите, 
водещи към по-екологични учебни заведения.  

Новият дейта център тип птицеферма на Yahoo
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Анализ призовава 
към глобални стандарти 
за работната среда
Според доклада International 
Office Space: a Tale of Six 
Cities водещите градове по 
света трябва да разработят 
локални стандарти, които да 
осигурят на инвеститорите, 
наемодателите и ползвателите 
по-добра работна среда в офиса. 
Проучването открива липса на 
такива стандарти основно при 
по-нови пазари, като тези от 
Източна Европа, Средния Изток 
и Азия. Например в България 
нерядко се среща понятието за 
офиси клас А, B и C, но те не са 
конкретно дефинирани и често 
за офиси клас А минават офиси 
с по-ниско качество. Докладът е 
дело на британската организация 
British Council for Offices и изследва 
офис площите в Лондон, Москва, 
Абу Даби, Бангалор, Шанхай и 
Ню Йорк. В него са отразени 
както прилики, така и разлики в 
индикаторите за качество на 
офис площите. �

Липсата на дефинирани стандарти за класа на офис 
площите е характерно  основно за по-новите  пазари, като 

тези от Източна Европа, Средния Изток и Азия

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
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ПОВЕЧЕТО ХОРА СВЪРЗВАТ ПОНЯТИЕТО 
„ПАСИВНА СГРАДА” с възможностите 
за прилагане на най-актуалните 

изолационни и строителни материали, 
инсталацията на високотехнологични 
системи за добив на възобновяема 
енергия и пр. Малцина се замислят за 
естествените способи да се задържи 
топлина в сградата през зимата и хладина 
през лятото. Идеите на няколко находчиви 
архитекти за изграждане на пасивни къщи 
под земята първоначално се приемат 
доста скептично, но с времето добиват 
все по-широка популярност.

Едни от най-известните подземни 
жилища се намират в Швейцария и 
са дело на архитектурното студио 
Vestsch Architectur. Основателят Питър 
Феч има дипломи за висше образование 
както в сферата на земеделието, така 
и на архитектурното изкуство. Този 
факт благоприятства разработването 
на проекти за над 40 пасивни къщи, 
разположени под могили зеленина в 
алпийската държава. Покрити частично 
с дебел слой земна маса (0,8 – 3 м), 
жилищата са предпазени от вятър, 
ниски температури, силни ветрове и 
естествена абразия.

Стаите за дневно ползване са 
разположени на юг, докато спалните и 
складовете са със северно изложение. В 
средата се намират баните и стълбите 
към подземното паркинг ниво, снабдени 
с покривни прозорци. При конструкцията 
на сградата е използвана технологията 
за пръскане на бетон, традиционна за 
подземното строителство. Вътрешните 
стени са покрити с глинеста почва за 
допълнителна влагоустойчивост, а звуко - и 
топлоизолацията на къщите се състои от 
рециклирано стъкло и няколко тона пръст, 
които намаляват разходите за отопление 
до 50%.

Концепцията за подземни къщи на Vestsch 
Architectur отчита като преимущество 
прилежащата среда и е направен опит 
сградата да се нагоди към природата, 
а не обратното. Поради уникалната 
си архитектура, подземните къщи са 
изключително подходящи за алтернативни 
отпоплителни системи като геотермални 

Пасивни 
къщи
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стстенени и са покритит  с глил неста почва за 
додопъпълнлнитителна влаагооустоойчивост,т  а звув коко - и
тотоплплоиоизозолаациц ята а нана ккъщщитите е сесе състоои отот
ререциц клирано стъкло и няколко тона пръст, 
кооитито о нанамам ляват разходите за отопление
до 50%%.

Концепцията заз  ппододзеземнмни и къкъщищи н на а VeVeststscsch h
Architectur отчита като преимущество 
прилежащата среда и е направен опит
сградата да се нагоди към природата,
а не обратното. Поради уникалната
си архитектура, подземните къщщи саса 
изключючюююююююююююююю итттеле но подхоодядящищи зза а алалтетернрнаттттаттттттттттттттттттттиииииииививииииииииииииии нини 
ототототототототооооотооотоооооооотооототтооототооотоотооооттотооооттоооооттооооооооттооооооттоооооооототооооооттттттоооооототтттоототтттооооо попопопопопопооооооооооооооооооопопооооооооооопоопооооооооооооооооооооооооооооооопооопоопооооооопоооооооопоопппооопппопопоппооооплплплплплплллпплпппппплплппппп ититититттттттттттттттттттттттттттттттттелнининнннн  ссисисистетемими катато о гееототереререререереереррррррррррррррррррррррррррррррррррмамамамамамаммаммамамамамамамаамамммамаамаммамамааамамамамамаааамамамаамаааммммаамамамамамамамамамамаамаамммаамаамаамаааммамааамаамаамммааамааамммамааааамаамаааммммамамамммаммаамммммааааааааммммааммааааммааммаамм лнлнлнлнлнлллллллнлнлнлнлнлллллллнлллллллллнлнлннннлнлллллллллнлннлннлллллнлнлнлнлллллллнлллллллнлллллллллллллллллллллллллллллл ии и 

Пасивни сгради

Скрити в пещери или могили, предимствата на подземните 
къщи са свързани основно с екологичния им отпечатък  
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Пасивни сгради

инсталации и соларни батерии. 
Енергоефективните характеристики 
на „къщите под зелен покрив” са напълно 
достатъчни да покрият швейцарския 
стандарт за пасивни сгради – Minergie.    

В полите на швейцарските Алпи друга 
подземна къща събира погледите на 
туристи и проектанти. Според отдела по 
архитектура и дизайн в Чикагския музей, 
архитектите от SeArch и Christiam Muller 
са разработили най-екологосъобразния 
проект за жилище за 2009-та година. 
До голяма степен сградата всъщност е 
вкопана в земята подобно на хралупа в 
дърво и в нея целогодишно се поддрържа 
еднаква температура, елиминирайки 
почти изцяло нуждата от отопление или 
охлаждане. 

Изкопът за къщата представлява 
паралелепипед с ширина 16 м, височина 
11 м и широчина – едва 8 м. Привидно 
разхвърляните прозорци по откритата 
фасада всъщност маркират отделните 
стаи в двуетажното жилище. Тройното 
остъкление действа като ефективен 
изолатор и едновременно с това позволява 
навлизането на естествена светлина 
в помещенията. Сградните системи 
също са подчинени на принципите за 
енергоефективност – инсталация за 
геотермална енергия, радиантно подово 
отопление и пр. Консултантите по 
вентилация от Lippuner са проектирали 
специализирана система от въздухо - 
и димоотводи, а датска дизайнерска 
компания е внесла цвят сред масивните 
бетонови стени в интериора на 
уникалното жилище.

Когато стане дума за модерен начин 
на живот, пещерното обитаване 
обикновено не е първото нещо което идва 
наум. Съвременната инженерна мисъл, 
обаче, надхвърля очакваните граници 
и през 2008-та година сред скалистия 
пейзаж край Фестус, Мисури, се появява 
нEобикновена двуетажна къща. Кърт и 
Дебора Слийпър решили да разположат 
своето жилище върху част от варовикова 
пещера, някога изпълнявала функциите на 
концертна зала и пързалка за кънки. Сред 
трикамерния естествен интериор на 
пещерата били разположени няколко спални, 

кухня и помощни помещения. Идеята за 
пасивен дизайн си проличава в системата 
за геотермално отопление и соларно 
електрозахранване, с които нуждата от 
камина или механична климатизация била 
напълно елиминирана. Собствениците на 
къщата споделят, че въпреки огромната 
площ на новия им пещерен дом (15 000 кв. 
м), сметките за енергия били сходни с тези 
в стария им апартамент с големина 75 кв. 
м.

В опит да избяга от града, през 1935 
г. американският архитект Франк Л. 
Райт създава неповторимата резиденция 
Fallingwater в природния резерват край 
Питсбург. Близо век по-късно идеята 
му вдъхновява създаването на цяло еко-
селище за студенти, учители и любители 
на устойчивата архитектура в същия 
резерват. Проектът за шестте нови 
пасивни жилища е дело на архитектурното 
бюро Patkau Architects, чиято основна идея 
е сградите да се реализират на подземно 
ниво.

Къщичките ще са едноетажни с едно или 
две спални помещения с размери 3м х 4м. 
Освен остъклената южна фасада, светлина 
ще навлиза и през отвори в покрива, а 
вътрешните стени са изцяло облицовани с 
рециклирани дървени плоскости, създаващи 
уникално усещане за уют. Напредничавите 
идеи на архитектите си проличават в 
плановете за пасивно соларно отопление 
на жилищата през зимните месеци и 
засенчващи панели за летните дни, с което 
драстично намаляват необходимостта от 
енергия за механична климатизация.

Къщите на Patkau Architects на външен 
вид не напомнят на резиденцията 
Fallingwater, но имат подобен засмисъл. 
Както самият Франк Л. Райт пише в 
своята автобиография: „Никоя къща не 
трябва да бъде на хълм, и въобще върху 
каквтото и да било. Тя трябва да бъде от 
хълма и да му принадлежи.” Устойчивото 
и екологосъобразно строителство може 
и трябва да съчетава естествените 
природни дадености с най-съвременните 
технологични системи, ако търси 
истински пасивен резултат.

Надежда НИКОЛОВА
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На строежа 
на една пасивна 
къща
Разговаряме с арх. Георги Николов, Студио АРХЕ

Как възникна интересът към стандарта 
пасивна къща в България?

Популярността на пасивните къщи у нас 
става все по-голяма. Отдавам това от една 
страна на реалната необходимост от нови 
стандарти за качество в строителството, 
от друга страна на усилията на сдружението 
„ИГ Пасивни сгради България”, съучредител 
на което се явявам и аз. Организирахме 
няколко събития за популяризиране на 
пасивните сгради и участвахме в десетки 
семинари, на които ни поканиха да разкажем 
за концепцията на пасивните къщи. Сигурен 
съм, че понятието „пасивна къща” вече са 
чували хиляди българи. Знам, че голяма част 
от тях са вече убедени в предимствата им 
и ако им се наложи да избират стандарт за 
енергийна ефективност няма да се колебаят.

Арх. Николов, разкажете ни малко повече 
за мисията на Информационна група 
„Пасивни сгради България”?

Ние сме нестопанско сдружение от 
компании и специалисти. Събрали сме се, 
за да направим концепцията и стандарта 
разпознаваеми. На доброволен принцип и с 
общи усилия „вдигаме шум” около пасивните 
сгради и успяваме да привлечем все повече 
съмишленици. Групата вече има много 
членове. Повечето ни инициативи са 
свързани с популяризиране на стандарта 
сред най-различна публика. Активно 
лобираме за това държавата да стане 
по-взискателна и да демонстрира със 
собствените си сгради нов подход и 
ново отношение към строителството и 
стопанисването на сгради с поглед върху 
целия жизнен цикъл, с анализ на всички 

арх. Георги Николов

Oсновател и собственик на Студио 

АРХЕ – ателие с фокус върху 

проектирането и мениджмънта 

на зелени сгради. Специализира по 

стандарта пасивна сграда в Пасивхаус 

Институт, Дармщад и BRE, Лондон. 

Съучредител и председател на 

Информационна Група Пасивни сгради 

България. 

в

Пасивни сгради
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разходи – не само първоначалните, но и тези 
за експлоатацията и поддръжката. За сега 
имаме ограничен успех, но се надяваме да 
спечелим привърженици и сред управниците.

Какви са предимствата на една пасивна 
сграда?

На първо място уют и комфорт. Има 
много опити за дефиниране на добрата 
архитектура, но най-точното определение, 
на което съм попадал аз, е: „функционалност, 
комфортен микроклимат и дълготрайност”. 
И трите критерия пасивната къща 
удовлетворява много по-категорично, 
отколкото всяка сграда около нас. Именно 
комфортът и здравословния т микроклимат 
са най-категоричните им предимства. 
Защо пасивните сгради са по-комфортни и 
здравословни има своето научно обяснение. 
От друга страна минималната нужда 
от енергия има своето благотворно 
въздействие върху околната среда, а и върху 
джоба ни.

Един от най-важните фактори на 
пасивната сграда е нейната енергийна 
ефективност. В тази връзка кажете 
вашето мнение за санирането и 
повишаването на енергийна ефективност 
на старите жилищни сгради?

Около нас има огромен потенциал 
за обновяване на старите сгради. 
Почти всички от тях могат да бъдат 
реконструирани по стандарта пасивна 
сграда. В повечето европейски държави 
има поне няколко реализирани проекта 
на саниране с компоненти на пасивна 
сграда – суперизолация, премахване на 
термомостовете и балансирана вентилация 

с рекуперация. Постига се т.нар. „фактор 
10” – десетократно намаляване на 
сметките за отопление. Считам, че много 
скоро, с постоянното повишаване на цените 
на енергоносителите, „фактор 10” ще стане 
изключително желан и у нас.

Какви са методите за изследване и 
доказване на истинността на една пасивна 
сграда?

Проектирането, а и сертифицирането 
на една пасивна къща, преминават през 
детайлен анализ на широк брой фактори 
и условия, които имат влияние върху 
нуждата на сградата от енергия. Всички 
компоненти на енергийната концепция, 
като например ориентацията на сградата, 
параметрите на всички многобройни 
съставни елементи на външната 
обвивка, засенчването, вентилационната 
система, сградната техника, битовите 
електроуреди, са предмет на енергийното 
моделиране. Синтезът от целия проект 
с всички негови детайли се осъществява 
в пакета за планиране на пасивни къщи 
PHPP – това е доказал се в практиката 
продукт за изчисление на енергийния 
модел на пасивна къща. Казвам доказал се, 
защото по света са построени вече хиляди 
пасивни сгради и реалните резултати в 
преобладаващия брой случаи  съвпадат 
точно с изчисленията в PHPP.  И понеже 
става дума за доказване на истинността 
на една пасивна къща, високото й качество 
се постига само тогава, когато опитен 
екип залага в PHPP точните продукти с 
необходимите параметри, в добър баланс 
с бюджета, т.е. с джоба на инвеститора. 

Първият в България Blowerdoor тест с резултат 
0.1 [h-1] бе успешно проведен на 26.10.2010

Фасаден фрагмент Фасаден фрагмент 

Пасивни сгради
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Всички тези продукти след това се влагат 
професионално и с гарантиран контрол на 
качеството по време на строителството. 
Ако тези предпоставки са изпълнени, накрая 
имаме работещ резултат – къща с почти 
нулев разход на енергия, с толкова малък 
топлинен товар, че топлината от слънцето, 
обитателите и няколко свещи наистина 
е достатъчна за комфортния вътрешен 
климат. Разбира се за сертифициране 
е нужен конкретен списък с необходима 
документация, която екипът трябва да 
предостави на сертификатора, но по-
важното всъщност е инвеститорът да 
е доволен и да се чувства комфортно - да 
докаже на себе си, че не е останал подведен.

Какви са промените през годините в 
нормативната уредба у нас?

Непримирим съм да наблюдавам колко 
бавно и мудно нормативната уредба догонва 
достиженията на човечеството в тази 
сфера. Не смятам, че законите в страната 
подтикват и поощряват строителите и 
собствениците на сгради за постигането 
на кардинално по-добри нива на енергийна 
ефективност, така че до 2020 г.сградите да 
достигнат почти нулево ниво на енергийна 
консумация. Така пише в новоприетата 
директива на европейската комисия. В 
България нещата в момента буксуват, 
защото няма воля и компетентност за 
цялостност на новоприеманите законови 
мерки, няма контрол по спазването на 
нормите, в много малко случаи има и реален 
контрол по време на строителството.

Какво трябва да се промени в закона в 
подхода към този проблем?

Не виждам законодателна воля за промяна 
на статуквото. Напротив, стремежът е 
да правим нещата както преди 20 години, 

но да ги наречем с по-модерни имена. 
Необходимо е обществеността да осъзнае 
нуждата от ефективност във всички сфери: 
на производството, на образованието, 
на ежедневната ни работа, дори на 
почивката ни. Енергийната ефективност 
изисква инвестиции. Но за да започнем да 
инвестираме първо трябва да осъзнаем, 
че по-изгодно е да не пилеем енергия, 
отколкото например да строим атомни 
електроцентрали. Когато има такава 
обществена нагласа, ще имаме и наредби и 
поощрения, които наистина работят.

Стандартът на пасивните сгради в 
Европа е широко популярен от 18 години. 
А как стоят нещата у нас? Бихте ли 
споделили опита си пред читателите на 
списание „Фасилитис”?

Моят интерес започна от 2003 година, 
когато ми попаднаха първи четива 
за слънчевата и биоклиматичната 
архитектура. По-късно се запознах 
детайлно с изследванията и проекти на 
Passivhaus Institut, както и професионалния 
подход при проектирането и 
строителството на пасивни къщи. Заедно 
с екипа, с който работя, се занимаваме 
вече целенасочено с пасивни къщи от 2007 
година, преминахме и различни нива на 
специализирано обучение. Разбира се не 
сме сами. Темата е интердисциплинарна 
и обхваща много специалисти. В това 
число доставчиците на материали и 
системи, монтажните и строителните 
фирми. Студио АРХЕ натрупа опит с 
проектирането и мениджмънта на серия 
пасивни къщи, някои от тях вече в процес 
на строителство.

Заповядайте, посетете строителната 
площадка на някои от нашите обекти.

