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От редакторите

В декемврийския брой на списанието, традиционно правим обзор 
на фасилити мениджмънт сектора, като представяме различни 
лица и компании, опериращи в този бранш. 

И тази година не изневерихме на рубриката „Кой кой е”, но 
подходът ни беше малко по-различен. Решихме да обрисуваме 
сектора чрез онези организации, които обединяват компании и 
експерти, партньори на фасилити мениджърите в дейности като 
охрана, почистване, строителство, работно място, енергиен 
мениджмънт. Kакто обобщи един от събеседниците ни, това са 
организациите, благодарение на които специалистите в бранша 
говорят с един глас. Разговаряхме с представители на асоциации, 
камари, съюзи и сдружения в проектирането, строителството и 
поддръжката, както и в посредничеството между участниците 
в инвестиционния процес. Всеки от тях представи свой поглед 
върху развитието на съответния сектор в България, като 
очерта неговите проблеми и иновативни постижения, заедно с 
очакванията си за идващата година. 

Драги читатели,

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

Инж. Светослав Глосов, 
председател на Камарата 
на строителите в България
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Надяваме се този подход да е полезен и интересен, и да 
представи на вниманието ви нещо ново.

Наред с празничните равносметки, бихме желали да насочим 
вниманието ви върху едно събитие, което се проведе на 19 
ноември в Световния ден на тоалетната – конференцията 
Toilets.bg. Мислим, че е важно да се говори за състоянието на 
санитарните възли, не само защото са важна част от фасилити 
мениджмънта на една сграда, но и защото голяма част от 
обществените тоалетни в България са в тежко състояние. 
Повече за това как могат да бъдат решени част от проблемите 
в тази област, ще прочетете на страниците на списанието.

Пожелаваме ви хубава и спорна 2011 година !

Приятно четене!
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България

30 български града 
са по-прашни от необходимото
Според министъра на околната среда и 
водите Нона Караджова, Европейската 
комисия може да даде България на съд 
заради това, че над 30 големи града в 
страната не спазват изискванията на ЕС 
да не надвишават допустимите норми 
за замърсяване на въздуха с фини прахови 
частици. При разрешено съдържание в 
атмосферата на 50 микрона на куб. м, 
в тези градове превишението е с от 
35 до 200 микрона повече. В списъка 
са София, Пловдив, Видин и Перник, 
Гълъбово. Според министъра, част от 
причините са, че общините не мият 
улиците, а и строителните фирми 
не почистват гумите на камионите, 
извозващи отпадъците от обектите 
им. Сред останалите важни причини е 
транспортът, както и на това, че в някои 
градове масово за отопление се ползват 
брикети и дърва. 

Aтракционен комплекс 
ще бъде изграден
в Западния парк, обяви главният 
архитект на София Петър Диков. 
В зоната с атракциони ще бъдат 
изградени въртележки, тенискортове, 
места за семеен отдих, както няколко 
малки заведения. Диков съобщи, че 
общината ще позволи на бъдещия 
концесионер да разположи увеселителния 
комплекс върху 30 декара, които 
представляват 5% от парка. В момента 
там има база на общинското предприятие 
“Озеленяване”, която е в лошо състояние. 
Концесионерът ще бъде задължен да 
възстанови увредената растителност, 
алеите и пейките, както и да осигури 
охрана. Концесионният договор може да 
е за период между 15 и 35 години, като 
Диков ще настоява за по-дълъг срок, за да 
привлече инвеститорския интерес. 

Русенският университет 
изгражда съвременна 
Siemens лаборатория
Русенският университет получи от  
Siemens техника за оборудването на 
модерна лаборатория, която ще улесни 
повишаването на квалификацията в 
областта на съвременните индустриални 
комуникационни средства. Дарението е 
част от дългосрочното сътрудничество 
между университета и компанията. 
Предоставеното от Siemens ново 
оборудване е на стойност 50 000 лева. То 

ще бъде монтирано в специалнa Siemens 
лаборатория, в която ще се провежда 
обучение по промишлени контролери и 
промишлени комуникации. Лабораторията 
ще бъде открита през пролетта на 
2011 г. Освен дарението, на среща между 
ректора на висшето училище проф. д.т.н. 
Христо Белоев и главния изпълнителен 
директор на Siemens за България инж. 
Боряна Манолова, бяха обсъдени и теми 
от взаимен интерес за университета 
и компанията. За 2011 г. те обхващат 
области като възобновяеми енергийни 
източници, електромобилност и енергийна 
ефективност.

Mall Rousse отвори врати 
в края на декември

Mall Rousse е разположен между двете 
най-оживени пътни артерии в Русе, бул. 
Липник и бул. Потсдам. Намира се в 
непосредствена близост до центъра на 
града. В изграждането на Mall Rousse са 
вложени 90 млн. евро и са наети 1 000 
човека. Търговският център има обща 
разгърната застроена площ от над 
55 000 кв. м., разпределена на три етажа. 
Посетителите на търговския център ще 
могат да използват безплатно над 1 200 
паркоместа. Хипермаркетът Карфур се 
намира на партера, а Cinema City очаква 
любителите на седмото изкуство на 
последния етаж на мола.

Инвеститор в Mall Rousse е RESB – 
компания, фокусирана върху изграждането 
и управлението на недвижими имоти у 
нас. Архитектурният проект е изготвен 
съвместно от международното бюро MYS 
Architects и българските специалисти от 
Студио 17,5.
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България

Нов завод за отпадни води 
със зелен покрив 
Река Дунав скоро ще има нов, щадящ 
околната среда завод за пречистване на 
отпадните води. Известен като „Живият 
Дунав”, заводът ще бъде построен в 
Будапеща по авангардна технология. Той ще 
се радва на красив зелен покрив с площ от 
10 000 кв.м. - плоска зелена повърхност, 
която ще абсорбира прах и други вредни 
частици от въздуха. Покривът ще 
заглушава шума и ще задържа до 90 % 
от дъждовната вода, като не допуска тя 
да достигне до водосточната система. 
Покривната растителност ще поглъща 
въглеродния двуокис от атмосферата 
и ще отделя кислород. Тя ще защитава 
структурата от резки температурни 
движения и ултравиолетова радиация, 
което ще доведе до удължаване на живота 
на завода.

Строги правила защитават 
потребителите във 
Великобритания 
Чрез т.нар „зелена спогодба”, английското 
правителство смята от 2012 година да 
използва нов начин да накара частните 
компании да подпомогнат внедряването 
на енергийно ефективни мерки, без 
това да доведе до увеличаване на 
разходите. Инвестицията ще се изплаща 
от намалелите сметки за енергия. 
Милиони британски сгради, без значение 
собствени или под наем, ще станат 
по-топли, по-удобни и по-евтини за 
поддръжка. Зелената спогодба ще бъде 
на разположение както за домакинства, 
така и за бизнес сгради. Освен да помогне 
на бизнеса да подобри енергийната 
ефективност, тя ще разкрие нови пазарни 
възможности. Например, в сектора за 
поставяне на изолации, се очаква през 
2015 г. да бъдат заети 100 000 души, при 
27 000 в момента.

Гръцкото министерство обяви 
началото на програмата 
„Да построим бъдещето”
През ноември, гръцкото министерство 
на околната среда, енергията и 
климатичните промени, представи 
програмата „Да построим бъдещето”, 
чийто фокус е устойчивите сгради 
и зеленото планиране. В рамката на 
програмата, която ще стартира в 
началото на 2011 и ще продължи до 2020, 
ще има 3 100 000 енергийни интервенции 
на сгради (къщи, апартаменти и търговски 

сгради), а ползата от спестените разходи 
ще бъде в размер на 9 милиарда евро. Това 
ще помогне на Гърция както да постигне 
целите, заложени в плана 2020, така и 
да раздвижи секторите строителство, 
материали и енергийни продукти.

Съветът на архитектите 
в Европа става на 20 години
За да отбележи своята двадесета 
годишнина, в началото на декември 
Съветът на архитектите в Европа 
организира конференция в Европейския 
парламент. Основно бяха обсъдени 
приближаващите европейски директиви, 
които могат да окажат влияние на 
тенденциите в архитектурата през 
следващите десет години. Единият 
от ефектите ще бъде, че професията 
„архитект” ще бъде ключова по 
отношение борбата с климатичните 
промени, тъй като разходът на енергия в 
сградите е един от важните фактори за 
количеството отделени парникови газове 
в атмосферата.

Заработи изцяло модернизиран 
Call Center на ЕОС Матрикс

Парафлоу Комуникейшънс внедри в 
рeкордно кратки срокове нова версия на 
софтуера на Call Center-a на ЕОС Матрикс. 
Благодарение на него, компанията за 
управление на вземания ще повиши 
ефективността на работата на екипите 
по събиране на вземанията, а респективно 
и клиентската удовлетвореност.

С новата версия на софтуера, ЕОС 
Матрикс затвърждава позицията си на 
високотехнологичен център за обслужване 
на клиенти. �
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Colliers International разширява 
бизнеса с недвижими имоти
Colliers International обяви, че придобива 
контрол над една от най-престижните 
фирми за недвижими имоти в Сейнт Луис 
(САЩ) - EVS Realty Advisors. Това значително 
ще подсили дейността на компанията 
в тази част на САЩ с възможности 
да обслужва регионални, национални и 
международни клиенти, които искат 
правят бизнес там. Не се очакват 
промени в мениджърския състав. С EVS 
Realty Advisors, през последната година, 
единадесет от водещите американски 
компании минават под шапката на 
третата по големина в света фирма за 
недвижими имоти, с 15 000 служители и 
480 офиса в 61 страни. Годишният оборот 
на Colliers е приблизително 2 милиарда 
долара.

ARAMARK печели сертификати 
за чиста и зелена среда
ISSA, световната асоциация на 
почистващата индустрия, връчи 
своите два сертификата CIMS и 
CIMS–GB на B&I Facility Services, водещ 
доставчик на фасилити мениджмънт 
услуги. Сертификатите гарантират, 
че компанията, която ги е получила, 
стриктно извършва висококачествени 
действия по почистване, като постоянно 
предоставя чиста и устойчива среда 
за работа и по този начин позволява 
на клиентите на сградата да се 
съсредоточат върху основния си бизнес.