30см изолация по фасади, 46см по покрив арх. Николов е почти непрестанно на обекта 

Пасивни сгради
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Посещение на строеж на пасивна 
къща в гр. Благоевград
Проект и енергийна концепция 
Студио АРХЕ
Арх. Георги Николов
Арх. Бошко Таков
Инж. Захари Божилов
арх. Стойчо Манов - 
първоначален идеен проект от 2009 г.
Проектов мениджмънт по време на 
строителство, Студио АРХЕ

Разкажете ни за историята на проекта.
Ние се захванахме в междинна фаза 

на проектирането и направихме пълна 
преработка на проектите по всички части 
с изключение на конструкцията на къщата, 
защото стоманобетоновата част от нея 
беше вече изпълнена. Всичко оттам нататък, 
което проектирахме, беше само с лека дървена 
конструкция. Целта беше да постигнем 
стандарта пасивна къща и да приложим 
всички възможни към момента иновации за 
енергийна ефективност. Това беше истинско 
предизвикателство, защото се оказахме 
в ситуация на нещо като реконструкция, 
но на все още непостроен обект. И всичко 
това без да спрем за дълго работата по 
строителството. Част от мерките, които 
предложихме, бяха доста радикални, но 
неизбежни. Например наложи се да откопаем 
къщата до основите й, за да суперизолираме 
сутеренните стени и да направим 
дренажната система по нов начин. Външната 
обвивка на къщата е вече почти завършена. 
Преди седмица беше проведен тестът за 
въздухонепроницаемост, т.нар. Blowerdoor 
тест, задължителен за всяка пасивна къща, на 
който постигнахме страхотен резултат.

Какви материали и технологии 

използвахте в проекта?
Конструкцията на къщата е смесена. 

Съчетахме традиционната масивна 
конструкция с иновативни леки структури 
за постигане на суперизолирана топла 
обвивка. Приложихме уникални за България 
детайли за избягване, до колкото е възможно, 
на термомостовете и за достигане на най-
изгодна цена за допълнителните мерки за 
постигане на стандарта ПК. Голяма част от 
строително-монтажните работи са напълно 
нови за България, нови са и за нас, нови са и за 
строителите. За първи път у нас се прилагат 
прозоречни системи, сертифицирани за ПК, 
специални покривни прозорци, неприлагани 
до сега изолации с доказани много по-добри 
коефициенти на топлопреминаване и нечувани 
у нас дебелини достигащи 46 см, специални 
коминни системи за пасивни къщи, външна 
слънцезащита, вентилационна система с 
рекуператори с изключително високо КПД, 
каквито до сага не са влагани у нас. За първи път 
в България беше проведен и специфичния тест 
под налягане за доказване на херметизацията 
на сградата. Събрахме страхотен и мотивиран 
отбор, който до сега се справя чудесно. Разбира 
се ние сме на строителната площадка почти 
ежедневно. Инвеститорът ни подкрепя във 
всичко, като разбира се поставя под съмнение 
всяка наша „идея”, а към изпълнение се преминава 
едва след детайлна икономическа обосновка на 
всяка новопредлагана мярка.

След колко време ще завършите обекта?
Надявам се до няколко месеца да сме 

готови, включително и с мерките за воден 
мениджмънт и спестяване на питейна вода, 
както и с красивата градина, която замисляме 
с паркостроителите. Заповядайте отново. �

Интервюто взе Гергана КЕРЕНСКА
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Пасивни сгради

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА започва 
да става все по-важен фактор 
при вземането на решения, макар 

и не толкова бързо както в Австрия, 
Германия и Швейцария. Интересът към 
екологичните материали, към много 
ниско-енергийните сгради, а в последните 
години и към пасивните къщи расте. 
2008 година бе преломна за развитието 
на строителството на пасивни сгради 
в Словения. То несъмнено е резултат от 
всички дейности за популяризирането им 
през последните години. 

Всички си спомнят газовата криза от 
началото на 2009 година. В Словения също 
имаше хора, мръзнещи в собствените 
си домове, заради липсата на гориво 
за отопление. Този неприятен спомен, 
а и други подобни идват да посочат, 
че горивата стават все по-важен, 
стратегически ресурс, използван като 
политически и икономически лост за 
налагане на интереси. Притеснително е че 
Европа става все по-зависима от горива, 
идващи от политически нестабилни 
региони, тъй като потреблението на 
енергия не спира да расте.

Зависимостта от доставките 

на нефт, газ и въглища обаче не е 
единствения проблем. Експертите 
отдавна предупреждават за прекомерно 
увеличените нива на СО

2
 в атмосферата, 

до голяма степен пряко причинени от 
изгарянето на изкопаеми горива. Днес 
голяма част от модерния начин на 
живот е свързан с тях – почти всички 
транспортни средства се задвижват 
с нефтени продукти. Автомобилите с 
електрически или хибридни двигатели 
се развиват, но няма да могат да 
заменят скоро всички дизелови и 
бензинови двигатели. Индустрията 
също е зависима от горивата и не може 
изцяло да премине на енергия от ВЕИ. 
Сградите, които са един от основните 
консуматори са на първата линия на 
усилията да се пести енергия. В Европа 
повече от 40 % от всички енергийни 
нужди са свързани със сградите: първо 
за производството на строителните 
материали, за строителния процес, след 
това за отопление, охлаждане, осветление, 
оперативни, функционални нужди и 
експлоатация и в края на жизнения им 
цикъл – за премахването им.

За щастие, днес вече е възможно да 
се построят сгради, които могат по 

МАРТИНА ЗБАЧНИК-СЕНЕГАЧНИК е 
родена през 1961 година в Любляна. 
Завършва Люблянския университет 
през 1986 и от 1988 започва 
да преподава във Факултета 
по архитектура. Защитава 
магистърска степен през 1992, а 
през 1996 - докторантура. Темите 
върху които работи са негативното 
влияние на строителните 
материали върху околната среда 
и човешкия организъм. Посещава 
редица международни семинари, 

разискващи екологичните материали 
и строителни технологии, участва в 
редица изследователски проекти. От 
2000 г. Мартина Збачник е професор. 
През 2001 разработва учебен план 
по Екологична архитектура. Води 
допълнителни учебни курсове на 
дипломанти и аспиранти, както 
и на практикуващи архитекти 
фокусирани върху различните 
строителни технологии. Последните 
лекции са на тема ниско-енергийни и 
пасивни сгради.

Едно добро начало
Строителството на пасивните къщи в Словения започва през 2005 г.
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време на експлоатационния си период да 
не са зависими от изкопаемите горива. 
В момента пасивната сграда е най-
оптималния модел за сграда. С малко 
по-голяма първоначална инвестиция, която 
се връща в разумен период, сега можем 
да получим сграда с висок стандарт за 
комфорт и минимум разходи за отопление. 
Не само инвеститорът и обитателят на 
пасивна къща чувстват предимствата. 
От ПС (пасивната сграда) има полза 
и държавата, която може да намали 
количествата доставяна енергия и да 
намали въглеродните емисии, за част от 
които е задължена да плаща.

В Словения ние започнахме да 
промотираме строителството на ПС 
през 2005. В началото чрез статии в 
популярни и професионално насочени 
медии, които първо събудиха голяма доза 
учудване и недоверие, наред с откровени 
подигравки. Въпреки това концепцията 
постепенно спечели почитатели. До 
2008 година бяха построени 4 пасивни 
къщи. Инвеститорите бяха млади 
ентусиасти, които следваха утвърдения 
в чужбина модел и минаха през процеса на 
строителството малко или много сами. 

На пазара вече имаше някои компоненти 
за изграждане на ПС, но те не покриваха 
изцяло изискванията. Повечето проблеми 
бяха резултат от липса на знания на 
част от специалистите, които бяха 
включени в екипите по проектиране 
и изпълнение – архитекти, инженери 
и най-вече строителите. По-малък 
проблем се оказа PHPP – пакетът 
програми за проектиране на ПС. Той 
беше използван за първи път в Словения 
от двама колеги от Института по 
сградно и инженерно проектиране, 
които участваха в първите проекти. 
Първите инвеститори решаваха 
проблеми свързани с топлинните 
мостове, въздухонепроницаемостта 
сами, често дори на самата строителна 
площадка, убеждавайки изпълнителите, 
че е необходим нов, различен подход в 
изграждането на сградната обвивка. 
Първите ПС  са много важни за Словения, 
за тях се каза и написа много, тъй като 
самите инвеститори бяха готови 
да говорят публично за опита си. 
Недоверието и скептицизма постепенно 
бяха изместени от интерес и негласно 
одобрение.

(На стр. 22)

Eднофамилна пасивна къща в Марибор 163 кв. м, 
година на строителство 2009, 14 kWh/m2a
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(От стр. 21)
Много усилия през последните няколко 
години бяха необходими да се представи 
стандарта ПС в широк мащаб. Без да се 
търси комуникация с различни среди – 
крайния потребител, професионалистите, 
инвеститорите, изпълнителите, 
доставчиците на компоненти и разбира 
се с политиците и държавниците, не 
е възможно да се промени мисленето 
на хората и да се представят успешно 
такива радикални идеи. 

Обичайният метод за жилищно 
строителство в Словения се различава 
от строителството по пасивния 
стандарт. Тук инвеститорът в 
еднофамилна къща обикновено сам 
извършва строителството, изграждайки 
сградата сам с помощта на местните 
майстори. Преди сградата да започне 
да се обитава не е необходимо 
разрешително за ползване, което да 
потвърди съответствието и с даден 
норматив. Качеството на конструкцията 
може да е много по-ниско от колкото се 
изисква от текущото законодателство. 
Резултатът разбира се е много енергийно 
НЕ ефективна сграда. Ето защо трябва 
да се помогне на инвеститорите да 
осъзнаят проблема. В Словения, нещата 
бавно се променят в тази насока.

Какво се направи за 
популяризирането на ПС:
� Статии в популярни и професионални 
издания. Те спомагат темата Пасивни 

сгради да достигне до широка 
аудитория читатели, които след това 
да започнат да търсят информация от 
други източници;

� „Пасивните сгради” – книга издадена 
от Архитектурния факултет през 
2007 г. Първата пълна публикация по 
рода си на Словенски език. Представя 
на ясен език концепцията, принципите 
и, проектирането и изпълнението на 
ПС. Потенциалните инвеститори бяха 
първите, които показаха интерес към 
книгата. Първото издание от 700 копия - 
голяма бройка, отнесена към малкото 
население на Словения бързо се изчерпи. 
Това показа, че инвеститорите, които се 
самообразоваха чрез печатните издания и 
интернет, имаха вече големи познания за 
изграждането на ПС, нещо което липсваше 
на професионалистите; 
� „Строителство с дърво – 
предизвикателство и възможности в 
Словения”, с автор Мния Китек Кузман, 
публикувана от Биотехническия факултет 
на Университета в Любляна. 

(На стр. 25)

Eднофамилна пасивна къща в Марибор 208 кв. м, 
година на строителство 2009, 15 kWh/m2a
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  Личен абонамент
Данни на поръчителя Моля, попълнете задължително

Име  Фамилия 
Дата на раждане 
Телефон:  Е-mail: 
Адрес за получаване:
Ул.�  ПК:  Селище: 

Данни за фактура:
Фирма: 
МОЛ: 
ИДН: 
ИДН по ЗДДС: 
Адрес на регистрация: 

Абонамента може да заплатите на банкова сметка:
Юкономикс ЕООД
Уникредит Булбанк, клон Аксаков 8
IBAN в лева: BG02UNCR76301075869108
BIC: UNCRBGSF

  Искам да се абонирам за електронен бюлетин

  Подарък
Данни на получаващия подаръка
Име  Фамилия 
Адрес за получаване:
Ул.�  ПК:  Селище: 

Моля, попълнете само ако искате да направите подарък
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1 Актуално
Научавате най-важните новини, експертни 
мнения и интервюта с фасилити мениджъри

2 Научно
Информирате се за нови тенденции, 
корпоративни знания и добри практики 

3 Изгодно
Спестявате 10% от участие в събитие 
на Юкономикс по Ваш избор

4 Удобно
Получавате всеки брой безплатно 
на посочения от Вас адрес

5 Сигурно
Не пропускате брой от списанието

6 Оригинално
Можете да направите подарък – абонамент 
за колега, приятел или партньор
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  “Ютилитис”   “Фасилитис”   “Maintenance       “Fleet Manager”
 & Asset Manager”

Попълнете веднага и се възползвайте от нашето предложение!

Може да се абонирате и онлайн през сайта на Юкономикс: www.uconomics.com

Ютилитис е специализирано 
месечно B2B издание, ориентирано 
към директори, мениджъри експерти 
от ютилити сектора и сферата на 
услугите от общ интерес.

Фасилитис е специализирано месечно 
издание за мениджмънт на сгради и 
съоръжения. 

но 
ди и 

Maintenance & Asset Manager e 
професионално двумесечно издание 
за поддръжка и управление на 
физически активи. 

Fleet Manager е специализирано 
двумесечно издание за продукти 
и цялостни решения в областта на 
поддръжката и управлението на 
автомобилни паркове.
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  Личен абонамент
Данни на поръчителя Моля, попълнете задължително

Име  Фамилия 
Дата на раждане 
Телефон:  Е-mail: 
Адрес за получаване:
Ул.�  ПК:  Селище: 

Данни за фактура:
Фирма: 
МОЛ: 
ИДН: 
ИДН по ЗДДС: 
Адрес на регистрация: 

Абонамента може да заплатите на банкова сметка:
Юкономикс ЕООД
Уникредит Булбанк, клон Аксаков 8
IBAN в лева: BG02UNCR76301075869108
BIC: UNCRBGSF

  Искам да се абонирам за електронен бюлетин

  Подарък
Данни на получаващия подаръка
Име  Фамилия 
Адрес за получаване:
Ул.�  ПК:  Селище: 

Моля, попълнете само ако искате да направите подарък

Моля, попълнете само ако искате издаване на фактура
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Пасивни сгради

(От стр. 22)
Представя сбито и систематизирано 
знания за дървото и го прави по-приемливо 
за потребителите, включително и за 
тези, които асоциират пасивната къща с 
дървена.
� Представяне на концепцията ПС на 
различни лекции, не само в архитектурния 
факултет, но и на различни семинари, 
професионални обучения и работни групи 
за архитекти, инженери по сградна 
техника, широката публика и потенциални 
инвеститори;
� Представяне на компонентите за 
ПС на двете строителни изложения, 
организирани в Словения всяка година;
� Професионални обучения с лектори от 
страната и чужбина;
� Заснемането на образователен филм 
с финансиране от Екологичния фонд на 
Република Словения;
� Подкрепа от електронните медии, 
които прегърнаха идеята и включиха в 
програмите си за опазване на околната 
среда и темата ПС;
� Изграждане на „пробно” селище от 
ПС в община Лития. С финансиране от 
Европейските фондове за регионално 
развитие се разработва селище по 
подобие на Соненплац в Австрия, където 
заинтересованите ще могат да обитават 
пробно пасивна къща. Към проекта има 
голям интерес и от съседните страни.

Главна мярка за реализиране на 
строителството на ПС се оказа 
правителствената финансова подкрепа за 
екологични технологии в строителството. 
Чрез Словенския обществен екологичен 
фонд се отпускат субсидии за амбициозни 
екологични мерки – изграждане на соларни 
системи, енергоефективни реновации и 
много ниско енергийни и пасивни сгради. 

В случай на използване и на естествени 
материали, субсидията може да достигне 
и 25 000 Евро. Сумите от фонда се 
изчерпват бързо и от средата на 2010 г. се 
мисли за нова програма.

Неправителствената организация, 
която координира популяризирането 
и строителството на ПС в Словения 
е Консорциум Пасивни сгради, основан 
през март 2008 г. Учредители са 
Архитектурният факултет на 
Университета в Любляна, Институтът 
за сградно и инженерно строителство и 
фирми, които предлагат компоненти за 
ПС и имат познания за изграждането им. 
Към момента в Консорциума членуват 39 
компании. 

В рамките на дружеството ще се 
учреди сертификация за проектирането 
и компонентите за изграждане на ПС. 
Това е начин да се увеличи увереността 
на специалистите и широката публика в 
технологията на ПС.

През 2009 бе одобрена промяната 
на Директивата за енергийните 
характеристики на сградите. С тази 
промяна изискванията към сградите 
стават по-стриктни. Това отразява 
осъзнаването на факта, че намаляването 
на енергията за отопление на сградите 
е изключително важна част от всеки 
проект. Погледнато през този аспект, 
въпреки трудността, породена от такава 
сериозна промяна на строителните 
практики, перспективата за ПС става 
все по-близка. �

Автор: Проф.Мартина Збачник- Сенегачник
Материалът е подготвен със 

съдействието на: Светла БОНОВА
ИГ Пасивни Сгради България

Eднофамилна пасивна къща в Любляна, 176 кв. м, 
годна на построяване 2006, 15 kWh/m2a
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Интервю

В
ИЕ СТЕ УВАЖАВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ В 
УАСГ. Какво се случва в катедра 
„Градоустройство”? Според 
вас, излизат ли на пазара на 
труда подготвени студенти 

по градоустройство, които да направят 
по-хубави българските градове след 
време? Повишава ли се нивото на 
обучение? По-креативни и загрижени за 
околната среда ли са младите хора днес?

- През последните 15 години катедра 
„Градоустройство” развива интензивна 
и разнообразна дейност. Благодарение на 
поредицата от успешни международни 
проекти по-голямата част от 
преподавателите получиха възможност 
за специализации в сродни звена на 
университети от Великобритания, 
Ирландия, Италия, Австрия, Франция 
и Германия. През 1997 г. катедрата, 
съвместно с преподаватели от СУ и УНСС 
въведе едни от първите в страната 
магистърски програми по управление за 
английска диплома – едната в областта 
на Устройството на териториите 

и жилищната политика, а другата в 
областта на Туристическото планиране. 
Две години по-късно в партньорство с 
университетите в Единбург и Дъблин 
катедрата започна подготовката за 
въвеждането на първата в страната 
бакалавърска програма по Урбанизъм, 
официално открита през 2002 г. 
след акредитация от НАОА. От 2003 
г. в катедрата беше възстановено 
честването на Световния ден на 
урбанизма (8 ноември), което в много 
случаи се съчетава и със Световния ден 
на ГИС. През 2005 година специалността 
беше вписана в актуализираната по 
международните стандарти Национална 
класификация на професиите и 
длъжностите в България. През 2008 г. се 
дипломираха магистрите урбанисти от 
първия випуск, за чиято подготовката 
програмата беше съставена след анализ 
на около 30 магистърски програми от 
различни държави. Пак по инициатива 
на катедрата студентите от първия 
и втория випуск създадоха Асоциацията 
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Интервю

Вярвам, че младите 
специалисти ще могат да 
видят реализирани и най-
смелите свои идеи
Разговаряме с проф. д-р арх. Веселина Троева - преподавател в катедра “Градоустройство” 
към Архитектурен факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Проф. д-р арх. Веселина Троева

до 2008 е ръководител, а понастоящем е преподавател в катедра “Градоустройство” към Архитектурен 

факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Един от най-уважаваните български 

урбанисти. Член е на редица български и международни организации. Почетен член на RTPI, Великобритания от 

2002 г. за принос към обществото и създаването на специалност Урбанизъм в България. Участник в множество 

научно-изследователски и международни проекти. Ръководител на устройствени схеми и планове, на пилотни 

проекти и на екологични оценки. Автор на множество публикации в авторитетни български и чуждестранни 

професионални издания.

на студентите по урбанизъм в България, 
за да могат да развиват контакти със 
сродни организации в Европа и да бъдат 
партньор в контрола по качеството на 
преподаването.

В момента катедрата може би е най-
голямата във факултета, натоварена 
с най-много лекционни курсове и 
проектиране в специалностите 
Архитектура, Урбанизъм, Геодезия и 
Управление на земи и имоти, с най-много 
хабилитирани преподаватели и с най-
голям брой докторанти. За мен остава 
неясна логиката на някои от моите 
колеги в стремежа им да променят 
програмата на новата специалност и 
да я доближават до архитектурната. 
Много по-спешно е усилията да се 
насочат първо към актуализирането 
на програмата за специализация 
на студентите от специалност 
Архитектура в направление „Урбанизъм”, 
тъй като тя не е променяна съществено 
от въвеждането на специализиращите 
направления преди повече от 30 години. 

От друга страна на България са нужни 
кадри именно в областта на урбанизма 
и рано или късно някои хора ще трябва 
да признаят това. От откриването на 
първите курсове за обучение в областта 
на градоустройството през 1909 г. 
в Харвард до днес в цял свят това са 
едни от най-уважаваните и търсени 
специалисти, но ние упорито се опитваме 
да докажем, че само България няма нужда 
от тях. 

В условията на развиващата се 
криза, на фона на спада на нивото 
на висшето образование почти във 
всички университети у нас, колкото 
и да изглежда странно, в областта на 
урбанизма излизат по-добре подготвени 
кадри. Причините за това са няколко – 
част от студентите се обучават по 
специално „скроена” за съвременните 
нужди на практиката програма, в която 
заедно със специализираните модули 
в областта на устройството на 
териториите, историята, теорията 
и методологията на урбанизма, влизат 
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и модули като Регионална и градска 
икономика, Теория на управлението, 
Статистика, Макро и микроикономика, 
Стратегическо управление, Съвременна 
европейска урбанистична практика, 
Научни методи – т.е. дисциплини, 
непознати за много от работещите в 
момента в сферата на устройственото 
планиране у нас. Студентите се обучават 
по съвременни методи, освен проектите, 
които изготвят, те оползотворяват 
и часовете за самоподготовка, тъй 
като във всеки модул има предвидени и 
часове за семинарни занятия, в които 
се докладват проучванията по дадена 
тема. Другата причина е, че въпреки 
провокациите, въпреки скептицизма 
относно професионалната реализация, 
в тази специалност влизат най-
мотивираните, едни от кандидатите 
с най-висок бал в УАСГ, които искат 
да останат в тази професия и един 
ден да се докажат. Това стимулира и 
преподавателя. В специализиращото 
направление „Урбанизъм” през последните 
години идват по-малко студенти от 
специалност „Архитектура”, но пак 
едни от най-добрите, които не се 
страхуват от по-големия обем работа, 
която трябва да свършат за да се 
дипломират. Най-добрите от тях много 
често правят втора магистратура в 
ЕС, пак в областта на урбанизма. Така 
че тези млади хора, с изключителни 
знания в компютърното проектиране, 
повечето говорещи перфектно 1 или 2 
западни езика, с достъп до много нови 
източници на информация, с по-отговорно 
отношение към околната среда и към 
културното наследство, опознали много 
по-отрано други страни и други култури, 
вярвам, че един ден ще направят нашите 
градове по-хубави места за живеене. 
Отзивите за тези от тях, които бяха 
приети на работа без предразсъдъци 
в Направление „Архитектура и 

Градоустройство” към 
СО, в ОП „Софпроект”, 

в Националния 
център за 
териториално 

развитие, в УАСГ 
като 

асистенти, са отлични. 

Наскоро участвахте в конференция, 
касаеща възможностите за усвояване 
на европейски средства по отношение 
подобряването на градската среда. 
Споделете вашите наблюдения – каква 
е подготвеността на държавата 
да администрира отпускането на 
средствата и на бенефициентите (в 
лицето на общините) да ги усвоят? Къде 
се крият основните проблеми, ако има 
такива?

- Приемането ни в ЕС ни постави 
пред нови изпитания. Забързани в 
постигане на критериите за членство, 
в хармонизиране на законодателството, 
като че ли пропуснахме едно от 
най-важните неща – осигуряване на 
институционалния и административния 
капацитет, независимо че и за това 
бяха реализирани не малко проекти и 
похарчени не малко средства. Именно 
това ще бъде най-голямото ни изпитание 
при подготовката на проекти, при 
техния подбор, оценка, финансиране, 
управление и реализиране. Като че ли 
най-активни остават безбройните 
неправителствени организации, които 
са безспорно важен партньор в процеса 
на градско възстановяване и развитие, 
но за съжаление много малко от тях 
работят ефективно и имат нагласата 
да подпомогнат развитието, а не да го 
спрат. Много са и консултантските и 
посредническите фирми, специализирани 
в изготвянето на проекти, които 
предлагат услугите си на общините, но 
са малко тези, които имат представа за 
спецификата на урбанистичната дейност 
по градско обновяване и динамиката на 
процесите на градски упадък и развитие.

Държавата закъсня с изграждането на 
някои институции и структури, които 
да управляват процеса на финансиране, 
повечето общини нямат яснота по 
приоритетите, зоните за интервенция, 
съдържанието на портфолиото на 
проектното предложение, главните 
архитекти още спорят защо са им 
необходими интегрирани планове, след 
като в повечето големи градове има 
общи устройствени планове. През 
последните няколко месеца САБ и КАБ 
показаха изключителна активност, за да 
информират колегите за възможностите, 
които предоставя оперативна програма 
„Регионално развитие” в областта на 
градското възстановяване и развитие. 
Към проведените семинари и конференции 
в София и в страната се проявява 
значителен интерес. Почувствах се 
горда, но ми стана и малко тъжно, че една 
част от изнесените теми са познати 
на моите студенти урбанисти още от 
бакалавърско равнище - от модулите 

Интервю

От моя професор научих 
един ценен урок – да не се 
страхувам, че ще загубя 
от „блясъка” си, ако се 
заобиколя с най-добрите 
професионалисти
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Съвременна Европа, Управленски теории, 
Урбанистични политики и програми на 
ЕС, Градско обновяване, Управление на 
проекти. Младите хора имат и много 
интересни и нестандартни идеи, които 
биха разработили успешно, но именно 
очакването на европейските пари в 
момент на криза в строителството 
и оттам и в проектирането, прави 
съпротивата за допускането им до 
професията още по-жестока.

Може би част от проблемите нямаше 
да съществуват сега, ако някой беше 
обърнал внимание на предложението 
за създаване на урбанистични агенции 
към големите градове и изграждане 
на мрежата от кадри в страната, 
които да провеждат политиката на 
МРРБ по устройство на териториите, 
проект, който е част от дългосрочната 
стратегия за развитие на специалността 
и който от 2002 г. периодично подавах в 
Министерството.  

Бихте ли разказали за някой интересен 
проект, свързан с развитието на 
градската среда, в който сте участвали 
напоследък. Какви са постигнатите 
резултати и осъществени ползи в 
следствие на направените подобрения?

- Независимо че съм участвала в 
много интересни програми и мащабни 
пилотни проекти, не мога да се похваля с 
постигнати резултати, поради безбройни 
изменения и нарушения при тяхното 
прилагане, които останаха безнаказани. 
От моя професор научих един ценен 
урок – да не се страхувам, че ще загубя от 
„блясъка” си, ако се заобиколя с най-добрите 
професионалисти. Поради тази причина 
в повечето проекти съм работила с 
едни от най-добрите специалисти, 
съвместната работа с които ми е 
носила изключително професионално 
щастие. В трансдисциплинарния диалог, 
в търсенето на нестандартни решения 
всички са обогатявали своите знания, 
така че при завършването на проекта 
всеки е усетил онова прекрасно чувство 
за добре свършена работа, което 
носи професионално удовлетворение. 
Защото, ако изключим няколко награди, 
през последните 15 години почти 
нищо положително след предаването 
и одобряването на проектите не се 
е случвало. Но огорченията избягвам 
да споделям, защото искам да вярвам, 
че това ще остане в миналото и 
младите специалисти ще могат да 
видят реализирани и най-смелите свои 
идеи. Искам да вярвам, че дейността по 
устройство на територията ще бъде 
институционализирана, че признаването 
на професионалната квалификация ще се 
прилага в съответствие със световните 
и европейски стандарти. 

Вие сте член на Консултативния 

съвет по проект на ПРООН Конвенциите 
от Рио. Как прилагането на тези 
конвенции могат да направят живота в 
българските градове по-качествен? Има 
ли вече постигнати резултати в тази 
насока?

- Там участието ми е почти символично, 
поради голямата ми ангажираност със 
специалността Урбанизъм.

Постановки от трите конвенции, 
или поне на две от тях – за 
биоразнообразието и за изменението 
на климата, се прилагаха и преди този 
проект на ПРООН, МРРБ и МОСВ в 
качествено изработените планове. 
Неразделна част от тях са мерките 
за опазване на биоразнообразието, 
за подобряване КАВ, за 
осигуряване на 
климатичен 
и екологичен 
комфорт, за 
съхраняване на 
плодородните 
почви и 
опазването им от 
ерозия. Дали това 
ще повиши качеството 
на живот в градовете, 
зависи от прилагането 
на тези предписания и от 
контрола върху приложението 
на предвидените в плановете, в 
Екологичните оценки и в Оценките за 
съвместимост мерки.

Вие контактувате редовно с ваши 
колеги от други държави. Кои са 
европейските и световни тенденции по 
отношение развитието на градовете? 
Според вас кои от тях бихме могли да 
приложим в българските градове?

Колегите, с които контактувам от 
други държави проявяват изключително 
голям интерес към нашата страна, 
към нашето културно наследство, към 
настъпилите промени в градовете 
и отговорите, които съвременното 
градоустройство се опитва да намери. 
Трудно е обаче за един професионален 
форум да се намери положителен пример, 
който да се представи и обсъди като 
доведена докрай цялостна реализация, 
независимо от множеството качествени 
обекти, проектирани и изградени през 
последните години, разпръснати от 
входните магистрали до градските 
центрове. Неубедително е да представим 
като най-успешни наши реализации 
комплексите от затворен тип, 
независимо от това дали са ваканционни 
или жилищни, защото те отдавна са 
отречени като своеобразен тип „луксозни 
гета”. Това пролича особено ясно при 
проведената в София в края на 2009 г. 
заключителна конференция по програма 

Интервю
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COST, акция С20 „Арена на урбанистичното 
знание”, на която присъстваха 50 делегати 
от 20 страни. Това бяха представители 
на академичните общности, на 
професионалната практика, на науката, 
на бизнеса, на НПО, на държавното 
управление, професионалисти от висока 
класа, с богат опит в международни 
програми и проекти, които търсеха 
контакти и бъдещо сътрудничество. 
Според мен беше пропуснат едни уникален 
шанс за професионален диалог, защото 
на конференцията присъстваха много 
студенти от специалност „Урбанизъм”, но 
много малко колеги.

За да се коментират съвременните 
тенденции първо трябва да се направи 
разлика между градоустройството на 
20 век и това на 21 век, повлияно от 
по-голямата динамика в урбанистичните 
процеси и глобализацията, от 
увеличаващия се брой различни участници 
в разработването на плановете и при 
вземането на решения. Няма готови 
формули и рецепти как градовете да 
станат по-привлекателни, защото това 
е резултат от взаимодействието на 
поредица от фактори, защото всяка 
ситуация е уникална. Но днес, повече 
от всякога, са необходими повече и по-
задълбочени знания, по-висока степен на 
компетентност за реализация на целите 
в полза на обществото, по-ефективна 
интеграция на политически, икономически 
и пространствени цели в интегрирани 
проекти. Необходимо е интегриране и 
на информационни, човешки, природни, 
материални и финансови ресурси за 
реализирането на проектите. От 
съществено значение е ролята на 
водещата фигура, която трябва да 
притежава професионални знания, 
авторитет и обаяние.

В своите форуми и публикации 
урбанистите обичат да налагат 
професионален жаргон, който само с 
две думи може да изрази цялата идея 
за градско обновяване и развитие – 
„интелигентен растеж”, „споделени 
пространства”, „интелигентна 
мобилност”, „24 часа пулсиращо градско 
сърце”, „безопасни и жизнени градове”. Това 
означава пестеливо и разумно използване 
на градското пространство, създаване на 
условия за устойчив икономически растеж 
и за привличане на надеждни инвеститори 
и на водещи фирми, приобщаване на 
хората, а не социално разделение, 

намаляване на градската престъпност и 
бедността, повишаване качеството на 
градската среда, запазване на културното 
многообразие, на идентичността 
на пространствата и на връзките с 
природата.

Може ли да се направи съотнасяне 
между урбаниста и фасилити 
мениджъра от една страна, и макро и 
микроикономиста от друга – първите 
от всяка двойка гледат глобалната 
картина в своята област, а вторите 
се грижат за оптималното управление 
на конкретен обект? Има ли допирни 
точки между работата на урбаниста и 
фасилити мениджъра? Къде работата на 
единия може да подпомогне работата на 
другия?

- Работата на урбаниста и на 
специалиста по управление на 
собствеността се допълва. Общото е, че 
и двата вида специалисти се занимават 
с управление – на териториите и на 
отделните сгради и комплекси. Първият 
трябва да има поглед както върху целия 
град, така и върху отделни негови зони, 
комплекси, обекти и пространства, 
върху транспортната, инженерната и 
социалната инфраструктура. Той трябва 
да е наясно както с макроикономическите 
параметри на развитие, така и с 
микроикономическите. За да може 
ефективно да управлява собствеността 
вторият също трябва да познава и 
да следи развитието на съседните 
територии и зони, на икономическите 
показатели, на социалните 
взаимоотношения, на цялостната градска 
среда.

Добре планираният град предполага и 
по-добри възможности за инвестиции, 
за по-качествени проекти, за по-добро 
ситуиране на отделни сгради и по-
безконфликтно обвързване, функциониране 
и поддържане на системите. Това улеснява 
работата на фасилити мениджъра.  От 
друга страна по-доброто инвестиционно 
проектиране, по-добрата поддръжка на 
сградите и на средата около тях дава 
възможност по-ясно да се разчетат 
посланията на урбанистичната 
идея. Състоянието на сградите и 
пространствата показва и отношението 
на хората към изградената среда, а това 
е важен индикатор за успеха на всяка 
урбанистична реализация. �

Интервю

Работата на урбаниста и 
на специалиста по упра-
вление на собствеността 
се допълва
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ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРЕКАРВАТ 
ГОДИНИ в намирането на 
първоначално финансиране, 

изграждане на производствени 
мощности, развитие на веригата 
за доставки, както и насърчаване на 
продажбите на техните продукти 
към клиентите. Но един пробив в 
сигурността на предприятието 
може да направи излишни всички 
тези усилия. Повечето мениджъри 
знаят, че рискове съществуват, но 
липсата на преценка за важността 

на използването на подходящи 
процедури и системи, както и натиск 
за ограничаване на бюджетите ,  често 
водят до недостатъчни действия. 
Според експерти потенциалът за 
сривове в системата прави въпроса за 
професионална организация на охраната 
твърде важен, за да бъде пренебрегнат. 
В по-силна степен последващият анализ 
касае малките предприятия, тъй като 
големите разполагат както с know-
how, така и с финансови средства, за 
да изградят качествена система за 

Как да подобрим 
безопасността?

Пет фактора за оценка на сигурността на предприятието 

Фасилитис  стр. 31



32 ФАСИЛИТИС  ОКТОМВРИ 2010

Индустриеален ФМ

охрана. Надяваме се следващите редове 
да бъдат полезни на мениджърите, 
за да систематизират своето 
познание по въпроса за охраната на 
производствения обект.

Сумата, която мениджмънтът трябва 
да похарчи за система за сигурност, е 
сравнително ниска. Особено като се 
има предвид това, което компаниите 
могат да загубят - интелектуална 
собственост, продукт и дори способен 
персонал. 

Малките производствени 
предприятия в България са изправени 
пред предизвикателства, включващи 
липсата на обучен персонал, повишен 
натиск от страна на ръководството 
за контрол на разходите, както и 
подценяване на нуждата от добра 
система за сигурност. Не всички мерки, 
които могат да бъдат предприети, 
изискват много разходи – често е 
необходима само по-добра организация 
на работа и поглед към детайла. По-
долу ви представяме пет въпроса, 
които един фасилити мениджър може 
да има предвид, за да улесни анализа по 
отношение сигурността на компанията, 
в която работи.

Кой има достъп до Вашия обект?
Може би най-очевидният аспект 

при осигуряване сигурността на 
предприятието е проследяването на 
това, кой влиза и излиза на неговата 
територия. Основен начин за 
постигане на това е да се издават 
идентификационни карти на служители, 
както и да се създадат малък брой 
точки за влизане в сградата, така 
че неупълномощените лица да се 
забелязват по-лесно и да не могат да 
прекарват много време, преди да бъдат 
идентифицирани. На картите може да 
пише името на служителя/ посетителя 
и да бъдат закачени за облеклото. 
По сложен и скъп метод включва 
използването на магнитни карти, които 
да дават достъп само до определени 
райони. Това изисква предварително 
определяне на районите за достъп на 
различните служители и посетители. 