Според ISSA, по-малко от 50 
организации в целия свят са получили 
CIMS и CIMS–GB, като по този начин ясно 
показват отдаденост към постигане 
на най-високо качество в областта 
на почистването на сградите, както 

и на удовлетвореност на техните 
клиенти. Сертификатите гарантират 
на бъдещите клиенти  на ARAMARK, че 
ще им бъде предоставена най-разходно и 
енергийно ефективна услуга, от която се 
нуждаят за да могат да придобият точки 
за покриването на LEED Green Building.

Масачузетският технологичен 
институт прави оценка 
на строителни материали
Масачузетският технологичен институт 
(MIT) наскоро обяви резултати от 
проучване, които ще помогнат да бъде 
изготвен нов стандарт в оценката на 
строителните материали. Докладът 
разкрива потенциал за значителни 
спестявания на гориво при движение 
на МПС по бетонна настилка спрямо 
асфалтова такава, което може да доведе 
до намалени емисии на въглероден двуокис. 
Според експертите, тези резултати 
могат да доведат и до значителни 
спестявания на строители, собственици 
на домове, общини и данъкоплатци, тъй 
като удължават експлоатационния период 
на бетонните домове, сгради и пътища, 
и водят до спестяване на вредните 
емисии. През 2011, MIT ще осъществи 
второ проучване, което ще даде най-
задълбочения анализ на разходите, при 
използване на различни строителни 
материали. 

Канадският Съвет 
за зелено строителство 
излъчва видео материали
Канадският Съвет за зелено 
строителство обяви, че стартира 
излъчването на кратки видео филмчета, 
с цел да насърчава стратегии за зелени 
сгради и технологии, и да представи 
конкретни канадски проекти. Филмите 
ще бъдат налични онлайн в YouTube. 
Първата серия, която вече е готова, 
изяснява ключовите понятия и 
терминология, свързани със зелените 
сгради, както и основните аспекти, 
свързани с водната ефективност, 
енергийната ефективност, материалите 
и вътрешното обзавеждане. Вторият 
филм ще бъде готов в началото на 
следващата година и ще се фокусира 
върху причините за собствениците на 
съществуващи сгради да ги направят по-
зелени. �
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НА 19 НОЕМВРИ 2010 Г. - СВЕТОВНИЯ ДЕН 
НА ТОАЛЕТНАТА, над 2 000 деца от 
цялата страна клекнаха по време на 

голямото си междучасие като напомняне 
към политиците, че много от училищните 
тоалетни имат спешна нужда от 
ремонт. По последни проучвания 60% от 
българските ученици споделят, че за нищо 
на света не биха използвали училищната 
тоалетна по предназначение, а над 100 
училища в страната все още имат външни 
тоалетни.

Съпричастен с проблема, министърът на 
образованието, младежта и науката проф. 
Сергей Игнатов изпрати писмо до над 
600 ученици, учители и родители, които 

„Искаме 
добри училищни 
тоалетни!”
Над 2000 ученици от цялата страна 
клекнаха символично за по-добри тоалетни 
в училище на Световния ден на тоалетната

клекнаха в столичното 95 СОУ „Проф. Иван 
Шишманов”. Той се ангажира с възможно 
най-бързо стартиране на дискусия и 
търсене на възможни разрешения на 
проблема с неадекватните условия в 
училищните тоалетни.  

Медицински проучвания на Световната 
тоалетна организация (World Toilet 
Organization) сочат, че лошото 
състояние на училищните тоалетни 
крие изключително сериозни рискове за 
здравето на децата. Вредният им навик 
да се стискат в ученическа възраст може 
на по-късен етап да до доведе до редица 
болести на отделителната система. 
Между тях е и ракът на дебелото 
черво – болест, за която България държи 
първото място в ЕС по брой заболели под 
35-годишна възраст.

„Състоянието на тоалетните в 
училищата, макар и често пренебрегвано 
или омаловажавано като тема, е всъщност 
изключително сериозен проблем”, каза 
Георги Богданов, изпълнителен директор 
на Национална мрежа за децата. „То 
застрашава не само здравето, но и 
психологическото и културно развитие 
на нашите деца. Получаваме сигнали, че 
твърде често тоалетната в училище е 
място на насилие, липсва и целенасочена 
програма за изграждане на адекватната 
здравна култура на учениците”.

В символично гласуване учениците от 
95 СОУ посочиха, че предпочитат да 
използват тоалетна чиния, а не клекало в 
училищните си тоалетни. Така, изборът 
на децата съвпадна с избора на здравните 
специалисти и детските уролози, 
според които тоалетната чиния е по-
здравословна от клекалата. 

Специален сайт беше създаден, за да 
могат учениците да изразяват своето 
мнение по въпроса за състоянието на 
тоалетните в училищата. Освен да 
посочат нуждата от ремонт и обновяване, 
на www.mnenieotznachenie.com всички деца 
и младежи до 19 години могат да споделят 
своите предложения и идеи за това как 
тоалетните да се превърнат в приятно 
място, което самите те ще пазят. 

„Голямото клякане за по-добри тоалетни” 
е част от кампанията „Мнение от 
значение” на Национална мрежа за децата. 
Тя дава възможност на българските 
деца и младежи да изразяват своето 
мнение по различни въпроси и решения на 
възрастните, които ги засягат. Техните 
препоръки и предложения екипът на 
НМД ще представя пред отговорните 
институции, за да бъдат предприемани 
конкретни стъпки за промяна и младите 
хора да осъзнаят, че техният глас се 
чува. �

Михаил СТЕФАНОВ
Национална мрежа за децата
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Втора национална 
конференция Пасивни 
сгради България
ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПАСИВНИ СГРАДИ БЪЛГАРИЯ 2010 следва 
традицията, създадена от успешния 

семинар за пасивни сгради през 2008 г. и 
Първа национална конференция Пасивни 
сгради България 2009, включваща повече 
от 250 участници, лектори от България, 
Франция и Германия и подкрепа от страна 
на правителството.

Предстоящата конференция, която 
ще се проведе на 27 януари в гр. София, 
има за цел да информира специалистите, 
финансистите, инвеститорите, но също 
и широката публика за предимствата на 
енерго-ефективното строителство на 

ниво пасивна сграда (ПС). Събитието ще 
припомни за потенциала за намаляване на 
вредните парникови емисии от сградния 
фонд чрез амбициозни мерки за намаляване 
на енергията за отопление, ще покаже 
напредъка и развитието на пасивните 
сгради в България и други европейски 
държави.

Конференцията е повод да се 
демонстрира необходимостта от 
налагането на стандарта „пасивна 
сграда“ в държавните нормативни 
документи и представянето му като 
привлекателен бизнес модел и нов подход 

Нулево енергийна сграда 
/дефиниция/: 
“...когато, в резултат 
от много високото 
ниво на енергийна 
ефективност на 
сградата, общата 
годишна първична 
консумирана енергия е 
равна или по-малка от 
енергията, произведена 
от възобновяеми 
енергийни източници на 
място”.

за справяне с кризата в строителния 
бранш. Тя се провежда в контекста на 
генерална промяна на обществените 
и политическите настроения в посока 
устойчиво развитие. Целия свят говори 
за намаляване на климатичните промени и 
разумно използване на ресурсите: 
� Преговорите по повод Рамковата 
конвенция на ООН в Канкун, Мексико за 
промените в климата, която да обедини 
позициите на страните за постигане 
на ново споразумение за намаляване на 
парниковите емисиите, което да продължи 
Протоколът от Киото, изтичащ през 
2012 г.
� Промяна на Директивата за 
енергийните характеристики на 
сградите (2010/31 EC), която вменява 
на страните членки да осигурят условия 
всички новопосторени и реновиращи 
се сгради след 2020 година да са нулево 
енергийни. Общинските и държавните 
администрации трябва да дадат 
пример и да започнат приложението на 
директивата 2 години по-рано. 

Новата стратегия 2020 на ЕС за 
конкурентна, устойчива и сигурна енергия.  
“Енергийното предизвикателство е най-
големия тест за всички нас. Да поставим 
енергийната система на нов, по-устойчив 
и сигурен път може да отнеме време, 
но амбициозните решения трябва да се 
вземат днес.” – каза Комисар Ойтингер 
при представянето на стратегията. 
Комисията предлага фокус върху 
инициативи в два сектора с най-голям 
потенциал за енергийно спестяване – 
транспортът и сградите. 

На конференцията, лекторите от 
Информационна Група Пасивни сгради 
България ще представят на достъпен 
език основните принципи и изисквания, за 
да може една сграда да функционира без 
конвенционално отопление и в същото 
време комфортът на обитаване да 
достигне много по-високо качество. Ще 
бъдат обяснени нагледно разликите с 
конвенционалното строителство и ще 
се даде отговор на популярни въпроси 
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около пасивните сгради. Практици от 
други страни, където стандартът ПС се 
прилага от скоро, ще покажат как един 
добър модел бързо намира поддръжници 
и може да се адаптира към местните 
строителни норми, вкусове и навици. 
Топ-изследователи ще демонстрират 
енергийна сграда с положителен енергиен 
баланс, която надгражда стандарта 
ПС. Гюнтер Ланг, който е един от 
организаторите от европейската 
мрежа за популяризиране на стандарта 
ПС, ще сподели наблюдения за ръста на 
строителството на енерго-ефективни 
сгради в Европа и по света, и ще даде 

информация за причините, поради които 
общински и областни управи са приели 
пасивната сграда като задължителен 
строителен стандарт.

Тази година за първи път едновременно с 
конференцията ще се проведе и Форум за 
компоненти за ПС, където посетителите 
ще могат да се запознаят с продукти 
и решения, специализирани за пасивни 
и ниско-енергийни сгради. Форумът е 
стъпка, която демонстрира потенциала и 
достижимостта на стандарта и у нас.

По препоръка на участниците в Първата 
национална конференция, времето за 
дискусии и въпроси към лекторите е 
увеличено, поради големия интерес към 
лекциите от страна на участниците. 

Не пропускайте възможността 
да бъдете част от събитието, да 
разговаряте с лекторите и компаниите, 
участващи във Форума компоненти за 
ПС, като се регистрирате на сайта на 
организаторите www.passive.bg. �

Светла БОНОВА, 
ИГ Пасивни сгради България
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Събитие

НА 10 НОЕМВРИ 2010 Г., ЕВРОПЕЙСКАТА 
МРЕЖА ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 
EUROFM представи официалния 

документ “EuroFM програма 2020” на среща 
на Европейския парламент в Брюксел. 
Програмата обвързва европейския ФМ 
сектор със стратегията и политиките на 
Европейския съюз, с цел сътрудничество 
за постигане на рамкираните общи цели. 
Заседанието в Европейския парламент 
е първата стъпка по изпълнение  на 
Програмата, която ще влезе в сила 
от 2011 г. Следващата среща между 
Европейския парламент и EuroFM ще се 

проведе по време на срещата на членовете 
на ФМ организацията през февруари 2011, 
съдомакин на която ще бъде белгийския 
клон на Световната асоциация за фасилити 
мениджмънт (IFMA).