Посетителите биха могли да се 
подписват на влизане и излизане, както 
и да бъдат посрещани и изпращани от 
служителя, при когото идват.

Дали наемате правилните хора?
Сериозно предизвикателство при 

наемането на служителите, които 

се занимават с охраната, е липсата 
на добре обучени специалисти. Много 
често това са възрастни или прекалено 
млади хора, които могат да се справят 
с типични и всекидневни ситуации, 
но не знаят как да действат в случай 
на форсмажорни неблагоприятни 
обстоятелства. Може би част от 
проблема се корени в подценяването на 
охранителната професия. Обикновено 
заплащането е твърде ниско, което 
води до липса на интерес и ниска 
мотивация, високо текучество, оттам 
ниско качество на крайния продукт. 

Докато няма определени стандарти за 
това колко души персонал са необходими, 
предприятие, което произвежда 
продукти с висока стойност, трябва 
да наеме поне един професионален 
мениджър по сигурността на пълно 
работно време.

Как се осъществява наблюдението 
на вашите съоръжения? 

Важна част от всеки план за 
сигурност е колко често и по какъв 
начин се осъществява наблюдението на 
едно предприятие. Един метод, който 
става все по-популярен по света, а и 
в България ,  е използването на камери 
и други електронни устройства, 
така че мениджърът по сигурността 
да може да наблюдава различните 
зони от централна контролна зала. 
Алармите и другите автоматични 
системи повишават прецизността 
на информацията и данните и могат 
да могат да бъдат използвани за 
подобряване на цялостния план за 
сигурност. 

Все пак мениджърите не бива да 
се предоверяват на техническите 
устройства, защото те дават 
само част от нужната информация 
и могат да доведат до неправилни 
изводи. Например в едно предприятие 
продуктовата линия е затворена за 
няколко часа поради погрешно показание 
на един от детекторите. Изход от 
такава ситуация е подобряването на 
процедурите за управление на този 
инструмент. Затова на електрониката 
не бива да се гледа като на заместител 
на добрия стар метод на случайния 
обход на помещения и съоръжения. 
Колкото и да изглежда странно на 
пръв поглед, този метод доставя 
голяма част от нужната информация 
на висшия мениджмънт по отношение 
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на това какви нередности има и как да 
бъдат отстранени. Той спомага и за 
ограничаване на вътрешните кражби.

 
Избрали ли сте подходяща 

технология за вашия бизнес?
Друг недостатък да разчиташ само на 

технологиите е възможността част от 
мерките да се припокриват, което води 
до неефективни дейности. Например 
когато има твърде много инсталирани 
камери и само един или двама души, 
които да ги наблюдават. Изходът тук 
е броят на камерите да бъде намален и 
наблюдението да се съсредоточи върху 
по-рисковите райони.

Оказва се, че понякога технологията 
не просто е безполезна, но и пречи. 
Такъв е примерът с предприятие, 
което решава да инсталира четец с 
пръстови отпечатъци на главния вход. 
Работниците пробвали да го използват, 
но тъй като пръстите са им били мръсни 
от дейността, която извършват, 
четецът не е могъл да сработи. 
Крайният резултат е, че вратата на 
входа е оставена постоянно отворена.

Как се осъществява управлението 
на документите, свързани със 
сигурността?

Според експерти най-важният начин 
за поддържане на сигурността на едно 
предприятие е да се опишат всички 
охранителни процедури и се направи 
анализ на възможните рискове и 
заплахи. Когато такова ръководство 
е налично, новите служители по 
сигурността лесно ще могат да се 
ориентират в обстановката, да се 
запознаят с процедурите и да напипат 
проблемните точки. Това е послание до 
всички, че висшият мениджмънт дава 
най-висок приоритет по въпросите за 
сигурността, което има дисциплиниращ 
ефект и води до повишаване на 
морала. Постоянното и систематично 
оценяване на заплахите позволява на 
мениджърите да насочат ресурсите на 
компанията към областите, които най-
много се нуждаят от тях. Желателно 
е провеждането на такова оценяване 
да се случва поне веднъж на две години, 
за да се наблюдават промените в 
работната среда и да се коригират 
техните оперативни процедури и 
стандарти. �
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Обикновено заплаща-
нето е твърде ниско, 
което води до липса 
на интерес и ниска 
мотивация, високо 
текучество, оттам 
ниско качество на 
крайния продукт

На електрониката 
не бива да се 
гледа като на 
заместител на 
добрия стар метод 
на случайния обход 
на помещения и 
съоръжения
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Управлението на поддръжката, разходите 
и въглеродните емисии вървят „ръка за ръка” с FM Center

С РАЗВИТИЕТО НА ФАСИЛИТИ 
МЕНИДЖМЪНТ индустрията в 
България, темата за „зелени” 

практики и технологии става все по-
актуална. Погледната през призмата 
на „зелената ефективност”, целта на 
съвременния Фасилити мениджър е да 
постигне измерими резултати чрез 
намаляване на разходите, повишаване 
на продуктивността и намаляване 
на риска, както за бизнеса, така и за 
околната среда. Въпреки че в България 
отскоро се говори за ”зелени сгради”, 
няма да бъде далеч времето, когато 
законът ще изисква да бъдат измервани 
различни показатели, свързани с 
енергийна ефективност, пасивност на 
сградите и т.н., както е в редица други 
държави. Тези световни тенденции, 
навлизащи у нас, провокират ИТ 
сектора да обърне по-специално 
внимание на сградите, тяхното 
управление и поддръжката им, с цел 
оптимизиране на енергийните разходи и 
покриване на „зелените” стандарти.

Следене на въглеродните емисии 
и управление на разходите - 
„Мисията възможна” 
Една от най-важните функции на 
софтуерните системи за Фасилити 
мениджмънт и в частност FM Center  е 
възможността за дефиниране, следене и 

Фасилити мениджмънт 
през призмата на    

“Зелената ефективност”
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Center Mine Ltd.
Тел: +359 2 42 109 93
E-mail: office@centermine.com
www.centermine.com

разпределяне на разходите. По този начин 
се създават предпоставки за правилно 
управление и оптимизиране на дейности, 
процеси и на бизнеса като цяло. В така 
наречените „Разходни центрове” на FM 
Center постъпват (,) както оперативни, 
така и експлоатационни и енергийни 
разходи. Те могат да бъдат автоматично 
разпределени на базата на предварително 
зададени критерии и времеви периоди. 
Системата извлича показанията на 
различни измервателни устройства и 
ги съхранява в база данни, където могат 
да бъдат анализирани и контролирани. 
По този начин имаме централизирано и 
прозрачно управление на разходите, както 
за екипа, който работи с тези данни, така 
и за клиентите. Справките и анализите, 
които могат да бъдат направени чрез 
системата, ни дават възможност да 
намалим енергийните разходи, да проследим 
въглеродните емисии, генерирани в 
рамките на собствеността ни, и да 
предприемем мерки за тяхното редуциране. 

Управление на поддръжката 
(Maintenance Management)
Поддръжката на една сграда изисква 
значителни ресурси (финансови, времеви, 
човешки и т.н.) и съставлява голяма част 
от оперативните разходи. С помощта на 
FM Center управлението на поддръжката 
се превръща в систематизиран и лесно 

контролиран процес. Системата дава 
възможност за дефиниране и контрол 
на задачи, свързани с дейностите по 
поддръжка. На тази база могат да се 
изготвят  планове за поддръжка на сгради, 
машини, оборудване и др., съдържащи 
детайлна информация за отговорници, 
срокове, видове проблеми, приоритизиране 
на задачите и т.н. За да бъде лесно 
контролирано изпълнението на тези 
планове и задачи, FM Center позволява 
въвеждането на отчети за извършената 
работа, които включват изразходвано 
време, вложени материали и средства и 
други. Цялата тази информация може да 
бъде анализирана към всеки един момент, 
тъй като системата съхранява пълна 
история за дейностите по поддръжката. 

Фасилити мениджърът има 
отговорността да управлява сградите 
и целия им жизнен цикъл, като осигурява 
повишаване на стойността им във времето. 
В този смисъл „зелената” сграда придава 
по-висок имидж на бизнеса, тъй като се 
отличава с по-голяма устойчивост. Това 
от своя страна е предизвикателство за 
Фасилити мениджърите, защото изисква 
специфично ноу-хау и висока степен на 
компетентност. Тази отговорна роля 
превръща софтуерните решения за Фасилити 
мениджмънт в задължителен елемент за 
поддъжането и управлението на зелените 
сгради, а системата FM Center – в най-добрия 
избор. �
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Ние сме 
преди всичко 

партньори

Визитка 

Тошо Киров по професия е машинен инженер. Завършил е 

магистратура по мениджмънт. Има специализации по управление на 

човешките ресурси, обществени и държавни организации, фирмен 

мениджмънт, управление на конфликти, гъвкави мениджърски 

умения и др. в Германия, Япония, Швеция, България. Има над 10 години 

практически опит в областта на фасилити мениджмънта. 

Управлявал е редица български и международни компании, като: 

Инкомс Механични Конструкции ЕООД, Кун Технолоджи БГ ЕООД, 

Фърст Фасилити БГ ЕООД, Алфа Пропърти Мениджмънт ЕАД. 

Работил е и в Българската стопанска камара, като ръководител на 

програма „Мениджмънт, маркетинг, коопериране” и като такъв е 

участвал в редица международни проекти. 

Тошо Киров създава през 2008 година собствена консултантска 

компания Фасилити Мениджмънт Институт ЕООД, на която е и 

управител. Управляващ съдружник е и във фирмата с австрийско 

участие Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД.

За БГФМА
Българска фасилити 
мениджмънт асоциация 
е създадена през 2008 
година.
Целите, които 
БГФМА си поставя, са 
обединение на физически 
и юридически лица, 
осъществяващи дейност 
в областта на ФМ, 
развитие на знанията 
и професионалните 
качества на фасилити 
мениджърите, 
популяризиране 
и повишаване на 
престижа на професията 
на фасилити мениджъра 
в страната и региона, 
както и създаване 
на комуникация и 
сътрудничество 
с държавните 
институции, органите 
на местната власт и 
съсловни организации.
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Г-н Киров, най-напред бих искал от името 
на екипа на списанието да ви поздравя 
с новата длъжност, да пожелая успех 
на Българската асоциация по фасилити 
мениджмънт и оттук нататък да имаме 
много хубави поводи да отразяваме 
нейната дейност.

Първият ми въпрос е, какво се случи 
на заседанието на Асоциацията, по 
време на което беше избран новият 
Управителен съвет?

Беше едно много делово и оперативно 
събрание. Ние приключихме един дневен 
ред от девет точки за около три 
часа. Имаше дискусии, но бяха много 
конструктивни и стегнати. Самият 
избор беше таен. Всеки един даде своите 
предпочитания. Преди това самият аз 
направих предложение да се промени 
броят на членовете на УС от седем на 
девет и това беше прието единодушно.

С каква цел?
- Аз го казах малко на шега – понеже 

харесвам всички досегашни членове, 
искам да предложа още двама нови. Ако 
трябва да отговоря сериозно – струва 
ми се, че още две мнения ще са добре 
дошли при обсъжданията на различните 
казуси. Броят не е толкова голям, че да се 
събират трудно хората, а когато някой 
няма възможност да дойде е по-малка 
опасността да нямаме кворум.

Каква е вашата лична оценка за 
досегашния УС и свършеното от него?

- Нямам критика към досегашния УС. 
Аз самият участвах в почти всички 
заседания като редови член и мога да 
кажа, че всички бяха много активни и 
допринесоха Асоциацията да получи по-
голяма популярност, за привличането на 
нови членове. Това, което аз коментирах 
на събранието и беше възприето от 
колегите като констатация е, че през 
първите две години Асоциацията беше 
обърната повече към себе си. Тя имаше 
нужда от период, в който да укрепне, 
да може да дефинира задачите си, да се 
установи какво място би могла да има в 
общественото пространство, по един 
или друг начин да се опита поне като 
име да участва в подобни форуми като 
международната конференция по фасилити 
мениджмънт и т.н. Обективните 
предпоставки за това поведение вече са 
отминали и сега Асоциацията трябва да 
се обърне повече навън. Едно от важните 
неща, за което всички сме на едно мнение, 
е че тя трябва да предлага все повече 
услуги и за своите членове, и за фирми от 
бранша.

Например, една хубава услуга би била 
предлагането на онлайн библиотека – ние 
да закупим книги, които по определен 

Тошо Киров, новият председател 
на Българската фасилити мениджмънт асоциация

Поводът да потърсим г-н Киров беше провелото се на 
30 септември редовно Общо събрание на Българската 
фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Основната 
цел на Общото събрание бе изборът на нов Управителен 
съвет (УС) поради изтичане мандата на предишния.
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начин да са достижими за всички 
заинтересовани срещу съответната 
такса, за да може една подобна дейност 
да се финансира. На практика в България 
няма литература по темата фасилити 
мениджмънт. Асоциацията трябва да 
се покаже малко повече в международен 
план. Разбира се, едно от големите 
постижения през изминалия период е 
приемането Й за член на Международната 
фасилити мениджмънт асоциация (Euro 
FM). Трябва да засилим сътрудничеството 
с други национални асоциации – особено 
с активни, известни и авторитетни 
асоциации като Германската, Английската, 
Австрийската.

Още едно много важно направление – 
направени са някои стъпки за 
утвърждаване на професията на фасилити 
мениджъра в средното образование. 
Започна се една магистратура по 
фасилити мениджмънт в Стопанския 
факултет на Софийския университет. 
Това са едни хубави първи стъпки и трябва 
да се използват като натрупан опит, за 
да може повече кадри да се подготвят 
в тази област в България. Една от 
причините да не се развива толкова бързо 
фасилити мениджмънтът е липсата на 
подготвени кадри. Дори популяризирането 
на гореспоменатата магистратура не е 
достатъчно, за което ние като Асоциация 
също носим част от вината. А това 
е професия с голямо бъдеще. Колкото 
повече време минава, толкова по-сложни 
ще стават сградите, толкова повече 
знания, опит, квалификация и усет ще има 
нужда, за да се управляват тези сгради. 
Ще дам пример с промените в закона за 
етажната собственост. Предвижда се 
основната отговорност да пада върху 
самите живеещи. А става въпрос за 
дейности, свързани със сигурността на 
сградата, например. Сигурно си спомняте, 

че неотдавна в София се срути сграда. 
Ако законът задължава общините да 
администрират тази дейност на базата 
на обществени поръчки, като изберат 
професионални фирми, а гражданите 
си плащат за тази услуга, тогава 
сигурността ще се повиши. Практиката е 
показала, че българите трудно стигат до 
единомислие и ще бъде проблем етажната 
собственост да се самоорганизира. 
Въпрос на манталитет е, затова е нужно 
държавата да се намеси и да контролира 
процеса. Т.е. фасилити мениджмънтът не 
е само интегрирана услуга за управление 
на сградата, за да може разходите по 
нейната експлоатация да са по-ниски. 
Основната му функция е да гарантира 
здравословни и сигурни условия на живеене. 
В Западна Европа хората не са по-
съзнателни от нас – има ги контролните 
органи, механизмите и санкциите. Какъв 
е проблемът, след като общината 
осъществява снегопочистването на града, 
сметосъбирането, поддържа зелените 
площи, извършва охранителна дейност, 
да администрира и поддръжката на 
сградите?

Как смятате да работите с другите 
членове на УС? 

Аз много се радвам, че съм в такава 
среда и сред такива колеги, защото 
всички са много мотивирани да 
допринесат нещо за бранша. Не знам как 
е в други асоциации, ние не сме имали 
нито един спор като фирми, които са 
конкуренти. Винаги разговорът е бил за 
това какво може да се направи за общото 
благо. Ние сме преди всичко партньори. 
Ние сме се събрали там, за да търсим 
какво е общото между нас, да търсим 
какви са интересите на бранша като 
цяло и да се мъчим да ги решаваме. Това е 
смисълът.

Имаме уверението, че от 
началото на следващата 
година професията фаси-
лити мениджър ще бъде 
утвърдена в националния 
класификатор на профе-
сиите

Цялостната настройка на 
колегите е да се ориен-
тираме към по-конкретни, 
измерими и практични 
цели, които да се чуят 
от хората.

Новият Управителен съвет: Тошо Киров, представляващ 
Симачек България - 
председател

Мариела Беновска, Алфа 
Пропърти мениджмънт – зам.-
председател

Горан Миланов, Немечек 
България, зам.-председател

Бисера Иванова, Фасилити 
Оптимум България – член на УС
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Имате ли вече някакъв начертан план, 
кои са първите стъпки, които смятате 
да предприемете като председател?

Аз съм малко нетърпелив човек, 
започнах да използвам всеки повод 
в качеството ми на председател 
на асоциацията да си говоря с мои 
партньори, приятели, колеги, да ги каня в 
асоциацията. Само последната седмица 
проведох три такива разговора. Всички 
проявяват интерес. Вече имам първи 
анонс за подписване на споразумение 
за двустранно сътрудничество с 
австрийската фасилити мениджмънт 
асоциация. Ще търсим контакт и с 
Германия. Искаме да подготвим едно 
рамково споразумение, което да 
бъде предлагано при срещи на наши 
представители с представители от 
чужбина.

Имаме уверението, че от началото 
на следващата година професията 
фасилити мениджър ще бъде утвърдена 
в националния класификатор на 
професиите, което е много важно. 
Трябва да подобрим събираемостта на 
членския внос. Още на първото заседание 
гласувахме да си разпределим и посетим 
фирмите, които са нередовни, за да 
може да разберем какви са причините за 
неплащане – дали поради някакви проблеми 
или поради изгубен интерес. Съответно 
ние ще знаем какво можем да направим, за 
да ги заинтересоваме отново.

Нещо, което е особено важно и ние 
засега като държава стоим изолирани, е 
процесът по създаване на европейската 
система от стандарти по фасилити 
мениджмънт. Има създадени контактни 
групи в отделните държави, които 
участват в това, ако мога да до нарека 
законотворчетсво. Нашият институт 
по стандартизация стои встрани от 
тези процеси, може би, защото и ние не 

сме били много активни да му подскажем, 
че това е много важно. В първите два 
утвърдени стандарта България липсва. 
Румъния е там. Предстои да се срещнем 
с Института по стандартизация. Аз 
съм говорил с партньори от Холандия, 
които ми казаха, че това е начинът. 
Като страна член на ЕС, ние сме длъжни 
да имаме такива стандарти и да 
допринесем с нашия опит за тяхното 
изготвяне. Аз лично и моите колеги от 
Асоциацията имаме самочувствието, че 
сме на много добро професионално ниво 
в сравнение с колегите ни от Западна 
Европа.

Смятате ли да изготвите стратегия 
по привличането на нови членове? Вие 
споменахте преди малко, че искате да 
разширите членската маса.

Два са начините. Единият от тях Е чрез 
индивидуалната работа с персоналните 
контакти. Другият начин е чрез повече 
изяви на асоциацията – да стане тя 
по-популярна. Постепенно да започне 
да оформя във фирмите, които имат 
отношение към фасилити мениджмънта, 
усещането, че ако дойдат в асоциацията, 
биха спечелили нещо. На заседанието 
стигнахме до извода, че е по-добре да 
набележим няколко конкретни стъпки 
до средата на следващата година, да 
ги постигнем и след това да мислим за 
по нататък. Ще оптимизираме броя на 
комитетите в Асоциацията, за да ги 
направим по-работещи и ефективни. 
Цялостната настройка на колегите е 
да се ориентираме към по-конкретни, 
измерими и практични цели, които да се 
чуят от хората. В този смисъл списание 
„Фасилитис” може много да помогне в 
тази посока. �

Интервюто взе Антон ТОНЕВ

Лора Влахова, Интерпред – 
Световен търговски център – 
член на УС

Владимир Солаков, Фърст 
Фасилити България – член на УС
Валери Левиев, Елта Консулт – 

член на УС
Никола Игнатов, Тишман 
интернешънъл къмпани - член 
на УС

Герасим Михайлов, 
Транскапитал ЕООД – член на УС
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Новата еко-отоплителна 
система на Samsung

Компанията представи на пазара иновативна 
отоплителна инсталация с минимално 

въздействие върху околната среда

MЕЖДУНАРОДНАТА КОМПАНИЯ SAMSUNG 
стъпва на пазара за климатични 
инсталации в началото на 70-те 

години на изминалия век. Дългогодишната 
практика в областта на технологичните 
изследвания е основната причина през 
последните години(,) компанията да се 
утвърждава като лидер в сферата на 
високоефективните сградни системи за 
отопление и охлаждане. Наред със свръх 
модерните кислородно-йонни технологии 
за подобряване качеството на вътрешния 
въздух, Samsung предлага на своите 
потребители фасилити мениджмънт 
системи за дигитален контрол над ОВК 

инсталациите в офис-сгради, обществени 
и търговски помещения, както и в 
индивидуални къщи.     

Компанията е развила стратегически 
подход към пазарните нужди на различните 
региони. Така например, Samsung 
представя климатици,  които издържат 
на екстремално високи температури в 
Средния изток, а на 37-ото издание на 
Технологичния панаир в европейския град 
Милано беше представена най-новата еко-
отоплителна инсталация - ЕHS. Продуктът 
е разработен специално за умерените 
георгафски ширини и цели да докаже, че 
освен по-добро качество на вътрешния 
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въздух, технолозите от Samsung се 
стремят към достигането на максимална 
екологосъобразност и енергоефективен 
дизайн. 

Еко-отоплителната система ЕHS е 
проектирана да поддържа комфортна 
температурата в жилището целогодишно. 
Сред основните компоненти на 
инсталацията спадат топлинна 
помпа, вътрешен климатик, както и 
хидроинсталация за подово отопление 
и загряване на вода. Външното тяло 
използва механична работа, за да прехвърли 
количество топлина от външния въздух в 
къщата, докато през лятото цикълът се 
преобръща и горещият въздух излиза навън. 
Енергоефективната топлинна помпа е 
директно свързана с хидроустройството 
за снабдяване с гореща вода на търбите 
за подово отопление и с климатичната 
уредба, като за всеки потребен kWh 
енергия, помпата отдава 4 kWh топлинна 
енергия. Коефициентът й на ефикасност 
нараства до 400%, а за сравнение 
системите с високоефективни бойлери 
могат да достигнат едва до 95%.

Затоплената вода циркулира през 
тръбите по пода и радиаторите и 
температурата в сградата бавно се 
покачва. Желаният комфорт, обаче, може да 
бъде постигнат едва след около 6 часа. Еко-
отоплителната инсталация на Samsung е 
снабдена с ускорителната технология ТDM, 
с която времето за затопляне се съкращава 
до максимум 20 минути. За оптимално 
опериране и ефективност на системата 
веднъж в годината е необходима инспекция 

на водното налягане, контролната 
кутия и всички клапани. Когато къщата 
е необитавана за дълъг период през 
зимата и външната температура спадне 
под нулата, системата автоматично 
преминава на режим „Антифриз” и 
термалната помпа поддръжа водата над 
точката на замръзване. Коефициентът 
на ефективност при външни 
температури -10°C на ЕHS е 90%.

Контролът над ЕH-системата се 
осъществява от дигитален тъч-дисплей, 
с който могат да се активират или 
стопират дадени инсталации и да се следи 
енергийната консумация в къщата в реално 
време. Икономичната инсталация позволява 
различни комбинации на затопляне на вода 
и/или въздух за по-голям комфорт през 
четирите годишни времена, а посредством 
стайни термостати обитателите на 
къщата могат да зададат специфични 
температурни стойности в отделните 
помещения.

С припознаването на термалните 
помпи като генератори на възобновима 
енергия, отговорните лица в ЕС привлякоха 
вниманието на собственици на сгради 
и фасилити мениджъри към този тип 
технология. Потребителите получиха 
възможността да кандидатстват за 
правителствени субсидии или данъчни 
облекчения при инсталирането на еко-
отоплителната система на Samsung, с 
което да спестят средства, въглеродни 
емисии и пространство от своите имоти. �

Надежда НИКОЛОВА

Коефициентът на 
ефикасност нара-
ства до 400%, а за 
сравнение, систе-
мите с високоефек-
тивни бойлери мо-
гат да достигнат 
едва до 95%

Икономичната сис-
тема ЕHS позволя-
ва различни комби-
нации на затопляне 
на въздух-вода и 
въздух-въздух за 
по-голям комфорт 
през четирите го-
дишни времена
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Алтернативна система за сигурност в крак с принципите 
на съвременното демократично общество

Сградна техника

СЪВЕРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ дават 
възможност мониторингът над 
сградата да се осъществява 

изключително детайлно. Видеокамерите и 
сензорите за движение станаха обичайни 
атрибути към всеки офис и почти всеки 
дом. Прилагането на видеокамери, обаче, 
въпреки че отразява изключително 
точно ситуацията в сградата, нарушава 
конституционните права за заснемане 
без знание и съгласие. От друга страна, 
сензорите за движение не изобразяват 
лица и обикновено не осигуряват 
достатъчно информация по отношение на 
сигурността в сградата.

В търсене на по-добро решение, учени 
предложиха иновативен подход за 
видеоследене, при който се прилагат 
голям брой сензори за движение и едва 
няколко видеокамери, разположени на 
ключови места в сградата. Оптималната 
комбинация за офис-сграда с обща площ 
3 000 кв.м., например, е инсталацията 
на 215 сензора и 6 камери за наблюдение. 
Сензорите се поставят в коридорите на 
разстояние 2 метра един от друг, така че 
безпроблемно да проследят траекторията 
на даден индивид.

С времето видеокамерите ставаха 
по-евтини и съответно - по-широко 
разпространени. Все по-голямо 
пространство можеше да се наблюдава 
посредством малки оптични записващи 
устройства, но все по-малко хора 
искаха да бъдат следени. Опасенията 
относно правото на конфиденциалност 
прерастнаха в законови ограничения 
при разчитането и интерпретацията 
на записите. Всичко това доведе до 
нуждата от нов алтернативен подход, 
при който вниманието се фокусира повече 
над пространството, отколкото върху 
отделния индивид. Учени разработиха 
охранителна система, при която 

информацията от поредица сензори за 
движение се записва и в последствие дава 
възможност за анализ на движението в 
цялата сграда за определен период от 
време.

Сред основните предимства на 
иновативните сензорни системи 
за сигурност попадат простите и 
леки операции, които извършват, без 
да натоварват излишно сървърите. 
Детекторите за движение отчитат 
присъствието на човек в обхвата на 
наблюдение и изпращат един бит до 
сървъра, който запаметява часа на 
активация в базата данни. Базата данни, 
от своя страна, е графично изобразена 
във вид на карта на сградата върху 
компютърен дисплей или дигитален 
таблет. Разположението на сензорите 
е изобразено със сиви пунктови точки, 
но при активирането му цвета става 
оранжев. След отминаването на човека, 
точката започва бавно да избледнява 
и да се връща към сиво. По този начин, 
ако човек премине през поредица от 
сензори, те ще генерират избледняваща 
следа, която лесно се интерпретира с 
просто око и дава информация относно 
скоростта и посоката на движение на 
човека.

Обитателите на дадена офис-сграда 
се движат свободно между етажите, но 
двуизмерното изображение на сензорните 
системи за сигурност не пресъздава 
ходовете нагоре-надолу. За целта, на 
ключови точки в сградата – входни врати, 
пресичане на коридори, пред стълби и 
асансьори – са разположени видеокамери. 
Кадрите на минувачите се изпращат към 
сървъра, където могат да послужат за 
идентифициране на светещите точки 
от дисплея. Всички дигитални елементи 
на сензорната система са времево 
обвързани с един единствен часовник. 

Сигурност
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По този начин при евентуална промяна в 
глобалното време, тя се отразява както 
на компютърните дисплеи, така и на 
таймерите на видеокамерите.

Учените са разработили допълнителен 
софтуер, с който е възможно да се 
систематизират данните от сензорите 
за движение за определен период от време 
или за определен участък от сградата. 
По този начин могат да се забележат 
характерни модели на поведение 
или аномалии сред движението на 
обитателите на сградата. Във връзка със 
сигурността, например, визуализацията 
на системата разкрила поведението на 
служителите по време на тренировъчна 
пожарна евакуация в дадена офис-сграда. 
От записите станало ясно, че почти 
всички посетители излезли не през най-
близкия изход, а през главния. Освен метод 
за управление на сигурността, сензорните 
охранителни системи представляват 
способ за следене на работните навици 
на служителите. Много мениджъри 
останали приятно изненадани от нивата 
на активност след работно време или 
през уикендите. Не на последно място, 
системата може да дадат ползена 
информация за засилената необходимост 
от отопление или охлаждане в най-
посещаемите зали и съответно – 
помещенията, от които може да се 
спести енергия.

Сензорната система за сигурност 
дава отлични резултати по отношение 

на мигновенна реакция, синхронизация 
на записващи елементи и яснота на 
подадената информация, но много други 
аспекти чакат да бъдат доразвити. 
Учените търсят възможности за 
точно проследяване на индивидуална 
траектория след разделянето на група 
от хора, излизащи например от асаньора. 
Желателно е да се въведат определени 
телесни характеристики (ръст, килограми 
и др.), както и специализирани компютърни 
алгоритми, според които движещите 
се обекти ще се различават по пол и 
възраст.

 Дигиталната карта на сензорната 
система за сигурност разкрива 
ситуацията в сградата, там където 
видео-изображенията не се застъпват. 
Тази оперативна характеристика ги 
прави значително по-ефективни в 
сравнение с традиционните видео-
записващи охранителни системи. 
Запазването на конфеденциалността ги 
прави просто по-предпочитани. �

Надежда НИКОЛОВА

CONFID
ENTIA

LIT
Y*

CONFIDENTIALITY* - Поверителност
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БЪДЕЩЕТО НА СГРАДНИТЕ СИСТЕМИ 
изглежда все по-дигитализирано и 
все по-обхватно. Специалистите 

насочват вниманието си както към 
подобрение на фунционирането им на 
локално ниво, така и към управление на 
ефективността им в урбанистичното 
пространство. Всъщност, създаването 
на градска мрежа от сградни системи, 
вече е почти реалност. Португалската 
консултантска компания Living Planit 
планира да изгради нов устойчив град 
притежаващ централен компютър, който 
регулира голяма част от процесите 
в града - от наличните водни ресурси 
през консумацията на енергия до 
автомобилния трафик.

Създателите на еко-селището целят да 
създадат нов вид градски метаболизъм, 
сходен с този на живите същества. 
Милиони технологични сензори, подобно на 
човешката нервна система, ще изпращат 
постоянни сигнали за състоянието на 
средата към централния компютър. Той, 
от своя страна, ще функционира подобно 
на мозък, който използва информацията, 
за да контролира както генерирането, 
така и консумирането на енергия в града, 
третирането на отпадъци и др. Високата 
стойност на системата от сензори ще се 
компенсира от използването на наличните 
по-ефективни сградни технологии.

Новопроектираният устойчив град 
Планит валей ще бъде с население 225 
хиляди души и ще се простира върху близо 
30 кв.км. Очаква се, през 2015-та година 

той да бъде първият по вида си реализиран 
проект, след като строителството 
на арабския Масдар сити ще приключи 
едва през 2020-та а изграждането на 
китайския еко-град Донгтан е стопирано 
по политически и финансови причини. 
Също като останалите проекти за 
устойчиви градове, Планит валей ще 
използва собствена вода и ще разчита 
изцяло на възобновяема енергия. 
Задължително условие е и всички сгради да 
притежават зелени покриви, да складират 
дъждовна вода и да произвеждат 
електричество. 

Консултантите от Living Planit са 
заложили и редица други изисквания 
по отношение на сградния фонд. 
Според тях, постройките трябва да 
са сглобяеми и да имат хексагонална 
форма, за да се оползотвори ефективно 
пространството. Проектът предвижда 
разнообразни градоустройствени 
и архитектурни мероприятия с цел 
създаването на общност в града. Според 
създателите, успехът на проекта ще 
си проличи именно след като хората се 
нанесат и уседнат в новите си жилища.

Наскоро към проекта се присъедини 
световният лидер в мрежовите 
технологии Cisco. Компанията ще обвърже 
сензорите измерващи температурата, 
влажността, използваната 
вода, електропотреблението и 
енергопроизводството от фотоволтаици 
или вятърни турбини в отделните сгради 
с централния сървър. Сред данните, 

Сградните системи ще преминат на по-високо ниво, функционирайки в градска мрежа

Сред данните, 
компютърът може 
да отчете намале-
ното количество 
вода в дадена сгра-
да и да пренасочи 
част от водата от 
друг обект в града, 
където се наблюда-
ва излишък

Фасилитис  стр. 44



45ОКТОМВРИ 2010  ФАСИЛИТИС

Градоустройство

компютърът може да отчете намаленото 
количество вода в дадена сграда и да 
пренасочи част от водата от друг обект 
в града, където се наблюдава излишък. 
Централната градска система може да 
следи и информацията от прогнозите 
за времето, за да предвиди намаленото 
слънцегреене и съответно – производство 
на енергия. Тогава системата превключва, 
например, към използването на складирана 
енергия във формата на лед, създаден 
при по-слънчеви дни. Топлият въздух от 
работата на сървърите и процесорите, 
при преработването на над 5 PB данни на 
ден, би могъл да се използва за отопление 
на други сгради.   

Консултантите на проекта са изчислили, 
че едва три процента от водата 
консумирана в даден град се използва 
за пиене и готвене, затова са насочили 
усилията си за максимално повторно 
оползотворяване на замърсените води. 
Поредица от езера в централния парк 
на града ще филтрира отпадните води 
посредством тръстикови и бамбукови 
насаждения. След тяхното действие, 
пречистената вода може да се използва 
в санитарните помещения или за 
напояване. По подобен начин, дъждовната 
вода ще се събира в резервоари върху 
покривите на сградите и след това ще се 
филтрира биологично, за да се премахнат 
замърсителите.

Планит валей ще оползотворява близо 
80% от битовите отпадъци, като част 
от тях ще се рециклират, а друга – ще 

се използва за електропроизводство. 
Анаеробичен биоректор ще използва 
ензими, за да принуди определен вид 
микроби да разграждат отпадъците 
отделяйки химикали, които могат да 
ферментират и/или да се дестилират 
във вид на биогорива. При процеса, също 
така, се образуват вторични продукти 
като аминокиселини и витамин Б12, 
които могат да бъдат продадени на 
фармацефтичната индустрия.

Наред с технологичните устройства, 
градската система притежава и някои 
практични софуерни приложения. Програма 
наречена „Намери ми детето”, например, 
спомага за бързата локализация на хора 
по данни за ръст или облекло. След като 
системата се убеди, че именно родителят 
задава търсенето, тя стартира 
автоматично претърсване на записите 
от охранителните камери и улични 
сензори за идентификация по зададеното 
описание. Друго практично приложение 
помага на жителите да си намерят 
паркомясто в града. 