“EuroFM програма 2020” представя 
целите и членовете на EuroFM, както и 
основни ползи от прилагането на опита 
на EuroFM в работата на Европейския 
парламент и Европейската комисия. 
С 21 членуващи национални асоциации 
и общо 20 000 члена, организацията 
представи нарастващия дял на фасилити 
мениджмънта на пазара на бизнес 
услугите – 640 милиарда евро или 
между 5 и 8% от европейския БВП. Тя 
изтъкна общите теми с отношение към 
европейския ФМ пазар и дневния ред на 
европейските институции:

� Дигиталната революция
� Търговското право
� Обществени поръчки
� Електронно правителство и електронни 
услуги
� Мрежата Enterprise Europe на 
Европейската Комисия
� Създаване на ФМ стандарти по 
Европейската сертификационна система 
CEN
� Единния европейски пазар – пазар на 
услуги
� Строителство и архитектура
� Здравна безопасност на работното 
място
� Енергоефективни сгради
� Образование и обучение
� Академични изследвания
� Обзавеждане
� Мобилни и безжични комуникации
Програмата очерта и ролята на 
Европейската мрежа за ФМ за 
осъществяване на връзка между крайния 
потребител и останалата част от 
системата по изграждане и поддържане на 
сградите и съоръженията. В заключение, 
EuroFM представи основните стълбове в 
стратегията си за развитие до 2020г.:
� Интер-функционалност: връзка със 
строителството, BIM и дигиталната 
революция
� Продуктивност: организиране на 
изследователските проекти EFMC 2011 и 
NwoW
� Растеж на заетостта: продължаване на 
растежа на печалбата и аутсорсинг
� Конкурентноспособност и прозрачност: 
внедряване на EN15221
� Намаляване на бедността: създаване на 
ниско-специализирани работни места
� Нарастване на уменията: европейският 
модел на компетенциите
� Устойчивост: ефективен мениджмънт 
� Борба със стесняването на публичния 
бюджет: работа с ЕС и Мрежата за 
публични недвижими имоти (PuRE-net). �

EuroFM представи 
програмата си до 2020

Организацията направи първа стъпка към съвместна работа 
с Европейската комисия и Европейския парламент
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КАКВА Е ГАМАТА ОТ ПРОДУКТИ, КОИТО 
ПРОИЗВЕЖДАТЕ?
Предлагаме около 20 вида мъфини. 

Стараем се максимално да задоволим всички 
вкусови претенции на клиентите - както 
на пристрастените шокоманиаци, така и 
на любителите на плодовите аромати и 
фините кремове.

Къде и как разпространявате вашата 
продукция?
Muffin’s shop - фирменият ни магазин се 
намира на булевард Мадрид 48, там правим 
кексчетата. Ние наричаме мястото 
”нашата  сладкарската  работилница”. 
Целият процес протича пред очите на 
клиентите - тук идва и бутиковият 
елемент - всяко кексче се изработва и 
украсява ръчно. 

Правили сме мъфини за различни поводи - 
рождени дни, детски партита, семейни 
празници и много други.

На пръв поглед човек би предположил, че 
вашите продукти се консумират основно 
извън работно време, когато човек е 
свободен и има време да си достави малко 
удоволствие. Каква е възможността това 
да се случва в корпоративна среда? Според 
вас, подходящи ли са те за корпоративни 
партита, рождени дни, празнувани в 
офиса, защо не като подкрепяща храна за 
оперативни заседания и бизнес срещи?
Голяма част от клиентите ни са именно 
от офис сградите в района, но имаме и 
много други клиенти. Често се правят 
предварителни заявки, при предстоящи 

Сладък бизнес
Разговаряме с Пламен Лепоев, собственик и управител на Muffin’s

обучения, презентации или просто когато 
има нужда от нещо сладко и специално. 

Поддържаме асортимент от мини 
мъфини - тип коктейлни хапки, които 
изработваме предимно за бизнес и 
корпоративния сектор. Определено 
смятаме, че гамата от коктейлни хапки е 
много подходяща за корпоративната среда.

Защо един фасилити мениджър, който 
организира подобни мероприятия, би 
могъл да предпочете вашите продукти? 
С какво бихте могли да му бъдете от 
полза?
На първо място - бутиковата визия на 
кексчетата неминуемо прави впечатление 
на гостите на всяко едно събитие. Държим 
всичко да е елегантно и красиво поднесено и 
аранжирано. Понякога дребните детайли се 
оказват най-важни.

След това естествено идва вкусът. 
Стараем се да поддържаме богато 
разнообразие от вкусове - в една малка 
хапка съчетаваме аромат, сладост и свежо 
усещане, които прекрасно обогатяват 
вкуса на кафе, чай, вино и дори на по-силно 
алкохолно питие.

Един нетрадиционен кулинарен елемент 
винаги би направил впечатление. А 
когато в добавка имаме приятен вкус 
и разнообразие на разумна цена, това 
неминуемо би предизвикало адмирации за 
организаторите.

Какви са новостите, с които ще ни 
изненадате през 2011 г.?
Съвсем навреме задавате този въпрос. 
Всъщност, това което планувахме за 
началото на 2011 година, най-вероятно 
ще се случи преди коледните празници. 
Предстои ни отваряне на втори 
Muffin’s shop - малко бутиково 
магазинче за сладки изкушения. 
Надяваме се това 
наистина да се случи 
преди празниците, 
а за новостите и 
изненадите през 
2011... кой знае. 
Даваме всичко от 
себе си да бъдем 
интересни и 
иновативни - 
обещаваме и 
занапред да е 
така! �
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ЛОШИТЕ УСЛОВИЯ НА САНИТАРНИТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩАТА, наред 
с лошата лична хигиена, е една 

от основните причини за широкото 
разпространение у нас на редица 
заболявания като стомашно-чревни 
инфекции, хепатит А, дизентерия и др., 
които почти не се срещат в развитите 
европейски държави. Редица проучвания 
сочат, че причина за сравнително високата 
заболяемост в детско-юношеската 
възраст от тези заболявания, е както 
че децата и учениците нямат изградени 
елементарни хигиенни навици, така и 
невъзможността да прилагат навиците 
си в компрометираните санитарни 
помещения на училищата.

Поради изключителната актуалност на 
проблема, Министерство на образованието 
и МЗ вземат решение за провеждането 
на часове за здравно образование на 
учениците и предприемат първа стъпка в 
посока към изграждане и възстановяване на 
санитарната база в училищата – мащабно 
проучване на състоянието й в учебни 
заведения от цялата страна.

Цели и задачи
Цел на проучването е да се разработи 
и въведе  Програма за подобряване 
на здравната култура на децата и 
учениците, като една от поставените 
пред екипа на НЦООЗ (Национален център 
за опазване на общественото здраве) 
задачи е именно проучване на състоянието 
и обезпечаването на санитарните 
съоръжения с хигиенни материали  в 
детските ясли, детските градини, 
училищата и социалните домове за 
отглеждане на деца.

Постановка 
и използвани методики
Обект на проведените изследвания са 
детски ясли /ДЯ/, детски градини /ЦДГ и  
ОДЗ/, училища и социални домове за деца. 
Проучването е проведено в II етапа:
� I етап  (януари – юни 2008 г. и август – 

Санитарните помещения 
в училищата
Министерство на здравеопазването и Националният център за опазване 
на общественото здраве (НЦООЗ) с мащабно изследване на условията в училищата

септември 2008 г. – контролни проверки)
Анализът на данните е направен 

въз основа на събрания материал от 
проведените проверки за осъществяване 
на контрол по спазване на хигиенните 
изисквания към санитарните съоръжения и 
обезпечаването им с хигиенни материали 
в организираните детски колективи от 
РИОКОЗ в 11 области от страната: Стара 
Загора, Враца, Силистра, София, Хасково, 
Видин, Смолян, Варна,  Кърджали, Плевен, 
Благоевград .

За целите на изследването е използвана 
анкетна карта, включваща следните 
показатели:
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1. водоснабдяване и канализация на 
сградите;
2. тоалетни клетки – брой, тип, промивна 
инсталация, врати;
3. брой и възраст на децата;
4. наличие на миещи средства и тоалетна 
хартия;
5. наличие на мивки с течаща топла и 
студена вода;
6. издадени предписания- брой;
7. издадени заповеди за временно спиране 
експлоатацията на санитарните възли.
� II етап  (октомври 08 – декември 2010 
година)

Проучени са хигиенните практики, 
познанията, нагласите и уменията на 1000 
деца, посещаващи детска ясла и детска 
градина в гр.София, 1000 деца от I и  II клас 
на СОУ и на 6000 деца от 10-те областни 
града в страната, с помощта на специално 
изготвена за целта анкетна карта за 
проучване мнението на родителите.
Статистическа обработка на събрания 
материал
Анализът на резултатите от проведените 
проверки показва, че съществуват 
множество проблеми, които са 
предпоставка за редица здравно-хигиенни 
нарушения в учебно-възпитателните 
заведения в страната. 
(Таблица 1)

Проведеното проучване за състоянието 
на санитарните съоръжения в детските 
учебно-възпитателни заведения е 
представително за страната и обхваща 
малко по-малко от половин милион деца и 
ученици, живеещи в 11 от 28-те  областни 
центъра на страната.

Проучването е проведено и в два от 
най-големите градове в страната: София 
и Варна. Получената информация дава 
достоверна представа за състоянието 
на санитарните съоръжения в детските 
и учебните заведения на цялата страна, 
което от своя страна позволява да се 
откроят проблемите и в приоритетен 
ред се предложат най-неотложните мерки 
за оздравяване на средата и опазване 
здравето на децата и учениците. От 
получените данни става ясно, че най-

посещавано е училището т.е. най-голям е 
броят на децата в училищната възраст, 
следвани от посещаващите детската 
градина и най-после детските ясли.
(Таблица 2)

Резултатите от проучването показват, 
че един от най-често срещаните хигиенни 
проблеми в детските и учебни заведения 
са тоалетните  извън сградата. Проблем 
с външните тоалетни съществува както 
в детските градини, така и в училищата, 
по-често в по-малките населени места  на 
съответната област – например, 44% 
от училищата в Кърджалийска област са 
с външни тоалетни. И в София, част от 
тях са с локална канализация на септични 
ями. Това са детските и учебни заведения 
в районите “Витоша”, “Панчарево”, “Нови 
Искър” и “Кремиковци”.