Проектът „Планит валей” има 25 
фази и очакванията са първият етап 
да стартира в края на 2010-та година. 
Правителството на Португалия определи 
планът за „Проект от национално 
значение”, но след като управата на Лас 
Вегас пожела да взаимства технологията 
проектът получи ново, световно 
признание. �

 Надежда НИКОЛОВА

Планит валей ще 
оползотворява бли-
зо 80% от битови-
те отпадъци, като 
голяма част от 
тях ще се използ-
ват за енергопро-
изводство
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ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ 
СА УСЕТЕНИ НАД 25 ЗЕМНИ ТРУСА и това 
съвсем не е случайност. Страната ни 

се намира на една от най-сеизмичните зони 
в света. По данни на ООН, опасността от 
земетресение в България е толкова голяма, 
колкото тази в Хаити или северните части 
на Япония. Сеизмичният риск е свързан с 
допълнителни фактори като близостта 
до активен разлом и състоянието на 
земната покривка върху имота, предмет на 
инвестиционни намерения и пр. По-важният 
въпрос остава дали сградите у нас всъщност 
са пригодени за подобни заплахи и то до 
каква степен? 

От 2007-а година в България действа 
„Наредба за проектиране на сгради 
и съоръжения в земетръсни райони”. 
Документът е съзаден според европейските 
норми за проектиране на конструкции 
за сеизмични въздействия и засяга 
нови строежи, реконструкции, основни 
ремонти, надстрояване или промяна на 
предназначението на съществуващи 
строежи. В приложение към правилника е 

Ролята на фасилити мениджъра при ограничаване 
на риска от земестресение при неконструктивните елементи

изготвена карта на сеизмичното райониране 
на България, според която в отделните 
селища действат различни ограничения 
спрямо височината, материалите и 
устойчивостта на конструкциите. Целта 
на наредбата е сградите да издържат на 
земните трусове без локално или общо 
разрушаване и да запазят конструктивната 
си цялост при евентуални повреди.

Едно от многото предизвикателства, пред 
които е изправен фасилити мениджърът, 
е идентифицирането и справянето с 
устойчивостта срещу последствията от 
сеизмичната активност. Това е нещо, което 
организациите често споменават сред 
своите приоритетни планове, но не винаги 
имат ясен подход относно събирането и 
анализирането на информацията, свързана 
със сеизмичността. Конструктивната 
устойчивост на сградата е обикновено сред 
първите съображения, когато стане въпрос 
за земетресения, но всъщност, до голяма 
степен именно не-структурните елементи 
правят сградите неустойчиви и често се 
асоцират с най-високите нива на щети.

Не-конструктивните елементи, които 
са най-уязвими в случаи на земетресение, 
включват прозорците, ОВК системите, ел. 
инсталациите, оборудването, асансьорите, 
осветлението и пр. По-тежките и високи 
мебели в сградата могат да причинят 
телесни повреди, при пропукване на други 
устройства, във въздуха може да се 
изпуснат животозастрашаващи вещества, 
а нефункционирането на някои от сградните 
системи може да доведе до допълнителна 
паника. Обикновено тези елементи 
на сградата не се анализират 
от инженерите и следва да 
бъдат подробно обследвани 
от фасилити мениджъри, 
архитекти, механици или 
интериорни дизайнери.

Първата стъпка 
при одита на 
сградата включва 
идентифицирането 
на зоните за 
оглед. Доколко 
детайлизиран ще 
е той, зависи от 
реалистичните 
очаквания 
относно 
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устойчивостта 
на не-

структурните 
елементи при реално 

земетресение. Обикновено 
издръжливостта им достига 

няколко равнища - контролирани 
щети, минимален риск за живота 

на обитателите, оперативност 
непосредствено след и по време на 

земетресението. Повечето сгради 
покриват единствено първите два 

критерия, при които оборудването и 
сградните системи остават по местата 
си без да има опасност да навредят на някой 
обитател. Учреждения, чиито функции са 
от приоритетно значение - като например 
болници и пожарни служби - трябва да 
предоставят по-голяма сигурност. Много 
от техните системи трябва да продължат 
да функционират не само след отчитане на 
сеизмична активност, но и дори по време 
на земетресението. За по-висшите нива 
на сигурност е важно да се подсигури не 
само че апаратурата остава непокътната, 
но и че тръбопроводите и останалите 
ютилити-инсталации продължават да 
функционират, било то на нормален или 
авариен режим. 

След одита, на фасилити мениджъра 
предстои изготвянето на програма за 
антисеизмичен ремонт или преоборудване. 

Поправките може да се извършат от 
персонала за поддръжка или от външно 

наети лица. От значение е техниците 
стриктно да следят препоръките на 
мениджърите и да съсгласуват своята 
превантивна дейност с обитателите 
на сградата, за да се избегне излишно 
разсейване. Част от превантивната 
работа, всъщност може да се извърши 
от самите служители - като например 
подсигуряването, че компютрите и 
останалата дигитална апаратура не се 
намира в обхвата на спринклерите.

Прилагането на методите за 
минимизиране на риска по отношение на 
ютилити системите е задължително 
да се извърши от инженери. Обикновено 
сградните инсталации са прикрепени към 
конструктивните елементи и са скрити 
от полезрението на обитателите, но 
тяхната повреда често се отразява най-
неблагоприятно върху функционирането 
на сградата. При дефект в системата за 
детекция на пожари, например, е възможно 
вратите да не се отворят автоматично 
или от спринклерите да не потече течност 
за потушаване на огъня.

Програмата за намаляване на риска 
от земетресение при осветителните 
системи се свежда до няколко основни 
преустройства. За да се избегне неочаквано 
пропадане, висящите осветителни тела 
се прикрепят към тавана, а кабелите 
им свободно се спускат от напречните 
греди. Желателно е люлеенето им да е 
ограничено със скоби, а периметъра около 
лампите да не е обзаведен с високи 
мебели. Светещите табели за авариен 
изход също трябва да са обезопасени.

Сградите и техните елементи не 
могат да бъдат на 100% устойчиви 
на сеизмична активност, поради 
множеството променливи, които 
биха могли да причинят „щети от 
земетресение”. Подсилващите методи 
на неконструктивните елементи могат 
единствено да подобрят сигурността на 
сградните системи и да повишат шанса за 
оцеляване на обитателите на сградата, но 
само при едно условие – ако укрепващите 
мерки се вземат преди земята да започне да 
се люлее. �

Надежда НИКОЛОВА

Неконструктивните елемен-
ти на сградата обикновено 
не се анализират от инже-
нерите и следва да бъдат 
подробно обследвани от 
фасилити мениджъри или 
архитекти
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ИМАЙКИ ПРЕДВИД СКОРОСТТА, с която 
светът се дигитализира и моделира 
триизмерно в архитектурните 

програми или неспециализирани приложения 
като Google Earth, 3D софтуерът за фасилити 
мениджъри, може би, малко закъсня. Сградите 
биваха проектирани и построявани спрямо 
своите триизмерни графики, но оперирането 
им се управляваше от 2D чертежи. Наред 
с фасилити мениджърите, клиентите 
също негодуваха срещу невъзможността 
да видят как в реалност функционират 
собствените им сгради след оттеглянето на 
проектантите.

Успешното интегриране на софтуера 
за информационното проектиране на 
сгради (BIM) и архитектурните програми 
доведе до създаването на качествен 
триизмерен модел пресъздаващ не само 
формата, пространствените отношения и 
географските данни, но носeщ информация и 
относно съществени сградни компоненти. 
BIM може да бъде използван, за да представи 
целия цикъл от изграждането на сградата 
до нейното функциониране. Целта е да се 
създаде реалистична симулация на условията, 
при които дадена сграда функционира, за да 
се намалят времето, усилията и средствата 
за разработването на наистина успешен 
проект.

Първият етап на BIM включва събирането 
на информация относно количеството и 
характеристиките на сградните материали 
от страна на архитекти и инженери. Веднъж 
въведена в модела, информацията допринася 
за създаването на концептуален модел с 
ключовите характеристики на проекта, 
така че клиентът да може да добие визуална 
представа относно проектантските 
намерения. На следващата фаза концепцията 
може да се промени, съответно изискванията 
на клиента за по-голяма енергоефективност 
или промяна в първоначалната форма 
на сградата. По време на този етап 
проектантският екип заедно с фасилити 
мениджъра запълва BIM модела с всички 
механични системи и оборудване според вече 
установената конструкция. На по-нататъшни 
етапи излизат на преден план подготовката 
на строителните книжа и реалното 
изграждане на обекта. 

След въвеждането в експлоатация, BIM 
осигурява устойчивост, понеже опростява 
процеса на докладване и с течение на 
времето дава възможност за изграждането 
на база данни с реалните показатели, 
отчетени при функционирането на сградата. 

Софтуерът 
снабдява 
фасилити 
мениджърите с 
изчерпателен хронологичен 
запис на сградните процеси, 
което от своя страна служи 
за солидна обосновка при вземане 
на решения и планиране на бъдещето. 
Съвместното партниране на архитектите 
при въвеждане на данните и фасилити 
мениджърите, при тяхното анализиране, води 
до значително по-ефективно и икономично 
управление на сгради.

Данните предоставени от BIM, обаче, 
изискват компетентно разглеждане и 
боравене. Наред с извличането и подаването 
на данни в интернет-среда, фасилити 
мениджърите трябва да умеят да анализират 
данни не само от графики и таблици, но и от 
триизмерни карти и планове. Уеб-базирани 
портали осигуряват достъп до системите 
за опериране и поддръжка, които влючват 
визуализация на системите за енергийно 
управление, сградна автоматизация, 
сигурност и пр. Посредством софтуерно 
приложение е въведена известна йерахизация 
на професионалистите при оперирането на 
сградите и управление на информационния 
поток, като достъпът до портала е 
ограничен с пароли в зависимост от 
отговорностите.     

Интерфейсът на потребителя на BIM 
всъщност представлява склад за информация, 
който притежава опция за търсене. Това 
улеснява откриването на информация 
относно определено системно устройство, 
включително неговото местонахождение, 

Технологии на бъдещето
Триизмерното информационно моделиране на сгради 
е един от най-модерните методи за поддръжка и оперативни приложения
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име, номер на модела, производител, 
ръководството за опериране и поддръжка, 
както и данни относно досегашното му 
функциониране. Програмата оперира и в 
обратна посока – т.е. всяка отделна система, 
която е снабдена с безжичен сензор, предава 
сигнали относно работата си в реално време 
към базата данни. Така, в случай на проблем, 
системата търси техник и му сигнализира 
къде е необходим според визуализацията. На 
дисплея, освен локализацията, вече е указана и 
необходимата информация за отстраняване 
на проблема (в ръководството или история на 
поддръжката), както и необходимостта от 
определен инструмент или резервна част. 

При проектирането на нова сграда 
посредством BIM, необходимата 
информация относно оперирането 

и поддръжката може да се приложи 
много бързо и ефективно в портала. 

Фасилити мениджърите на по-стари сгради, 
проектирани и построени използвайки 
традиционни хартиени чертежи или 
двуизмерни CAD–системи, обаче, също могат 
да се възползват от BIM. Снабдяването 
с информация може да се случи по два 
начина – използвайки 3D лазер или чрез ръчно 
въвеждане на данни. Най-бързият и удобен 
начин да се добият данни за сградата е 
използвайки триизмерна лазерна технология. 
3D лазерна камера заснема съществуващите 
инсталации използвайки изключително точна 
х, у и z кординатна система. Сканираната 
информация се конвертира в информационен 
модел на сграда и може да бъде използван за 
управление на оперирането и поддръжката. 
Като алтернатива, сградната информация 
може да бъде вградена ръчно използвайки 
старите двуизмерни дигитални чертежи, 
добавяйки им височина. Този метод, обаче, 
изисква повече време и усилия.

Възможностите на триизмерният модел 
са по-обширни и по-точни от двуизмерната 
информация, понеже дават възможност 
да се види къде точно са механичните, 
водопроводни и електрически системи в 
сградата. Това от своя страна спомага да 
се намалят разходите за поддръжка при 
търсенето на оборудване за поправка или 
замяна.  От друга страна, двуизмерните 
планове представят пода гледан от 
височината на тавана, което прави по-трудно 
да се разбере какво се случва на тавана, 
където обикновено се появяват повечето 
повреди в климатизация и ел. инсталациите. 
Изпращането на точния техник с точния 

инструмент по точното време, за да поправи 
проблема позволява на фасилити мениджъра 
безпроблемно манипулиране със сградните 
функции, която допринася до намаляване на 
разходите за поддръжка. Без значение от 
начина, по който информацията е въведена в 
портала, след време програмата интегрира 
информацията касаеща оборудването 
и активите и позволява да се създаде 
ефективна програма за поддръжка.

Уеб-базираните портали обикновено се 
състоят от седем операциионни модула 
за поддръжка. Модулът за управление на 
пространството свързва имотите и 
плановете на сградите с бизнес операциите 
и посредством анализ на настоящите 
изисквания и „what if” сценарии се предвиждат 
бъдещите нужди на пространството. 
Модулът за мениджмънт на активите 
проследява амортизацията на корпоративни 
активи като оборудване, компютри, 
системи за сигурността, сградни системи, 
художествени елементи и др. Данните 
за договорите за наем са обединени в 
модула за управление на портфейла от 
недвижими имоти, който сигнализира при 
наближаването на критични дати като 
изтичане на договор или възможност за 
промяна в условията. Модулът за управление 
на проекти поддържа и наблюдава статуса, 
бюджета и графика на различни проекти 
и локации. От съществено значение 
за фасилити мениджъра е модулът за 
управление на сградната поддръжка, който 
удължава живота на сградното оборудване 
посредством автоматизиран график за 
превантивна поддръжка.

 Едно от ключовите изисквания за успешен 
проект е безпроблемната комуникация 
между архитекти, инженери, строители, 
фасилити мениджъри и собственици. Днес 
информационното сградно моделиране 
пречупва бариерите и изгражда 
наложителни връзки между дизайнерските 
и конструктивните екипи, осигурявайки 
разнообразна и надеждна информация 
относно проекта. BIM е интегриран процес, 
който широко подобрява разбирането за 
проектите, гарантирайки постигането на 
очакваните резултати. 3D визуализацията 
дава възможност всички членове на 
проектните екипи да останат координирани, 
да се подобри финансовата и времева 
точност и да се вземат обосновани решения 
от самото началото на процеса. �

Надежда НИКОЛОВА

Целта на информа-
ционното модели-
ране на сгради е да 
се създаде реалис-
тична симулация 
на условията, при 
която дадена сгра-
да функционира
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В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ МАЙ ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
ПАРЛАМЕНТ гласува изменянето 
на действащата „Директива за 

енергийните характеристики на сградите” 
с оглед по-ефикасното и устойчиво 
използване на природните ресурси. На 
сградния фонд в ЕС се падат близо 40% 
от общото енергийно потребление, а 
според политиците тази цифра може 
значително да повлияе върху постигането 
на заложените занижени стойности 
на консумация до 2020-та година. 
Промяната стана особено наложителна 
след наблюдавания бум в строителната 
индустрия, който според изчисленията в 
бъдеще би могъл да повиши енергийната 
зависимост на Съюза и да отложи 
във времето изпълнението на целите 
20/20/20.

Настоящата директива цели да 
унифицира резултатите между отделните 
страни-членки и задава краен срок - 31 
декември 2020 г., до когато всички 
нови сгради в Съюза трябва да са с 
близко до нулево нетно потребление 
на енергия. В това време вътрешното 
законодателство на държавите-членки 
трябва да се приведе в съответствие 
с нейните разпоредби и да наложи 
конкретни мерки за изпълнението й. 
Нормативните критерии по директивата 
трябва да отчитат както климатичните 
и местни условия, така и финансовия 
аспект на съотношението разходи-
ефективност. От друга страна, 
постигането на екологосъобразност, 
не трябва да противоречи на социални 
изисквания като достъпност, безопасност 
и пр.

Сградният фонд оказва влияние върху 
потреблението на енергия в дългосрочен 
план, затова страните-членки не 
могат да допускат отклонения от 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики въпреки особеностите 
на местния климат. Енергийните 
характеристики на сградите се 
изчисляват въз основа на методика, 
която може да е различна на национално и 
регионално ниво, но задължително отчита 
съществуващите европейски стандарти. 
При нея се анализират освен топлинни 
характеристики, така и приложението 
на енергия от възобновяеми източници, 
качеството на вътрешния въздух и 
количеството естествена светлина в 
сградата не само през отоплителния 
сезон, а целогодишно.

Коректното определяне на енергийните 
характеристики на дадена сграда става 
след правилното й класифициране измежду 

Енергийните 
характеристики 
на сградите

ЕС наложи нови ограничения 
в строителството и ремонта на сгради 
за постигане на целите 20/20/20 
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следните категории: еднофамилна къща, 
жилищен блок, офис, образователна сграда, 
болница, хотел, спортно съоръжение, 
сграда за търговия или друг вид сграда 
потребител на енергия. Друг съществен 
момент при енергийните изчисления се 
осъществява при анализа на техническите 
сградни инсталации и възможностите за 
оптимизация по отношение на монтаж, 
оразмеряване, настройки и мониторинг. 
В изпълнение на директивата се 
насърчава инсталацията на интелигентни 
измервателни системи които целят 
икономия на енергия във всички нови сгради 
и такива, по които се извършва основен 
ремонт.

При методиката за изчислявне 
на енергийните характеристики на 
сградите се вземат предвид няколко 
задължителни аспекта. Ефективността 
на отоплителните системи се анализира 
според топлинния капацитет, топлинните 
мостове, пасивното отопление и 
охлаждащите елементи. Непременно се 

обследват вентилационните инсталации 
и системите за топла вода, както и 
техните изолационни характеристики. 
По отношение на пасивните слънчеви 
инсталации и слънчева защита се вземат 
предвид местните условия за слънчево 
изложение, естествено осветление 
и засенчване, както и соларните 
електрогенератори. Не на последно място 
се обследва конструкцията, изолационните 
материали и осветителната инсталация. 

 Държавите-членки трябва да предвидят 
необходимите мерки с цел въвеждане 
на система за сертифициране на 
енергийните характеристики на сградите. 
Сертификатите се издават за сгради 
или обособени части от сгради, които са 
построени, продадени или отдадени под 
наем, така че копието от енергийната 
характеристика да стане съществен 
документ при сключването на договор 
за продажба или отдаване под наем. 
Задължителен сертификат за енергийни 
характеристики се издава и на сгради, 
в които полезната РЗП над 500 кв.м. 
е заета от публичен орган и е често 
посещавана от граждани.