В детските градини, най-често броя 
на тоалетните клетки съответства на 
нормативните изисквания. Във всички 
детски градини има течаща топла и 
студена вода и условия за измиване ръцете 
на децата. В болшинството случаи  
тоалетните клетки  са с автоматично  
водно промиване, но в отделни места и с 
ръчно водно промиване.

Други нарушения в детските градини 
са свързани с текущото поддържане на 
хигиената в санитарните възли, като 
захабени мозайки, облицовки и неподходящи 
за ефективно почистване и текуща 
дезинфекция санитарни съоръжения. 

В болшинството обекти тоалетните 
са тип тоалетна чиния, като са 
осигурени достатъчни количества миещи 
и дезинфекционни средства, както и 
тоалетна хартия.

Резултатите от проведените проверки 
показват, че и в училищата съществува 
проблем с външните тоалетни. С малки 
изключения външните тоалетни са в 
незадоволително санитарно състояние - 
подове с груба циментова замазка, без 
облицовки, липсва течаща вода и условия 
за измиване на ръцете, липсва тоалетна 
хартия. 

(На стр. 18)

Проведената про-
верка води до общо 
23 наказателни 
постановления на 
обща стойност от 
9540 лв

Град  Брой. деца
0-17г.

Брой 
обекти

Брой проверени/ 
Брой предписания

Брой наказателни 
постановления 
в лв.

Брой 
затворени 
обекти

София 155620 401 53 - -
Варна 68225 318 10 1/200 -
Благоевград 48808 112 123 - -
Ст.Загора 47079 278 11 1/200 -
Плевен 39377 296 42 10/2000 -
Хасково 32955 228 234/23 1/200 2
Кърджали 31573 202 238/157 7/1040 -
Враца 24862 221 246/81 - -
Смолян 17325 173 190/34 4/5900 -
Силистра 15218 153 153/69 - -
Видин 13097 95 95 - -
ОБЩО 494139 2389 603 23/9540 2

Таблица 1
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(От стр. 17)
Един от основните проблеми в училищата 
с вътрешни тоалетни е, че на редица 
места не работят промивните 
устройства – например, в Кърджалийска 
област този процент достига до 82%. 
Умивалните в училищата са силно 
захабени, в мнозинството от тях няма 
течаща топла вода и  не се осигуряват 
миещи средства. В някои области 100% 
от тоалетните клетки са тип “клекало”, 
вратите към тях не се затварят плътно, 
има достъп на насекоми.

Заключения
Въз основа на получените резултатите 
от проведения анализ на данните от 
направените проверки на санитарните 
съоръжения в детски, учебни и социални 
заведения за деца и обезпечаването им с 
хигиенни материали, изследователският 
екип прави следните констатации:

� Състоянието на санитарните съоръжения 
в детски и учебни заведения за деца е 
незадоволително. За това свидетелстват 
издадените 603 предписания ,на основание 
чл.19 ал.2 т.6, чл.38 ал.1 и чл.117 от 
Закона за здравето и констатациите от 
проведения здравен контрол;       

� Най-много са констатираните 
нарушения в училищата, които основно са 
допуснати поради недостиг на финансови 
средства за ремонт и поддържане 
в изправност на санитарните 
съоръжения, които на места са стари и 
амортизирани; 
� Състоянието на санитарните 
съоръжения в училищата не позволява 
спазване на елементарните правила за 
личната хигиена от учениците.
� За отстраняване на нарушенията и 
привеждане състоянието на санитарните 
съоръжения в детски и  учебни заведения в 
съответствие със здравните изисквания; 
е необходимо приоритетно отпускане 
на достатъчно средства за ремонт на 
санитарните съоръжения.

Според екипа, за отстраняване на 
нарушенията и за създаване на условия за 
здравословна жизнена среда на децата и 
учениците е необходимо:

� Привеждане в експлоатационна 
годност и модернизиране на промивните 
устройства на тоалетните клетки;
� Ремонт на външните тоалетни - 
модернизиране, осигуряване на нови подови 
покрития, нови мазилки и облицовки 
и създаване на условия за измиване на 
ръцете;
� Използване на съоръжения, подходящи 
за ефективно почистване и текуща 
дезинфекция.

Заключението на доклада обобщава, 
че в детските и социалните заведения 
за деца състоянието на санитарните 
съоръжения и обезпечаването им с 
хигиенни материали е сравнително добро. 
Необходима е, обаче, мащабна кампания по 
изграждане, възстановяване и поддръжка 
на санитарните помещения в учебните 
заведения, както и публичен дебат за 
популяризиране на проблемите в тази 
сфера. �  

„Фасилитис” 
по презентация на доц.д-р Ст. Шпангенберг, дм зав.

секция “Детско и училищно здравеопазване” при НЦООЗ

Най-много са кон-
статираните 
нарушения в учили-
щата, които основ-
но са допуснати 
поради недостиг 
на финансови сред-
ства

44% от училищата 
в Кърджалийска 
област днес са с 
външни тоалетни

Град Брой 
обекти

Брой 
Предпи-
сания

Брой 
Актове / 
лв.

WC извън 
сградата

Без водосн. 
мрежа

Без 
централ. 
канал. 
мрежа

Други 
нарушения

София 401 53 - 5 - 4  48
Варна 318 10 1/200 6 - 70 -
Благоевград 112 123 - - - - -
Ст.Загора 278 11 1/200 16 - - -
Плевен 296 42 10/2000 32 - - 25
Хасково 228 23 - 29 - 18 81
Кърджали 114 157 10/2100 40 5 30 133
Враца 246 81 - 30 - - 4
Смолян 173 34 4/5900 3 - - 69
Силистра 153 69 - 15 - - -
Видин 95 95 - 2 - - -
ОБЩО 2389 603 26/10400 178 5 122 360
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ДЕСЕТКИ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ, техните 
граждани и посетители се сблъскват 
с един и същ проблем на публичните 

площи – липсата или изключително 
лошото състояние на обществените 
тоалетни. Този иначе „срамен” и 
предизвикващ насмешка проблем e 
всъщност от съществено значение за 
спокойната и здравословна почивка в 
града. 

Основните проблеми, свързани с 
обществените тоалетни на големите 
градове са няколко:
� Градоустройствени – тоалетните са 
изградени преди повече от 20 години, 
основно в тогавашния градски център. 
Днешните много по-комплексни и с 
разгърнато разположение обществени 
части изискват изграждането на нови 
обекти 
� Количествени – недостатъчен брой 
обекти и клетки за обслужване на 
нарасналите по население градове
� Качествени – по същността си, 
повечето обществени тоалетни 
представляват вкопани в земята 
обекти. Много от тях имат проблеми 
с осветлението, вентилацията, 
отводняването, достъпа за хора в 
неравностойно положение, както и 
с ползването от деца и кърмачки. 
Некачествените материали също 
са причина за нерентабилност и 
необходимостта от чести ремонти
� Хигиенни – лошата хигиена, в много 
по-висока степен от лошата естетика, е 
опасна за здравето на посетителите

Вследствие на така поставените 
проблеми, много от общините са изправени 
пред избора дали да се заемат с тежката 
задача по изграждане/ремонт, поддръжка 

и експлоатация на обществените 
тоалетни на свой гръб или да работят с 
партньори под формата на концесия или 
публично-частно партньорство. Най-
често срещаната форма на партньорство 
в България се оказва тази, в която 
концесионерът поема финансирането, 
проектирането, изпълнението и 
експлоатацията на обектите срещу 
заплащане на годишна такса. 

Основен проблем, обаче, се оказва 
привличането на инвеститор, които 
да изведе бизнеса до печалба за всички 
заинтересовани – общината, частника и 
най-вече - за гражданите.

Казусът Варна
Законът за концесиите определя този 
тип взаимоотношения като: „право на 
експлоатация на обект и/или на услуга 
от обществен интерес, предоставено 
от концедент на търговец - концесионер, 
срещу задължението на концесионера да 
изгради и да управлява и поддържа обекта 
на концесията или да управлява услугата на 
свой риск.” и посочва още, че: „Концесията 
се предоставя въз основа на дългосрочен 
писмен договор с определен материален 
интерес, сключен между концедента и 
концесионера.”(чл.2,ал.2 от ЗК)”

Въз основа на така заложената 
дефиниция и избраната форма на 
партньорство, през 2005г. Община 
Варна сключва договор за концесия за 
предоставяне на правото за извършване 
на търговска дейност за задоволяване 
на обществени потребности в сгради 
публична общинска собственост – 
обществени тоалетни.

(На стр. 20)

Казусът Варна
Решаването на проблема с функционирането на обществените 
тоалетни минава през качествения концесионер

Евгени Орманлиев e Главен 
експерт „Концесии” в 
Дирекция „Общинска 
собственост” в община 
Варна от 2008 г. 

През последните шест 
години заема различни 
длъжности в общинската 
администрация.

Фасилитис  стр. 19



20 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2010

TOILETS.BG

(От стр. 19)
Срокът на договора е 15 години, 
предвидена е и възможността 
концесионния договор да бъде продължен с 
още 15 години при постигане на съгласие 
между страните. Договорът урежда 
отдаването на концесия на общо 18 броя 
тоалети, като от тях до настоящия 
момент са изградени и функциониращи 
малко над половината - общо 10 броя, 
предимно в централните градски части.

Според договора, правата на 
концесионера включват:
� Единствено концесионерът може 
да извършва търговска дейност за 
задоволяване на обществени потребности 
в сгради публична общинска собственост 
– обществени тоалетни
� Когато осъществяването на концесията 
и изпълнението на концесионния договор 
се препятства или затруднява от 
правата на трети лица, концесионерът 
има право да предприеме самостоятелно 
съответните фактически и правни 
действия за постигане на споразумение с 
тези лица, като предварително уведоми 
концедента.