Европейският документ обръща особено 
внимание на енергийните характеристики 
при новите сгради, понеже реновацията 
на съществуващи обекти най-често 
се възпрепятства от технически, 
фунционални и/или икономически пречки. 
Преди да започне строежа на нова сграда 
проектантите трябва да имат предвид 
наличието на инсталации за доставка 
на възобновяема енергия, колективни 
отоплителни или охлаждащи инсталации, 
както и възможността за инсталиране на 
термопомпа.

С цел насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност се въвеждат и 
адаптират финансови инструменти като 
Регламент 1080/2006 на Европейския 
парламент, с който Европейският фонд 
за регионално развитие е изменен с 
цел увеличаване на инвестициите в 
областта на енергийната ефективност в 
жилищното строителство; инициативата 
„Европейски енергийноефективни сгради” 
за насърчаване на екологосъобразните 
технологии и разработването на 
енергийно ефективни инсталации 
и материали в нови и ремонтирани 
сгради; „Инициативата за финансиране 
на устойчиво развита енергия на ЕС” 
на Европейската комисия, насочена към 
насърчавне на инвестициите за енергийна 
ефективност; фонда „Marguerite“ на 
Европейска инвестиционна банка и др. �  

Надежда НИКОЛОВА
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Когато фактите       
 говорят...

Интервю с кмета на община 
Димитровград Стефан Димитров

ИМА КМЕТОВЕ, КОИТО БЕЗ ДА ВДИГАТ 
МНОГО ШУМ И БЕЗ ДА СЕ ОПЛАКВАТ, 
вършат ефективно своята работа 

и се стремят да използват максимално 
предоставените им възможности за 
подобряване условията на живот в 
общината, за която отговарят. Считаме, 
че инициативността и желанието да 
бъдеш полезен трябва да стане достояние 
на повече хора. В следващите редове ви 
даваме възможност да се запознаете със 
стореното от г-н Димитров и неговият 
екип по отношение усвояването на 
външни за общината фондове и програми. 

Кои са програмите и фондовете, по 
които община Димитровград би могла 
да получава средства за обновяване на 
сградния фонд и съоръженията?
Възможностите за това са няколко:
� Фонд „Енергийна ефективност” - 
единствената специализирана 
институция за финансиране на 
инвестиционни проекти в областта на 
енергийната ефективност в България;
� Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”;
� Програмата за европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – 
България 2007 – 2013”;
� НАРЕДБА № Н-1 на Министерството 
на физическото възпитание и спорта, 
която касае дейности за реконструкция 
и модернизация на спортни обекти и 
съоръжения;
� Национална програма „Съфинансиране 
от МОМН на общински инвестиционни 
проекти, насочени към подобряване на 

материалната база в училищата”.

Какви са плановете и стратегията 
на общината по отношение тяхното 
използване?
Работим в следните няколко направления:
� Подобряване физическото състояние 
на здравните и социални заведения и 
изпълнение на мероприятия за енергийна 
ефективност на сградния фонд;
� Подобряване физическото състояние, 
модернизиране и изпълнение на 
мероприятия за енергийна ефективност 
на сградния фонд на културните 
институции – театри, читалища, 
библиотеки, културни центрове и други 
обекти свързани с културния живот;
� Подобряване физическото състояние, 
модернизиране и изпълнение на 
мероприятия за енергийна ефективност 
на сградния фонд на образователните 
институции – училища, детски градини и 
детски ясли;
� Внедряване на мерки, свързани с 
енергийната ефективност в Община 
Димитровград на обществени сгради 
в града и населени места, както и на 
жилищни сгради /преустройство и 
проектиране/.

Какви са резултатите до този момент?
Обобщението на резултатите ще започна 
с проекти на община Димитровград, 
финансирани от Фонд „Енергийна 
ефективност”, който е единствената 
специализирана институция за 
финансиране на инвестиционни проекти в 
областта на енергийната ефективност 
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в България. В периода 2009-2010 г. 
община Димитровград е реализирала 
няколко значими проекта в тази насока, 
включвайки следните обекти: 
� „Внедряване на мерките за подобряване 
на енергийната ефективност в сградата 
на общинска администрация, на стойност 
571 842 лв. 
� „Внедряване на мерките за подобряване 
на енергийната ефективност в сградата 
на ОДЗ „Слънце””. Проектът е на стойност 
210 162 лв.
� „Внедряване на мерките за подобряване 
на енергийната ефективност в сградата 
на ОДЗ „Лилия”. Проектът е на стойност 
119 285 лв.
� „Внедряване на мерките за подобряване 
на енергийната ефективност в сградата 
на ОДЗ №4 (сградата на бивша ОДЗ 
„пролет”)”. Проектът е на стойност 173 
810 лв.
� „Внедряване на мерките за подобряване 
на енергийната ефективност в ОУ „Алеко 
Константинов”, град Димитровград”. 
Проектът е на стойност 902 823 лв.

Като резултат от реализирането на 
проектите са осигурени изискваните 
и необходими санитарно–хигиенни 
норми за топлинен комфорт, подобрени 
са условията на престой в сградите, 
реализирани са икономии на топло - и 
електроенергия.

По Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”, община 
Димитровград е одобрена за финансиране 
с проектно предложение по Приоритетна 
ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.1. “Социална 
инфраструктура”, Схема „Подкрепа 
за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинска образователна 
инфраструктура” с обекти - сградите 
на три училища и две детски градини 
в Димитровград. Стойността на 
проектното предложение е в размер 
на 3 088 217,08 лв. като от тях 
безвъзмездната помощ е в размер на 2 
624 984,52 лв. 

Дейностите заложени в проекта са 
внедряване на мерките за енергийна 
ефективност съгласно изготвени 
детайлни обследвания: 
- Подмяна на дограма; 
- Извършване на външна изолация на 
сградите; 
- Подмяна на силовата електроинсталация 
и подмяна на осветителните тела с 
енергоспестяващи;
- Преминаване на отопление с газ;
- Изграждане на соларни инсталации за 
топла вода в детските градини;
- Изграждане на соларни инсталации за 
производство на електрическа енергия 
за нуждите на училищата за охранно 
осветление.

(На стр. 54)

Стефан Димитров

е роден в Габрово. Израстнал в Димитровград. 

Завършва Националната природо-математическа 

гимназия “Акд. Л. Чакалов” – София. Има висше 

икономическо образование, специалности 

“Икономическа информатика” и “Счетоводство и 

контрол”.
Специализира в Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”, специалност “Статистика и иконометрия” и 

в ХТМУ-София, специалност “Минерални торове”.

Управител на “Нео-Титан” ООД. Директор “Управление 

и развитие на човешките ресурси” в “Неохим” АД - 

Димитровград. 

Като общински съветник в Димитровград през мандат 

2003 - 2007 г. е председател на Постоянната комисия 

по “Екология и евроинтеграция” и член на Постоянната 

комисия “Икономическа политика, преструктуриране на 

общинската икономика и бюджет”. 

От ноември 2007 г. е кмет на Община Димитровград.

Дейността му като такъв е насочена в няколко 

основни направления с акцент върху подобряване на 

инфраструктурата на района.
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(От стр. 53)
По отношение на схема „Подкрепа 
за развитието на туристическите 
атракции” ОПРР, община Димитровград 
е първа в списъка на одобрените проекти 
с проектно предложение „Развитие на 
туристическа атракция „Светилище на 
нимфите и Афродита”. Стойността на 
проекта е в размер на 1 195 347 лв, като 
безвъзмездната помощ е в размер на 1 000 
397 лв.

Дейностите заложени в проекта са:
- консервация реставрация и експониране на 
разкрити участъци от Римска вила (II – III 
в.);
- рехабилитация на пътна отсечка от края 
на селото до моста на река Банска  с цел 
подобряване на достъпа до обекта;
- изграждане на туристическа пътека 
и велоалея с дължина 2 479 м от 
„Светилището на нимфите и Афродита” 
с. Каснаково до манастир „Успение на Св. 
Богородица” с. Добрич;
- изготвяне на туристически брошури и 
компакт диск;
- изготвяне на рекламни видеоклипове;
- изготвяне на сувенири;
- създаване на спектъкъл „Легенда за извора 
и младостта”;
- обезпечаване работата на 
информационния център;
- повишаване на експертния капацитет 
за управление на туризма в община 
Димитровград;
- публичност и информация

Що се отнася до Програмата за 

европейско териториално сътрудничество 
„Гърция – България 2007 – 2013”, община 
Димитровград е подала проектно 
предложение за реконструиране сградата 
на Народна астрономическа обсерватория 
и планетариум “Джордано Бруно” гр. 
Димитровград.

Общината получи финансиране в размер 
на 90 000 лв. от МФВС по Наредба №Н-1 
за реновиране съблекалните на един от 
стадионите в града, изграждане на поливна 
инсталация за тревната настилка на 
игрището и монтиране на метални огради.

Накрая ще спомена и резултатите, 
които сме постигнали по Националната 
програма „Съфинансиране от МОМН 
на общински инвестиционни проекти, 
насочени към подобряване на материалната 
база в училищата”. Община Димитровград 
получи финансиране за трите модула 
на Националната програма, за които бе 
подадено проектно предложение:

1 „Съфинансиране на проекти за енергийно 
саниране на училищни сгради”;
2 „Съфинансиране на проекти за изграждане 
в училищни сгради на достъпна среда за 
хора с увреждания”;
3 „Съфинансиране на проекти за ремонт на 
спортни площадки и съоръжения”.

Какви са основните проблеми, които 
стоят пред общината в тази област?
На този етап се справяме и не мога 
да кажа, че се сблъскваме с някакви 
непреодолими трудности.

Имате ли план какви ще са следващите 
стъпки до края на 2010 г. и през 2011 г.?
До края на годината ще завърши проекта 
по внедряване на мерките за енергийна 
ефективност в ОУ „Пенчо Славейков”, град 
Димитровград”. Проектът е на стойност 
358 290 лв.

През 2011 г. предстои реализацията 
на проекти за внедряване мерките за 
енергийна ефективност на следните 
обекти:
- ОДЗ „Райна Княгиня” на стойност 362 080 
лв. 
- ОДЗ 2 – сградата на бившата ОДЗ „Осми 
март на стойност 292 980 лв. 
- СОУ „Любен Каравелов”, град 
Димитровград”. на стойност 290 335 лв.

Усилията ни са насочени към разширяване 
и подобряване на целия общински сграден 
фонд, посредством кандидатстване с 
проектни предложения по подходящите 
програми в тази сфера.

Пожелавам успех на общината! Ще се 
радвам догодина да се похвалите с още 
повече привлечени и усвоени средства. �

Антон ТОНЕВ
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I. Коефициенти за финансова 
автономност
1 Гиъринг (Capital Gearing)= (дългов 
капитал) / (обща сума на капитала)

Гиърингът (може да се срещне и като 
Ливъридж) е измерител на съотношението 
на целия размер на капитала – акционерен 
и дългов – спрямо дълговия капитал на 
дадена компания. Колкото по-висока е 
стойността на този коефициент, толкова 
по-рискова е капиталовата структура 
на компанията. Това би рефлектирало 
върху по-висока изискуема норма на 
възвръщаемост от инвеститорите и 
кредиторите на тази компания.
2 Коефициент на задлъжнялост (Debt/
Equity Ratio)= (пасиви) / (собствен капитал)
Идентичен на гиъринга, показващ дълговия 
капитал като процент от нетните 
активи (собствения капитал).
3 Коефициент на задлъжнялост (Debt 
Ratio)= (обща сума на дълга) / (сума на 
актива)
Колкото по-ниска е стойността на 
коефициента, толкова по-голяма е 
гаранцията на кредиторите в случай 
на фалит на компанията. С други 
думи, компанията има повече активи, 
отколкото дълг. 
II Коефициенти за ликвидност
1 Коефициент на обща ликвидност 
(Current Ratio) = (краткотрайни активи) / 
(краткосрочни задължения)
Измерва краткосрочната 
платежоспособност на компанията. 
Дава информация относно степента, 
до която краткосрочните задължения 
на компанията са покрити от тези 
нейни активи, които могат бързо да се 
превърнат в парични средства. Ниска 
стойност на този коефициент показва 
лошо състояние.
2 Коефициент на бърза ликвидност 

FM експерт

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 (Quick Ratio) = (краткосрочни вземания + 
краткосрочни инвестиции + парични 
средства) / (краткосрочни задължения)

Измерва степента на краткосрочната 
платежоспособност на компанията 
без отчитане количеството на 
материалните запаси. Индикация за 
кредиторите дали материалните запаси 
трябва да се продадат, за да се подсигури 
даден кредит или друго задължение.
III Коефициенти за ефективност
1 Коефициент за използване на 
материалните запаси (Inventory utilization)= 
(приходи от продажби)/ (обем на 
материалните запаси)

Показва дали стойността на 
материалните запаси е подходяща за 
обезпечаване на продажбите. Ниско ниво 
на коефициента е индикатор за прекалено 
високо ниво на материалните запаси.
2 Коефициент за използване на 
дълготрайните активи (Fixed Asset 
utilization)= (приходи от продажби)/ 
(дълготрайните активи)

Измерва степента на използване 
на дълготрайните активи – заводи, 
оборудване и др. Ниско ниво на 
коефициента е индикатор за 
недостатъчното им използване.
3 Коефициент за използване на всички 
активи (Total Asset utilization)= (приходи от 
продажби)/ (общо активи)

Измерва степента на използване на 
всички активи. Ако този коефициент и 
нисък, недостатъчно бизнес се генерира за 
размера на активите на компанията.
4 Коефициент за обращаемост на 
материалните запаси (Inventory Turnover): 

Времетраене на един оборот в дни = 
(средна наличност на краткотрайните 
материални активи х 360) / (нетен размер 
на приходите от продажби)

Показва средният период от дни, за 
който стоковите запаси се държат от 
дружеството преди да бъдат продадени 
на клиенти.
5 Коефициент за обращаемост на 
вземанията (Accounts Receivable Turnover):

Период на събиране на вземанията 
от клиенти = (средна наличност на 
вземанията от клиенти по тяхната 
отчетна стойност х 360) / (нетен размер 
на приходите от продажби)

Показва средния период от време (в дни) 
за който вземанията се събират.
6 Коефициент за обращаемост на 
задълженията (Accounts Payable Turnover): 

Период на погасяване на задълженията 
към доставчици = (средна наличност на 
задълженията към доставчици х 360) / 
(сума на доставките)

Показва периода (в дни) за който 
дружеството ползва търговски кредит 
при покупката на стоки от доставчиците 
си.

(На стр. 56)
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7 Цикъл на работния капитал (Cash 
Cycle) = Коефициент за обращаемост на 
краткотрайните материални активи + 
Коефициент за обращаемост на 
вземанията - Коефициент за обращаемост 
на задълженията

Стойността и на този показател е 
в брой дни и показва периода от време, 
за който блокираните средства в 
работен капитал са извън контрола на 
дружеството (не могат да се използват 
от него). Или това е целият цикъл, за който 
инвестицията в работен капитал прави 
пълен оборот и се превръща в парични 
средства отново.
IV Коефициенти, свързани с акционерния 
капитал
1 Възвръщаемост на акция (EPS) = (нетна 
печалба, предназначена за обикновените 
акционери) / (средно претеглен брой 
обикновени акции)

Измерител на реализираната от 
компанията печалба, за всяка обикновена 
акция.
2 Коефициент цена/печалба (P/E ratio) = 
(цена на акция) / (възвръщаемост на акция)

Показва каква сума са готови да 
платят инвеститорите за една акция на 
компанията на база единица печалба.

Това са някои от основните финансови 
коефициенти, разбирането и прилагането 
на които биха превърнали фасилити 
мениджърите в ефективни финансови 
комуникатори – т.е. да могат да използват 
общоприетия език на финансите. Освен 
тях съществуват, а могат и да се 
калкулират множество други коефициенти 
чрез комбиниране на различни статии от 
счетоводните отчети. Тези коефициенти 
могат да дадат ценна представа за 
финансовото здраве на бизнеса, както и да 
заострят вниманието върху специфични 
проблеми или благоприятни възможности. 

Въпреки, че тези коефициенти 

имат за цел да оценят цялостното 
финансово състояние на дадена компания, 
в практиката, инвеститорите са 
заинтересовани относно различни аспекти 
от фирменото представяне, в зависимост 
от техните конкретни нужди. Фасилити 
мениджърите, борейки се за достъп до 
финансиране на техните конкретни 
инвестиционни проекти, ще имат по-голям 
шанс за успех, ако знаят кои коефициенти 
са най-добре приложими и значими при 
оценяването на техните искания и 
предложения.

Коефициентите, които се следят – 
финансови или нефинансови, не трябва да 
бъдат прекалено усложнявани. Може да се 
конструират всякакви коефициенти, които 
да показват кое е важно за бизнеса и кое 
го движи напред. Фасилити мениджърите 
трябва да бъдат креативни. Например, от 
оперативна гледна точка, портиерските 
разходи за квадратен метър площ могат 
и да не бъдат толкова важни колкото 
портиерските разходи към броя на хората, 
преминали през сградата. Прилагайки 
правилния коефициент може да се постигне 
коренно различен ефект при управлението 
на специфичен казус. Може да се докаже, 
че дори и ако портиерските разходи за 
квадратен метър площ се увеличават, 
фактът, че е постигнато двойно 
увеличаване на броя на посетителите в 
тази сграда в действителност означава, 
че портиерските разходи към броя на 
хората реално се е намалил.