За осигуряване на екслузивност на 
концесионера по отношение на правата му, 
в договора е заложена възможността той 
да предприеме от страна на общината 
необходимите фактически и правни 
действия за отстраняване на пречките 
и ограниченията, както и изменение на 
концесионния договор.

ФАСИЛИТИС ДЕКЕМВРИ 2010

Задължения на концесионера в 
договора му с Община Варна включват:
� Да заплати еднократно концесионно 
възнаграждение в размер на 18 000 лева 
дължимо при подписване на концесионния 
договор 
� Да заплаща годишното концесионно 
възнаграждение в размер на 50% от 
годишния финансов резултат,  но не по-
малко от 20 000 лева, платимо на равни 
вноски, както следва:
� първа вноска до 31 март на текущата 
година – 30% от годишното минимално 
концесионно възнаграждение и 
изравнителна вноска за предходната 
година;
� втора вноска до 30 септември на 
текущата година – 50% от годишното 
минимално концесионно възнаграждение;
� трета вноска до 30 ноември на 
текущата година – 20% от годишното 
минимално концесионно възнаграждение.
� Да представи на Община Варна в 
6-месечен срок, от сключване на договора, 
инвестиционна програма в размер на 
260 000 лева относно осъществяване на 
дейността, предмет на концесията. 
� Да изпълни инвестиционната програма, 
която след съгласуване с общината става 
неразделна част от концесионния договор  
в срок от 24 месеца от утвърждаването 
й
� Да представи на Община Варна 
подобренията от имота, върху които 
се осъществява дейността предмет 
на концесията, след изтичане срока на 
концесионния договор, заедно с всички 
технически, информационни материали и 
документи.
� Да осигури достъп на общината 
или неин представител до обектите 
предмет на концесията – публична 
общинска собственост, както и 
цялата документация, свързана с 
осъществяването на концесията, 
с цел осъществяване контрол по 
изпълнение условията на концесията 
и на задълженията на концесионера по 
концесионния договор.
� Да води аналитична счетоводна 
отчетност за дейността, предмет на 
концесията.
� Да извършва необходимата поддръжка 
и благоустройство на обектите, върху 
който се осъществява дейността – 
предмет на концесията, както и да 
извършва със съгласието на Община 
Варна строителство върху тези обекти.
� Да реконструира и реиновира 
съществуващите сгради обект на 
концесията.
� Да изготви проектосметна 
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документация за обектите,  предмет 
на концесията, която да се съгласува 
с концедента и съгласува и одобри от 
съответните инстанции в срокове по 
утвърдената инвестиционна програма.
� Да осигури разкриването на 44 
работни места за служители, назначени с 
безсрочни трудови договори.
� Да предлага основната услуга на цена 
0,45 лева за първите 3 три години, а 
след изтичането на този срок съобразно 
инфлационен индекс за предходната 
година.
� След изтичане на срока на договора 
да предостави на общината обектите, 
върху който се осъществява предметът 
на концесията, в отлично състояние и 
годни за експлоатация.
� Да поеме текущите капиталови 
разходи, както и разходите по опазване и 
поддържане на обекта.
� Да не извършва незаконно 
строителство.
� Да застрахова в полза на Община Варна, 
обекта предмет на концесията за пожар, 
наводнения други природни бедствия.
� Да не прехвърля на трети лица правата 
и задълженията по концесионния договор 
без съгласуване с Община Варна.
� Да сезира Община Варна, когато трети 
лица нарушат правата му, предоставени 
му с договора за концесия, както и да иска 
намеса на Община Варна за отстраняване 
на нарушенията.
� Да извършва всички дейности по 
предоставената концесия, съгласно 
закона и концесионния договор.

Задължения на Община Варна включват:
� Да отстъпи на концесионера 
изключителното право по 
осъществяването на концесионната 
дейност по договора за описания срок.
� Да не предоставя права на трети лица 
за осъществяването на концесионната 
дейност за срока на действие на 
концесионния договор.
� Да оказва съдействие на концесионера 
при осъществяване на концесионната 
дейност
� Да оказва съдействие на концесионера 
при осъществяване на концесионната 
дейност.
� Да не пречи на концесионера да 
осъществява правата си по концесията, 
освен в случаите, определени с 
нормативен акт или с концесионния 
договор.
� Да пристъпи към изменение на 
концесионния договор при условията 
описани в договора. 

260 000 лева е раз-
мерът на инвести-
ционната програма 
на концесионерът 
на обществени то-
алетни в Община 
Варна 

На концесия във 
Варна са отдадени 
общо 18 общест-
вени тоалетни, 
едва 10 от които 
функционират към 
настоящия момент

Концесионерът се 
задължава да из-
пълни инвестици-
онната си програма 
в срок от 24 месе-
ца от утвърждава-
нето ѝ

Равносметка
Борбата на Община Варна за обществени 
тоалетни продължава. Общата 
равносметка от проведените усилия 
за партньорство показва, че почти 
половината от съществуващите 18 
тоалетни не са въведени в експлоатация, 
а финансовите постъпления от страна на 
фирмата-концесионер се бавят. 

Като мярка по този и други случаи, 
през октомври 2009 година, със заповеди 
на кмета на Община Варна се назначава 
комисия за контрол по изпълнението 
на концесионните договори, сключени 
от Община Варна, а през май 2010г. 
комисията излиза с доклад относно 8 
концесионни договора, един от които и за 
обществените тоалетни, със следните 
констатации:
� Да се определи подходящ срок на 
концесионера, в който да се даде 
възможност за попълване на липсващата 
документация, съобразно отделните 
клаузи на договора
� Да се определи срок в който да се 
извършат дължимите от концесионера 
плащания 
� Да се изготви анекс към концесионния 
договор с който да се регулират 
отношенията относно обществените 
тоалетни, които по една или друга 
причина не могат да бъдат изградени 
(включени в границите на обект, 
собственост на търговско дружество, 
разрушени и т.н.)

Пред Община Варна стои належащата 
задача да направи реална преценка, 
доколко прекратяването на договора, 
подготовката и реализацията на 
една нова концесионна процедура е 
целесъобразно. Подобно решение ще забави 
значително решението на формулираните 
проблеми и ще лиши гражданите на Варна 
и от малкото, направено до сега. 

Друга възможна линия на поведение е да 
се отчетат обективните обстоятелства 
относно осъществяването на дейността 
и се даде възможност на концесионера да 
коригира своето изпълнение в оптимален 
срок, в стремеж за постигане най-сетне 
на качествената среда, която градът 
заслужава. 

Кой подход ще отстои максимално 
интересът на общината и нейните 
граждани и как ще продължим напред, 
предстои тепърва да се решава. �

Евгени ОРМАНЛИЕВ,
главен експерт “Концесии”

Община Варна
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Намаляване потреблението на 
вода за питейно битови нужди
Икономичните тоалетни чинии - ключова мярка за по-малко потребление на вода в домакинствата

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ Е ЕДИН ОТ 
СВЕТОВНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
на нашето съвремие, който влияе 

многопосочно върху водните ресурси. 
За последния век времетраенето, 
интензивността и местоположението на 
дъждовете се променя в широки граници 
(Таблица 1). В някои части на света, като 
Южна и Източна Европа те са с 20% 
по-малко, докато в други части, като 
Северна Европа, са със 10-40% повече. 
Все по-често се проявяват аномалии 
като наводнения или продължителни 
засушавания. Като цяло, обаче, светът е 
изправен пред заплахата от намаляване 
на водата, която може да се използва за 
водоснабдяване. 

Мерки за намаляване 
на водопотреблението
През 2007 година Европейската Комисия в 
писмо до Европейския парламент алармира 
за опасността от недостиг на питейна 
вода в резултат от два фактора – 
климатичните промени и неефективното 
използване на вода [5]. Това заключение 
се базира на данни, които показват, че 
в Европа над 20% от подадената вода 
се разхищава. Затова, намаляването на 
водопотреблението трябва да стане 
приоритет за всички сектори. За целта е 
необходимо за всяка държава и конкретен 
случай да се разработят краткосрочни 
и дългосрочни програми, които да 
комбинират технически и не-технически 
мерки. 

Техническите мерки включват:
� разделно събиране и отвеждане на 
отпадъчните води с цел използване на 
сивите или дъждовните води за промиване 
на тоалетните чинии; 
� подобряване измерването на разхода на 
вода;
� намаляване на течовете по 
водопроводните мрежи и санитарните 
арматури;
� монтиране на съвременни водочерпни 
(икономични) арматури с намален дебит 

на вода;
� контролиране на налягането в 
сградните водопроводни мрежи и др. 

Нетехническите мерки включват:
� образователни кампании и програми;
� използване на ценови тарифи, 
стимулиращи пестенето на вода и др.

В много европейски страни подобни 
програми за пестене на вода вече са 
намерили практическо приложение [5]:
� Кипър - през 2007 г. правителството 
субсидира 75% от системата за 
използване на сивите води (от перални 
и съдомиялни машини) за промиване на 
тоалетните чинии. С въвеждането на тази 
мярка потреблението е намаляло с до 40%;
� Германия - една пета от най-големите 
градове подкрепят събирането на 
дъждовната вода вече повече от 13 
години, като очакванията са до края 
на 2010 г. 15% от сградите да са с 
инсталация за събиране и използване на 
дъждовната вода;
� Испания - в няколко града са приложени 
различни програми (обновление на 
водочерпните арматури и устройства, 
обучение за повишаване културата 
на водоползване и други). В резултат 
на това, в Сарагоса например, 
потреблението е намаляло, като е 
достигната най-ниска консумация  от 96 
л/жит./ден.

В някои държави се раздават безплатно 
комплекти за пестене на вода, като 
тоалетна банка (която се поставя в 
стари тоалетни казанчета и така се 
намалява използваният обем), икономична 
душ глава, душ треньор (пясъчен часовник, 
който засича 5 мин.) и аератор за 
смесителя на мивките (Фигура 1). 

Водните ресурси на България също са 
засегнати от глобалните климатични 
промени. В зависимост от валежите, на 
нашата територия се събират между 9 
и 24 млрд. м3 вода, което води до средно 
годишно количество от 2300-2500 
м3 вода на жител. По този показател 
се нареждаме на последните места в 

Инж. Емил Цанов има 
магистратури по 
Хидростроителство 
и по Водоснабдяване и 
канализация от УАСГ, 
София. От 2009 г. 
работи като асистент в 
катедра Водосонабдяване, 
канализация и 
пречистване на водите, 
УАСГ. Инж. Цанов има 
опит в проектирането 
на сградни ВиК 
инсталации и е участник 
в международен проект 
за анализ и реконструкция 
на канализационните 
мрежи на няколко града в 
България.