Чрез непрекъснатото доказване, че 
могат да увеличат вече постигнатите 
приходи или да намалят активите, 
които се използват за постигането на 
тези приходи, фасилити мениджърите 
могат да се превърнат в бизнес героите 
в микросвета на компанията или 
неправителствената организация. �

FM експерт

(От стр. 55)
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Планиране
Процесът на планиране заема водеща роля в 
дейността на всяка една компания. Наред с 
формулирането на мисията и определянето 
на дългосрочните цели, чрез които тази 
мисия ще бъде постигната, компаниите 
изработват дългосрочни и краткосрочни 
планове. 

Мисията на организацията е причината 
за нейното съществуване. Тя разкрива 
основната функция на компанията 
в обществото от гледна точка на 
продуктите и услугите, които тя 
предлата на клиентите си. Мисията на 
дадена компания включва като намерение 
увеличаване на благосъстоянието на 
нейните акционери, но тази финансовата 
цел сама по себе си не е достатъчна, за да 
обясни защо дадена компания съществува 
или какво ще се опитва да постигне.

Компаниите формулират цели, чрез 
които да изпълнят формулираната мисия 
и да постигнат дългосрочните си задачи. 
Тези цели могат да бъдат финансови и 
нефинансови, дългосрочни и краткосрочни, 
както и първични и вторични. Всички 
те трябва да бъдат в съответствие 
с формулираната мисия на компанията. 
Такива цели, примерно, могат да бъдат 
увеличаване на възвръщаемостта на 
капитала, на пазарния дял, на качеството 
на произвежданите продукти или услуги, 
на удовлетворението в потребителите, 
опазване на околната среда или ред други.

След формулирането на мисията и 
целите си, компаниите изработват и 
планове за тяхното реализиране. Тези 
планове са дългосрочни – под формата 

на стратегии, и краткосрочни – под 
формата на бюджети. Стратегията на 
една компания е дългосрочно планиране на 
посоката на развитие, включвайки набор 
от конкретни инструменти и ресурси, с 
цел постигане на заложените дългосрочни 
задачи. Стратегическото планиране 
е дългосрочно и се прави за период от 
3 години до 5,7 или дори 10 години. В 
съответствие със стратегическите 
планове и цели се изготвят краткосрочни 
(до 1 година) планове, наричани бюджети. 
Освен тях могат де се изготвят и по-
краткосрочни оперативни планове, които 
да са консистентни на стратегическите 
планове и бюджетите. 

„Цикъл на планирането” означава процес 
на непрекъснат преглед и реформулиране 
(ако е необходимо) на направените 
краткосрочни и дългосрочни планове. 
Съществен елемент от този цикъл 
на планирането е контрола. Процесът 
на контролиране включва освен 
изработването и въвеждането в действие 
на съответния план, също така наблюдение 
и измерване на актуалното изпълнение 
на този план, сравнение на актуалното 
изпълнение с планираното, предприемане на 
мерки за коригиране на изпълнението или за 
преоценка на направените планове, ако те 
са нереалистични. Мениджърите трябва да 
носят отговорност, колкото е възможно 
в по-голяма степен, относно това, 
планираните цели да бъдат постигани, или 
дори надминавани. 

Изработването на краткосрочни 
и дългосрочни планове, заедно с 
измерване на изпълнението (performance 
measurement) и управление на изпълнението 
(performance management) са средства, 
които позволяват на компанията да 
постигне стратегическите си цели. 
Мениджмънтът трябва да планира, 
контролира, организира и да взема 
решения. Измерване на изпълнението 
е система и метод за поставяне на 
цели за постигане, консистентни със 
стратегическите задачи и сравняването 
на актуалните резултати с планираните. 
Управлението на изпълнението е 
система за подобряване на изпълнението. 
Измерването и управлението на 
изпълнението са неразделна част от 
цялостния процес на планиране и контрол, 
както и вземане на решения в дадена 
компания. Те са инструменти, чрез които 
компанията може да превърне цялостната 
си стратегия и цели в дългосрочни 
и краткосрочни планове, да направи 
преглед на изпълнението на тези планове 
и да прави непрекъснат мониторинг на 
изпълнението в посока постигане на 
поставените цели.

В цялостния цикъл на бизнес планирането 
в дадена компания, съществена част 
заема планирането и бюджетирането на 
фасилити дейността. Нещо повече, срещу 
всеки корпоративен бизнес план трябва да 
стои кореспондиращ фасилити план. 

(На стр. 58)

Планиране и бюджетиране
Влияние на тези процеси в дейността на фасилити мениджмънта

Фасилити мени-
джърите ще имат 
по-голям шанс за 
успех, ако знаят 
кои коефициенти 
са най-добре при-
ложими и значими 
при оценяването на 
техните искания и 
предложения

Фасилитис  стр. 57



58 ФАСИЛИТИС  ОКТОМВРИ 2010

FM експерт

(От стр. 57)
И въпреки, че това би трябвало да е очевиден 
факт, все още много частни компании 
не обръщат достатъчно внимание на 
адекватното фасилити планиране. А без 
да се вземе под внимание мнението на 
специалисти от фасилити дирекциите, всяко 
решение или план, който се обсъжда, рискува 
да не може да бъде преведен в изпълнение 
поради факта, че съпътстващите фасилитис 
не са готови за него. Основният проблем 
в случая се състои в това, че фасилити 
мениджърите, като правило, не са включвани 
в екипите за стратегическо планиране, 
причините за което са най-вече две: (1) 
фасилити мениджърите са позиционирани 
на твърде ниско ниво в корпоративната 
структура и (2) някои фасилити мениджъри, 
поради липса на знания, опит или друга 
причина, не искат (или не могат) да участват 
във фирменото бизнес планиране. Това, освен 
че е проблем за компаниите като цяло, се 
явява сериозна пречка за професионалното 
развитие на даден фасилити мениджър, тъй 
като всеки провал, свързан с фасилитис пряко 
рефлектира върху него. В резултат на това 
фасилити мениджърите са под заплаха от 
наказания (дори загуба на работата) само 
защото не са планирали пълния спектър 
от необходимите ФМ дейности и не са 
настоявали за включването им в процеса 
на стратегическото бизнес планиране на 
компанията. Няма съмнение, че в областта 
на ФМ доброто фасилити планиране стои 
в основата на оптималното спестяване 
или избягване на нежелани разходи. Добър 
фасилити мениджмънт може да се постигне 
само ако има насрещно добро фасилити 
бизнес планиране. И ключът за постигане 
на тази цел е фасилити мениджърите да се 
превърнат в основни играчи в процеса на 
фирменото стратегическо бизнес планиране. 
Без осъществяването на това фасилити 
мениджърите никога няма да бъдат толкова 
ефективни, колкото трябва да са.

Качествата и предимствата на доброто 
фасилити планиране са много, като най-
важните са следните:
� Съчетава и интегрира бизнес 
планирането и фасилити планирането;
� Допринася за увеличаване на финансовото 
представяне на фасилити дирекциите;
� Подпомага избягването на рискови 
инвестиции;
� Подобрява координацията при 
капиталовите инвестиции и разходи;
� Спомага за плавното преминаване от 
дългосрочните към краткосрочните цели;
� Помага за управлението и 
контролирането на разходите;
� Минимизира непланираната работа.

Процесът на планиране във фасилити 
мениджмънта е симетричен на бизнес 
плана в компанията като цяло. Той трябва 
да е съобразен с корпоративния бизнес 
план и да подпомага неговото изпълнение. 
Следователно и процеса на планиране във 
фасилити мениджмънта се състои от 
изготвяне на стратегически дългосрочен 
фасилити бизнес план, след което работна 

програма и краткосрочен фасилити план 
(бюджет). Стратегическият фасилити 
план се изготвя за дългосрочен период от 
време (максимум до 10 години), като в него 
може да се вмести по-детайлен 5 годишен 
план, а за останалите години да се дадат 
само прогнозни стойности на ресурсите, 
които ще са необходими. Годишната 
работна програма е отправната точка 
за изготвянето на бюджетния цикъл за 
следващите периоди и представлява 
детайлна програма за дейностите през 
следващия отчетен период и прогнозните 
ресурси, необходими за тяхното 
изпълнение. Бюджетът е финансовия 
план за следващата година или друг по-
краткосрочен период.

За да бъде процесът на фасилити 
планирането оптимизиран, ФМ дирекциите 
се нуждаят от ясно зададена мисия, добре 
формулирани цели, както и от поддържаща 
информационна и технологична система. 
От друга страна, колкото и да  добре 
да е изготвен един фасилити план, 
задължителното условие е при неговото 
прилагане фасилити мениджърите да го 
следват последователно, както и да се 
прави постоянен мониторинг и контрол 
върху различните разходи в него. Само в 
този случай фасилити планирането ще 
бъде ефективно и ще допринася както за 
увеличаване стойността на компанията 
като цяло, така и за повишаване на 

професионалния имидж на фасили 
мениджърите и техните дирекции.

Дългосрочното стратегическо фасилити 
планиране, както и годишните работни 
програми, използващи програмното 
планиране и бюджетирането дават на 
фасилити мениджърите и на компаниите 
като цяло възможно най-доброто 
средство за оценка на миналите процеси, 
прогнозиране на бъдещите такива, както и 
изготвяне на изпълними бюджети. �

Димитър ФРАНЗЕЛОВ
Продължава в следващия брой

HOW DO WE 
GET THERE?

BUSINESS PLAN

WHERE WILL 
WE BE IN THE 
FUTURE?

STRATEGIC
PLANNING

WHERE

HOW

NOW

Срещу всеки кор-
поративен бизнес 
план трябва да 
стои кореспонди-
ращ фасилити план
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Комфортната девет етажна сграда 
построена от само четири човека

В различни краища на света могат 
да бъдат срещнати високи дървени 
постройки от „едно време” от по седем-
осем етажа, които са се прочули като 
като нещо необичайно за света на 
архитектурата. Те обаче в повечето 
случаи са били повече атракция 
отколкото сгради за обитаване. 

Един проект обаче е на път да промени 
отношението към дървото като 
строителен материал и вероятно вече 
го е направил с много професионалисти, 
занимаващи се с архитектура и 
проектиране на сгради. Това е проект на 
архитектурното бюро Waugh Thistleton 
Architects, които са се специзлизирали 
върху екологичноито строителство. 
Става въпрос за така наречената 
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„Дървена кула” (Timber Tower), намираща се 
на ул. Мъри Груув в Лондон.

Сградата е висока девет етажа и ако 
човек я погледне отвън или отвътре 
това, че е изградена от дърво, не личи 
по нищо. Използваният строителен 
материал е панели от кръстосано слепени 
дървени плоскости, наричани още CLT 
(cross-laminated timber). Панелите са 
достатъчно здрави за да могат с тях 
да се строят сради с височина до 15 
етажа. Въпреки че дървото е и горивен 
материал, CLT панелите имат висока 
пожароустойчивост, която варира при 
различните производители в зависимост 
от използваните материали, лепила и 
др. Панелите са направени от тежка 
дървесина и за разлика от конструкциите 
от лека дървесина не горят, а се овъгляват 
при това с достатъчно бавна скорост. 
За пожароустойчивостта допълнително 
допринася това, че повърхнистния овъглен 
слой, получил се при пожар действа като 
термоизолация и забавя по-нататашното 
овъгляване на дървесината. 

Това че сградата е от дърво в случая 

означава, че още преди да е пусната 
в експлоатация, тя вече е спестила 
на атмосферата 306 тона емисии 
от въглероден двуокис в сравнение с 
подобна сграда от бетон. А дървената 
конструкция предполага и по-високо ниво 
на топлоизолация на стените.

След монтирането на дървените 
панели, върху тях бива нанесен слой 
хидроизолация. Отвън сградата е със 
слой термоизолация, покрит с 6 мм слой 
от вентилируеми термопанели, които 
предпазват топлоизолационния слой от 
въздействието на времето и конденз. 
Отвътре дървените стени са покрити с 
гипсокартон.

Строителството на сградата отнема 
девет седмици, като е извършено само 
от четири работника. От строителната 
компания се шегуват, че използването 
на материалите в строителния процес 
е било толкова ефективно, че всичките 
строителни отпадъци от сградата могат 
да се поберат в кошче за боклук.

„Фасилитис”
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Комбинирайки иновативна технология и дизайн, електроцентрала ще намали 
въглеродните емисии на потребителите на електроенергия в региона до 80%

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТДЕСЕТ 
ГОДИНИ четирите комина на 
топлоелектрическата централа 

Battersea се превърнаха в едни от най-
разпознаваемите очертания в силуета 
на Лондон. В опит да надскочи славата 
на столичната индустриална сграда, 
британският архитект Томас Хийтъруик 
за пореден път изненада обществото с 
проекта си за екологична електроцентрала 
в град Стоктън. Сградата е част от плана 
за обновяване на старата производствена 
зона и в тон със съвременните принципи за 
устойчивост, е замислена да бъде захранвана 
с биомаса.

Инвеститор на крупния проект на 
стойност 150 млн. паунда е компанията 
Bio Energy Investment (BEI). Преприемачите 
притежават опит в проектирането на 
устойчиви електростанции и целят да 
поставят региона на град Стоктън сред 
водещите производители на зелена енергия 
във Великобритания. Според предварителни 
разчети електроцентралата ще бъде с 
мощност 49 MW (достатъчна да захрани 
над 50 000 домакинства). Възможно е 
остатъчната топлина от процеса на 
електропроизводство да се използва и 
за централно отопление на жилищни и 
обществени сгради в района.

Близостта на бъдещата 

електроцентралата до заплануваната 
модерна визия на квартал Мидълхевън била 
отправната точка за архитектурното 
бюро „Хийтъруик”. Проектът за 
възстановяване на зоната предвиждал 
на мястото на електроцентралата 
да се намира масивна конструкция, но 
архитектите не искали да се ограничават 
до традиционната блокова сграда с 
висок и тънък комин, а напротив – 
желаели силен визуален ефект. Градската 
управа също търсела обекти, с които 
да промотира своя план за регенерация 
и през март 2010 г. издали разрешение 
за строителство на уникалната 
електроцентрала.

От друга страна, министърът на 
вътрешните работи обявява проекта 
за пилотен, поради неотложната нужда 
от ниско-въглеродни общини на острова. 
Електроцентралата ще се захранва 
с обвивките от палмови ядки, които 
представляват остатъчен продукт 
от прозиводството на палмово масло. 
Горивото ще се доставя от Малайзия 
във Великобритания посредством 
воден транспорт и за оптималното 
функциониране на електроцентралата ще 
бъдат необходими ежеседмични доставки 
от 5 000 тона суров материал. 

(На стр. 62)

Под общата мегас-
труктура се от-
криват простран-
ства за офиси, 
научен център за 
изучаване на ресур-
сите за възобновя-
ема енергия, както 
и открити тераси 
за разходки и на-
блюдение 

 Една 
нетрадиционна 
  сграда за 
еко-енергия
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Интересни сгради

(От стр. 61)
В случай на евентуално забавяне на 
доставките са предвидени складови 
помещения за съхранение на резервно гориво 
с капацитет за двуседмично зареждане.

Вместо да създадат поредната масивна 
индустриална сграда върху равнинния пейзаж, 
предложението на архитектурното бюро 
било електроцентралата да се интегрира 
в него. Посредством лека реконфигурация 
на основните елементи в индустриалната 
сграда, архитектите са успели да ги 
позиционират много близо един до друг и 
да заемат едва 1/3 от имота. Останалите 

4 хектара ще бъдат засяти с вечнозелени 
растения, които ще се простират чак върху 
самата фасада. Екстериорните панели на 
електроцентралата са специално създадени 
с възможност за затревяване и освен, 
че допълнително намаляват екологичния 
отпечатък на сградата, позволяват 
хармоничното вписване на зелената сграда в 
прилежаща паркова среда.

За получаването на параболичната форма 
архитектите ще използват патентована 
фасадна система състояща се от 
панелни плоскости носени от стоманена 
рамка, с която ще се ускорят процесите 
на строителство. Конструкцията е 
достатъчно здрава да покрие основните 
зали в електроцентралата, без да пречи на 
нормалното й функциониране. Бетонената 
завеса скрива от зрителя помещението 
с турбините, складовете, филтрите за 
контрол на въздушното замърсяване, 
охлаждащата апаратура и 85-метровия 
комин. Едновременно с това, под общата 
мегаструктура се откриват пространства 
за офиси, научен център за изучаване на 
ресурсите за възобновяема енергия, както и 
открити тераси за разходки и наблюдение. 

Проектантите са предвидили 
инсталирането на специална дренажна 
система, която да филтрира и събира 
отпадните води в подземни танкери, за 
да бъдат използвани в случай на пожар. 
Сред останалите екологосъобразни 
архитектурни методи попадат 
полагането на звукоизолиращи материали, 
както и инсталирането на въздушни 
пречиствателни филтри. Летливите 
материали и пепелта от изгарянето на 
обвивките на палмовите ядки могат 
да бъдат повторно използвани от 
химическата или строителна индустрия.

Елекроцентралата ще функционира 24 
часа/7 дни в седмицата, освен, ако не е 
предвидено прекъсване за поддръжка, с 
което ще се осигури постоянно захранване 
за новите жилища и индустриални 
мероприятия предвидени по плана 
за регенерация. Експортирането на 
електричество от станцията ще се 
реализира през 33 kV подстанция и нов 33 kV 
подземен кабел. Добивът на електричество 
от екологосъобразни ресурси, в комбинация 
с ефикасните въздушни филтри, би намалило 
въглеродните емисии на всеки един 
потребител до 80%.

Генерирането на енергия в наши дни е 
един от най-дебатираните въпроси на 
политическата сцена. С нарастващата 
урбанизация и повечето електростанции, 
които се изграждат на местно ниво, трябва 
да се открият нови начини за по-ефективно 
инкорпориране на тези сгради не само в 
енергопреносната система, но и в средата, 
в която живеем. А огромните индустриални 
хамбари определено вече не са актуална 
тенденция. �

Надежда НИКОЛОВА

Добивът на елек-
тричество от 
екологосъобразни 
ресурси, в комбина-
ция с ефикасните 
въздушни филтри, 
би намалило въгле-
родните емисии на 
всеки един потре-
бител до 80%
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