Д-р инж. Ирина Рибарова 
е доцент в катедра 
„Водоснабдяване, 
канализация и 
пречистване на водите” 
в УАСГ. Автор на над 
70 статии. Участник 
и ръководител на 
международни проекти, 
финансирани от 
Европейската Комисия. 
Практически опит 
в проектиране на 
пречиствателни станции.

Д-р инж. Димитър 
Аличков е доцент в 
катедра „Водоснабдяване, 
канализация и 
пречистване на 
водите” в УАСГ. Автор 
на повече 50 статии 
и доклади. Участник и 
ръководител на екипи за 
проектиране и надзор 
на строителството 
на редица ВиК 
инфраструктурни 
проекти в България.

Фасилитис  стр. 22



23ДЕКЕМВРИ 2010  ФАСИЛИТИС

TOILETS.BG

Таблица 1. Регистрирани и прогнозирани промени в климата [4]

Фигура 1. Комплекти за пестене на вода – тоалетна банка, 
икономична душ-глава, душ треньор и аератор за смесителя на мивките [10]

Климатична 
променлива

Наблюдавана 
промяна

Очаквана промяна 
(без намеса)

Температура Светът: повишаване 
с 0.76 oС в последните 100 г.
Европа: повишаване с 1.1 oС

Светът: повишение 
с най-голяма вероятност 
1.8-4.0 oС
Европа: средно увеличаване 
с 2.1-4.4 oС до 2080 г.

Валежи Светът: Много различни по 
местоположение и време за 
последния век
Северна Европа: 10-40% 
повече дъждове
Южна и Източна Европа: 
20% по-малко дъждове

Северна Европа: годишните 
валежи да нарастват с 
1-2% за декада. Намаляване 
през летните месеци
Южна Европа: Общо 
намаляване на годишните 
валежи. 5% намаление на 
летните

Аномалии Температурните аномалии 
са по-силни и по-чести 
сравнено с предишни 
декади
Светът: по-силни и 
продължителни сухи 
периоди
Европа: Повече силни 
валежи 
Нарастваща тенденция за 
последователни сухи дни

Топлите вълни се очаква да 
нараснат като честота и 
сила в топлите части на 
света
Повече екстремни валежи в 
цяла Европа
Южна Европа: По-голямо 
засушаване през всички 
сезони

Европа (www.ispa-mrrb.org). Климатичните 
промени в България и намаляването на 
валежите над страната са изследвани 
от редица автори [1,8]. На Фигура 2 са 
показани резултатите на Александров 
и Генев [2]. Средната валежна височина 
за разглеждания период (1900-2000 г) е 
приета за нулева. Спрямо нея са дадени 
процентът на годишните валежи, както и 
средните валежи за период от 5 години.

На Фигура 2 ясно се обуславят 
периодите на засушаване, като най-
значими са през 40-те и 80-те години. 
Най-сухите години са 1945 г. и особено 
2000 г. с валежи с повече от 30% по-малки 
от средните.  Графиката илюстрира и 
фактът, че поредиците от сухи години 
стават все по-дълги. 

Изследване 
на нагласата на софиянци
За анализиране на състоянието на 
водопотреблението и нагласата на 
населението в София за пестене на 
вода, в рамките на финансиран от 
Европейската Комисия международния 
научен проект Aquaness в периода 2005-
2009 г. са проведени изследвания от 
катедра ВКПВ към УАСГ и Университета в 
Кранфилд, Англия [7]. Интервюирани са 640 
домакинства с различни доходи от различни 
райони на София. Интервюто съдържа общо 
43 въпроса, разделени в 4 категории:
� намерение – оценява се желанието на 
гражданите да инвестират пари и време с 
цел намаляване потреблението на вода;
� възможност – оценяват се 
възможностите за намаляване на 
потреблението, възможностите 
за заплащане с цел намаляване 
потреблението, достъп до уреди за 
намаляване на потреблението;
� отношение – оценява се отношението 
за пестене на вода (добро/не добро);
� мотиви – оценяват се мотивите 
на гражданите за пестене на вода 
(екологични причини, финансови причини, 
осъзнаване на обществото).

(На стр. 24)

Фигура 2. Валежите в България през последните 100 години [2]
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(От стр. 23)
За илюстриране на част от получените 
резултати, на Фигура 3 са показани 
отговорите на три въпроса от различни 
категории.

От фигурата се вижда, че софиянци не са 
склонни към пестене на вода. Възможните 
обяснения са няколко: недостатъчна 
образованост в тази посока; по-важните 
икономически проблеми в условията на 
преходa или фактът, че основните загуби 
на вода са от селищните водопреносни 
мрежи и това демотивира пестенето в 
домакинствата.

Основните източници на вода за град 
София са язовир Искър (многогодишен 
изравнител със завирен обем 
675 000 000 м3, който осигурява вода 
на около 78% от населението) и язовир 
Бели Искър (сезонен изравнител, който 
компенсира всички речни водохващания след 
него с обем 15 000 000 м3). Според Общия 
устройствен план на Столична община 
от 2009 г. населението към 2006 г. е 1 
237 891 жители. Според различни варианти 
за развитие се предвижда населението 
към 2030 г. да се увеличи със 192 до 387 
000 жители. Намаляването на валежите 
и увеличаването на населението налагат, 
по примера на европейските страни, по-
рационалното използване на наличните 
водни ресурси.

В Общия устройствен план на Столична 
община се предвижда към 2030 г. загубите 
на вода от водопреносната мрежа да се 
намалят до 20%. Тази мярка трябва да бъде 
придружена от по-рационално използване на 
водата в домакинствата.  

Възможности за намаляване 
на разхода при тоалетните
Най-голям ефект за намаляване на 
водопотреблението в домакинствата може 
да се постигне  чрез подмяна на клозетните 
чинии, тъй като разходът на вода за 
промиванито им е 30-35% от денонощното 
потребление на жител (Таблица 4).

Потенциалната икономия на вода в 
условията на България от горепосочената 
мярка е 4234 - 23652 литра на домакинство 
за година [3]. Обемът на водата за 
промиване зависи от три неразделно 
свързани компонента - вида на тоалетната 
чиния, обема на тоалетното казанче и 
дължината на отводната тръба (тръбата, 
свързваща тоалетна с вертикалния 

Таблица 4. Процентно разпределение на 
денонощното водопотребление по арматури [6]

Душове 5%
Перална машина 12%
Тоалетна чиния 32%
Вана 15%
За поливане 3%
Тоалетна мивка 9%
Кухненска мивка 15%
Друга употрепа 9%

59%

13%

28%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

По -малко от 3 (ик. пр.) 3 (ик. пр.) Повече от 3 (ик. пр.)
Брой икономични прибори (ик. пр.)

Поведение

Въпрос: колко икономични прибора 
имате монтирани вкъщи?

Намерение

48%

27%
20%

5%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1-5лв. 5-10лв. 10-15лв. над 15лв.

Сума, която бихте инвестирали за да намалите 
водопотреблението

Въпрос: Колко бихте платили за да 
намалите потреблението на вода в 
домакинството си с 15%?

Фигура 3. Извадка от резултатите от проведените интервюта в София
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канализационен клон). При промиването 
целта е да се облее цялата чиния, да се 
промие и подмени сифона и не на последно 
място, да се промие и отводната тръба. 
Масово използваните тоалетни казанчета 
са с два обема за промиване - три и 
шест литра. Освен тях, съществуват 
напорни тоалетни, които осигуряват 
промиване с един литър вода. Техният  
недостатък е шумът при излизането 
на сгъстения въздух. Друга възможност 
са вакуумните канализационни системи, 
при които промиването също е с един 
литър вода (обусловено е използването 
им при обществени тоалетни, тъй като 
ще се ползват по-често и ефектът от 
тях ще е по-силен), вакуумни тоалетни 
и др. Интересна вакуумна тоалетна е т. 
нар. „стелт”, при която промиването се 
извършва с три литра вода (Фигура 5). 
Докато казанчето се пълни с вода, въздухът 
от него се избутва, през специална 
тръбичка, в сифона на тоалетната. По този 
начин се създава положително налягане и 
водната повърхност в чинията е по-голяма. 
При промиването, водата от казанчето 
навлиза в тоалетната чиния, като изсмуква 
въздуха от сифона. Така създаденото 
отрицателно налягане осигурява 
допълнителна тяга и по-добро промиване.

Връзката между обема вода за промиване 
и дължината на отводната тръба е 
транспортиращата способност на 
водата. С намаляване обема за промиване, 
транспортиращата способност намалява 
правопропорционално. В повечето случаи, 
това не е голям проблем за жилищните 
сгради, където тоалетната е близо до 
вертикалния клон. В обществените сгради, 
обаче, системата тоалетна чиния – 
казанче – отводна тръба трябва да бъде 
оценена комплексно от специалист. За да 
може дължината на отводната тръба да 
бъде правилно определена, е важно видът 
на тоалетната чиния да бъде избран още 
в етапа на проектиране. Тази практика 
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Фигура 6. Промиване  на тоалетна с 
отпадъчна вода от тоалетна мивка 
[www.greenbuildingsupply.com]

Фигура 5. Вакуумна тоалетна чиния, 
тип „стелт” [www.buildinggreen.com]

почти не се прилага в България. 
При проектирането и изграждането 

на смесени канализационни системи 
с кръгли тръби, намаляването на 
потреблението може да доведе до много 
ниски пълнежи и скорости, което от своя 
страна е предпоставка за утаяване на 
транспортираните примеси и запушване 
на канализационната система. Този проблем 
се избягва с проектирането на разделни 
системи и/или използването на тръби с 
оптимално сечение (яйцевиден профил). Тези 
практики също не са често срещани у нас.

Друга възможност за намаляване на 
потреблението е повторното използване 
на отпадъчната вода от тоалетната 
мивка за промиване на тоалетната 
чиния. Тази мярка, може да се приложи при 
съществуващи санитарни възли (Фигура 6).

Общото намаляване на вода може да 
достигне 35% при инсталирането на 
икономични водочерпни арматури и прибори 
в жилищните и обществените сгради 
и редовната им проверка  за наличие на 
течове [9] .

Поглед напред
Възможностите за намаляване на 
водопотреблението в населените 
места в България са значителни, но за 
съжаление са неосъзнати и подценявани. 
Необходимо е разработване на дългосрочна 
и краткосрочна национални програми, 
които да систематизират и направляват 
дейностите в това отношение. Тъй 
като водата е безценен природен ресурс, 
преди да се търси нов водоизточник 
е необходимо да се изчерпят мерките, 
които могат да доведат до намаляване на 
водопотреблението и загубите на вода 
в населените места. Една от целите на 
подобни програми е да променят мисленето 
на инженерите и обществото като цяло и 
икономичното използване на водата стане 
част от културата и начина на живот. �
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Сградна автоматизация

СГРАДАТА НА ТОКУДА БОЛНИЦА-СОФИЯ 
е проектирана от Шинто Кейкаку 
Япония и адаптирана от ателие 

Серафимов и отговаря на всички 
съвременни изисквания за обезпечаване 
на ВиК инсталации в болничната сграда 
с 1000 легла, 21 операционни зали, 
2 реанимации, собствени стерилизационни 
блокове, кухненски блок и други. Общата 
разгърната застроена площ е 54 000 м2.

Водоснабдяване
Болницата е водоснабдена от градската 
водопроводна мрежа, но захранването 
й е обезпечено от 2 резервоара, 
разположени непосредствено до сградата 
и гарантиращи до 20 часа автономност 
и неприкосновен противопожарен резерв.  
Изградена е система от съоръжения, 
гарантираща изпращането на вода в 
резервоари - съоръжение с автоматика, 
изолация, както и система срещу 
замръзване, като консуматорите на 
студена вода се захранват гравитачно. 
Топлата вода се получава от подгряването 
чрез топлообменици, захранвани от 
водогрейни котли, работещи на газ „Метан” 
и резерв – „Нафта”, и така се осигурява 

необходимата максимална консумация с 2 
резервоара, намиращи се на първия етаж. 
Налягането на топлата вода е осигурено с 
помпен блок.  

Фасилити мениджмънтът организира 
проверката и контрола на състоянието на 
водата от съоръженията, като съпоставя 
лабораторните проби и избира начина 
и времето на третиране (почистване) 
на резервоарите и тръбната разводка. 
Използва се хлордиоксид, доставян от 
Kobra Group и системата се ползва след 
постигане на безопасни нива на остатъчни 
продукти. Под непрекъснато наблюдение 
са и съоръженията, осигуряващи циркулация 
на водата. Извършват се ремонти и 
настройки на автоматизацията за 
пускането на помпите, нивомерите, 
мотор-винтили и други. Контролира се 
температурата на топлата вода да бъде 
� 60oС .

Битова и дъждовна 
канализация
Отпадните битови води в сградата се 
отвеждат гравитачно от 9-ти до 1-ви 
етаж и са включени в площадковата 
канална мрежа, откъдето се отвеждат в 
градската канализационна система. От 
сутерена отпадните канални води се 
събират в бетонови резервоари, откъдето 
чрез потопяеми канални помпи, снабдени 
с автоматика за включване и изключване, 
се изтласкват към площадковата 
канализация. Отпадните води от кухнята 
преминават през мазниноуловители, преди 
да се включат в каналната мрежа. Цялата 
вътрешна хоризонтална канализационна 
мрежа е инсталирана в окачения таван, 
а вертикалната преминава през 
вертикалните шахти. Всички вертикални 
канални клонове, както и главните 
вертикали са изпълнени от чугунени тръби, 
а останалите от дебелостенни PVC тръби.

Дъждовните води от покрива се 
отвеждат чрез вертикални чугунени 
тръби, които по тавана на сутерена се 
отвеждат гравитачно към площадковата 
канализация . Дъждовните води от рампите 

ВиК в Токуда 
Болница-София
Какви са изискванията и как се поддържа 
комплексната система на японската болница
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и английските дворове се събират в 
бетонови шахти под ниво сутерен, близо 
до стълбищните клетки и се изпомпват 
чрез потопяеми дренажни помпи с 
автоматично включване и изключване към 
външната площадкова мрежа. 

Предизвикателство пред фасилити 
мениджмънта беше да се осигури 
оптимална работа на съоръженията 
изпомпващи водите от приземия етаж, 
след обобщаването на мнението на 
геолози, хидролози и ВиК специалисти, 
въведохме следните промени и 
дообработки:

1В зависимост от вида на 
отпадните води избрахме нивомери: 
поплавъци и сонди.

2 Променихме управлението 
на помпените блокове.

3 Осигурихме профилактика 
и почистване на шахтите.

4 Използвахме обектовия кладенец 
за понижаване на нивото на 
подпочвените води, като 

монтирахме потопяема помпа и 
подбрахме и монтирахме автоматика, 
осигуряваща непрекъсната работа 
и защита от изгаряне на помпата. 
Решихме и въпроса за поливане на 
тревни площи и измиване на служебните 
автомобили с питейни води. 

Спецификацията на санитарните възли 
налага запознаване на пациентите с 
управлението на електрическите тоалетни 
седалки , автоматичните бариери и други 
устройства, подобряващи комфорта 
и осигуряващи болничната хигиена. 
Поддържаме добри взаимоотношения 
с тайванските производители на ел. 
тоалетни седалки Hometech - Wen Hong 
Tech co LTD. при нужда от извършване 
на ремонтите им и за осигуряване на 
резервни части, също така и с Vitra- Турция, 
като купуваме основно фотоклетки 
и резервни части. Консултираме се 
и с производителите на санитарни 
арматури Идеал Стандарт , които 
извършват ремонтите и са винаги на 
наше разположение за обслужване на 
доставените от тях изделия. Интерес 
представляват изделията на Delabie, 
които са много подходящи за здравни 
заведения и обществени сгради, поради 
тяхната надеждност, „Дуракоусточивост” 
и въведените новости (почистване на 
цедките с топла вода с цел недопускане на 
растежа на легионелни бактерии).

Санитарната арматура тоалетни 
чинии са на вакуумен принцип и осигуряват 

работата на комуникационните 
трасета при минимален наклон и 
максимални разстояния. Налага ни се 
третиране на определени участъци от 
канализационната разводка с препарати 
доставени от фирма Alfa industries, които 
подпомагат разграждането на трудно 
разлагащи се отпадъци и недопускат 
разпространението на неприятни миризми. 
Оборудваните санитарни помещения 
за хора със затруднено придвижване са 
също специфични: тоалетни чинии, мивки, 
ръкохватки и други.

Замисълът на проектанта  Шинто 
Кейкаку ЛТД Япония (арх. Нобуо Могари ) 

за технологична и съвременна болница е 
реализиран на площ 5200 м2 с 1000 легла  и 
220 паркоместа.

Всички системи функционират 
в едно „Жив организъм” и изискват 
постоянни грижи, внимание и 
отговорност. Колективът на 
фасилити мениджмънта наблюдава и 
управлява чрез възможностите на BMS, 
процесите и основните съоръжения, 
съблюдава рационалното използване 
на постъпващата енергия в сградата 
и нейното разпределение. Организира 
поддържането на всички системи в 
оптимални параметри и осигурява 
комфорта на сградата.  Наред със 
специалистите на ВиК, Електро, ОВК, 
Медицински газове и други е създадената 
група извършва поддръжка и ремонта на 
АС части на сградата. Всички специалисти 
работят съвместно и в съвременните 
условия е немислимо да се извършват 
ремонти и други дейности без участието 
на различни по квалификация специалисти в 
ремонтните групи.

Нашето желание е Токуда Болница-
София да не бъде поредният „побългарен 
проект”, а да отговаря на всички изисквания 
на технологична болница, осигуряваща 
комфорт и сигурност на пребиваващите. �

Инж. Христо ДОЙНОВ,
Ръководител Поддръжка и сгради 

Тошукай София ООД

Фасилитис  стр. 27



28 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2010

Управление на документооборот 

Електронният документооборот – 
предпоставка за ефективен 
Фасилити Мениджмънт

КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ДОКУМЕНТИ С DOCUWARE?
Фасилити мениджмънт 

индустрията е тясно свързана с 
генерирането и управлението на 
множество документи като чертежи, 
планове, инструкции, наръчници, 
гаранционни карти, договори, отчети и 
други. Всички тези документи изискват 
място за съхранение и отговорно лице, 
което да следи за тяхното правилно 
архивиране. Търсенето на конкретен 
документ от архива отнема много 
време, а изгубените документи са 
често повтарящ се сценарий. По 
последни проучвания на Gartner, 10% от 
работното време на един служител се 
изразходва в търсене на информация 
и документи. Това създава редица 
проблеми, води до финансови загуби, 
намалява ефективността на Фасилити 
мениджърите и налага необходимостта 
от търсене на адекватно решение. 

Как да се справим с проблема? 
През последните години започна 
да се говори за синергията между 
Фасилити мениджмънт и Електронен 
документооборот като необходима 
предпоставка за висока ефективност. 
Електронното архивиране и 
внедряването на софтуерни системи 
за управление на документи водят до 
конкретни ползи като:
� Коректно сортиране и бързо търсене 
на документи; 
� Пестене на време и усилия, 
� Оптимизиране на разходи; 
� Оптимизиране на складово 
пространство;
� Възстановяване на документите при 
авария;
� Сигурност и защита на документите;
� Увеличава продуктивността, 
вътрешната организация и 
конкурентоспособността на фирмата.

На българския пазар има няколко 
системи от този тип, като най-
популярна сред тях е Docuware – 
световен лидер в разработването 
на софтуерни решения за електронен 

документооборот. Богатият опит в 
областта на управлението на документи 
и възможността за интегриране със 
строителната индустрия превръщат 
системата в предпочитаното решение 
за всеки фасилити мениджър.

Как да намираме бързо документите, 
които търсим?
При създаването на електронен архив в 
Docuware, всеки документ се сканира и 
въвежда в системата чрез определени 
индексни полета, които по-късно 
могат да бъдат критерий за търсене. 
Системата позволява търсене по 
конкретен показател или по фрагмент 
от текст като методите могат да 
се комбинират или да се използват 
поотделно. И в двата случая, за секунди 
получаваме търсените от нас документи 
под формата на списък. Важна функция 
на системата е възможността да 
визуализира документите, което 
намалява риска за грешка при търсене.

Къде да съхраняваме документите, 
които нарастват с бързи темпове?
Идеята на електронния архив е да работи 
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с дигитализирани копия на документите, 
които да бъдат съхранявани на едно 
място. В Docuware те се запазват в 
така наречените документни масиви. 
Системата обхваща целия им жизнен 
цикъл – от момента на импортиране 
или създаване на документите, през 
тяхното редактиране, обработване и 
„движение” между различните отдели, до 
съхранението им в единна база данни. 
Това решава и въпроса „Как да спрем 
загубата на документи?”.

Как да контролираме достъпа до 
важните ни документи?
Едно от предимствата на системите 
за електронен документооборот и в 
частност, на Docuware, е възможността 
за контролиран достъп до документите. 
Дефинирането на права за достъп на 
всеки от потребителите на системата 
гарантира първо, че служителите 
виждат само документите, за които 
имат права, и второ – изпълняват с 
тях само онези операции, които са 
им разрешени. Docuware съхранява и 
история на промените в т.нар. Лог, 
което дава възможност да се докаже 
кой потребител е разглеждал даден 
документ, кой е извършвал промени по 
него и кога се е случило това.

Как да получим достъп до документите, 
ако сме извън офиса?
При физическия архив, работата с 
един документ може да се извършва 
единствено на мястото, където се 
складира този архив и съответно 
да се обработва от един човек. При 
електронния архив, двама или повече 
служители могат да работят по 
един и същ документ едновременно, 
което спестява много ресурси. 
Освен това, системата Docuware 
разполага с уеб приложение, което дава 
възможност за дистанционен достъп 
до документните масиви, при това с 
пълната функционалност на Windows 
приложението. Това улеснява значително 
работата на фасилити мениджърите 
и подчертава ясно предимствата на 
електронното архивиране и системите 
за документооборот.

Как да повишим удовлетвореността 
на клиентите? 
Внедряването на система за електронен 
документооборот подобрява в пъти 
организирането на работните процеси. 
Това улеснява мениджърите в работата 
с документи, което несъмнено води 
до оптимизиране на разходи и по-
добро обслужване на клиентите – по-
кратко време за отговор на възникнали 
въпроси, по-точна информация относно 
дефинирани проблеми, по-добър контрол 

върху дейностите, свързани с документи. 
Тези предпоставки водят до повишаване 
на клиентската удовлетвореност 
и до генериране на повече бизнес за 
компанията.

Консултирането на клиента – важно 
условие за успешно внедряване на 
софтуерни решения
Както при повечето бизнес софтуерни 
решения, закупуването на лиценз не е 
достатъчно условие за ефективност 
на системата. За постигането 
на максимални резултати, преди 

внедряването на продукта, е необходимо 
да се направи анализ на дейностите и 
механизма на работа на съответната 
компания, за да бъде настроена 
системата според конкретните нужди 
на клиента. Преди- и следпродажбеното 
обслужване, в това число консултациите 
и обучението на потребителите, са 
изключително важни за успешното 
внедряване на софтуерни продукти в 
която и да е организация. Това е и едно 
от конкурентните предимства на 
фирма Немечек – официален партньор и 
дистрибутор на Docuware за България. 
Професионалистите от Немечек 
България имат дългогодишен опит 
в разработването на системи за 
електронен документооборот и сградно 
управление, както и на софтуерни 
решения за строителния сектор. Всичко 
това им дава широк поглед върху 
различните аспекти на работа на един 
фасилити мениджър, така че да могат 
да вникнат в работните проблеми и да 
му предложат адекватно решение. По 
този начин, Немечек България превръща 
отношенията с клиентите си в 
дългосрочни партньорства. �

Немечек ООД
ул. Индустриална 11
Тел: +359 2 42 109 00
e-mail: office@nemetschek.bg
www.nemetschek.bg
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ДОКАТО 20-ТЕ КОЛИ, УЧАСТНИЦИ ВЪВ 
ФОРМУЛА 1, се състезаваха на остров 
Яс в Абу Даби за Гран При в средата на 

ноември, едно от най-сложните съоръжения 
на внушителния комплекс Ферари остана 
напълно незабележимо – точно както 
трябва да бъде с всяка система за 
отвеждане на отпадъци.

На 14-ти ноември – денят на 
откриването на Гран При Абу Даби, 2 метра 
под състезателните коли и хилядите 
зрители, опаковки, бутилки и изхвърлени 
брошури, типични за подобни спортни 
събития, се изстрелват със скорост от 
75 km/h по мрежата от вакуумни тръби.

Автоматичната вакуумна система 
за управление на отпадъци на остров 
Яс включва 43 входни пункта, 5.3 km 
тръби и има капацитет за обработка 
на близо 40 тона отпадъци ежедневно. 
Тя обслужва цялата зона за забавление и 
почивка, включително пистовия комплекс 
на Формула 1 - “Яс Марина”, новия център 
за забавления Ferrari World, седем хотела и 
островното пристанище.

В сравнение с въздушното и звуково 

Ferrari на 
отпадните 
системи 
Новият център Ferrari World 
в Абу Даби блести не само със 
смела футуристична архитектура, 
но и с първокласна система за 
събиране и отвеждане на отпадъци 

замърсяване, създавано от камионите 
за отпадъци, докато преминават бавно 
през традиционния си маршрут, тази 
система предоставя екологично и 
тихо решение, спестяващо до 90% от 
времето, необходимо за транспортиране 
на отпадъците от камиони. Тя намалява 
значително въглеродните емисии и прави 
околната среда по-чисто и приятно място. 

Вакуумът в тръбите на системата 
се създава от двигатели, разположени в 
събирателните пунктове. Той изсмуква 
отпадъците и ги довежда до станциите 
за компресиране и сортиране, от където 
ги поемат камионите за транспорт до 
станция за обработкана отпадъци, където 
се сортират допълнително или се педават 
в депо за отпадъци. Макар тази част от 
процеса да използва камиони, благодарение 
на компресирането те превозват 2 до 3 
пъти повече отпадъци в сравнение с 
камионите, събиращи некомпресирани 
материали. 

За разлика от стандартните системи 
за събиране на отпадъци, които използват 
камиони за ежедневни обиколни маршрути, 
при тази система отпадъците се 
събират ”на ръка” и се отвеждат по 
някой от удобните и хигиенични входни 
пунктове, които предоставят разделно 
транспортиране на материали, които 
подлежат на рециклиране. 

Благодарение на централизираната 
система за компресиране – елементът 
с най-голям принос за устойчивостта 
на комплекса – иначе 30-километровият 
маршрут на камионите за сметосъбиране 
се свежда до едва 1 кm. Според анализ на 
инвеститорите, така не само се спестява 
огромен процент въглеродни емисии, но 
и се намаляват задръстванията, както и 
опасността от пътни инциденти. Това, 
както и ползите за опазването на околната 
среда и здравето на жителите от 
24-часовият цикъл на вакуумно засмукване 
на отпадъците, правят системата едно 
от най-добрите дългосрочни решения в 
световен мащаб. �

Фасилитис
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ПРЕДСТАВЕТЕ С НЯКОЛКО ДУМИ КСБ? КОИ СА 
БИЗНЕС СФЕРИТЕ, КОИТО ЧЛЕНУВАЩИТЕ В 
НЕЯ ФИРМИ ПОКРИВАТ?

Камарата на строителите в България 
е създадена чрез едноименния Закон за 
КСБ. Вече от 4 години развиваме своята 
дейност, която наследява тази на 
предишната Българска строителна камара. 
Предвид това, историята на нашата 
камара е 20-годишна. Ако вземем предвид 
и Българското инженерно-архитектурно 
дружество (БИАД), обаче, нашата камара 
е най-старата в България въобще, първата 
създадена след Освобождението – през 
1893 г. 

Днес, в КСБ членуват около 2500 
строителни фирми от всички сектори на 
строителството – строителен надзор, 
проектиране и др. В камарата членуват 
и асоциирани членове като сдружение 
НТССБ, сдружение „Врати и прозорци”, ББК 
„Пътища” и други организации, сродни на 
камарата.

Освен членство, камарата води и 
регистър на строителните фирми. 
В момента, това са над 4200 фирми, 
които работят в строителния бранш 
в България – български и чужди. Съгласно 
закона, на територията на България не 
може да работи строителна фирма, 
която не е включена в регистъра на 
строителните фирми. Това е уникална 
практика и за ЕС.

Кои бяха основните предизвикателства 
и постижения пред камарата през 2010?
Най-напред, трябва да споменем 
развитието на строителния бранш 
през последните няколко години. 2008-
ма година беше върхова за строителния 
бизнес, 2009-та ще се запомни със 
световната икономическа и финансова 
криза, като спадът на строителната 
продукция в България е с над 60% - по наши 
данни спадът спрямо 2008 г. е 68%. През 
2010 година спадът в строителството 
продължава, макар с намалени темпове. 
В края на годината ще излязат 
окончателните резултати за 2010 г., но 
очакванията са за още 20-23% спрямо 
предходната година. Нашите надежди са, 

Домакини сме на конгреса 
на FIEC през 2011 г.
Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България (КСБ)

че този спад ще спре и ще започне ръст на 
строителния бизнес. В Европа, за страни 
като Ирландия, Испания, Португалия, 
България, Естония се наблюдава спад в 
строителното производство, докато 
общо за ЕС се отчита ръст от 3%, което 
значи, че има шанс да излезем от кризата.

През 2009 г. се отчете ръст в 
строителството на инфраструктурни 
обекти – това се дължи на 
строителството на трите лота на 
автомагистрала Тракия, както и на 
строителството на редица обекти 
по програмите „Регионално развитие”, 
където усвояемостта е най-голяма. За 
следващата година, надеждите ни са, 
че този ръст ще продължи. Вече се даде 
старт на строителството на двата 
лота на автомагистрала „Марица”, а през 
новата година предстои стартиране и 
на магистрала „Струма”, както и на още 
пътни артерии по програма „Транспорт”. 

Съгласно закона, на 
територията на България 
не може да работи 
строителна фирма, 
която не е включена в 
регистъра на КСБ
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Инж. Светослав Глосов е роден през 1955 г. 
в Пловдив. Завършил е Икономически 
техникум в Пловдив през 1974 г. със 
специалност „Икономика, отчетност 
и планиране на промишлеността и 
строителството” и ВИАС, София, през 
1981 г., със специалност „Промишлено и 
гражданско строителство”. Работил е като 
проектант в «Гражданстройпроект». През 
1993 г. създава строителната фирма Биад-С. 
Днес, има седем специализации в областта 
на строителството и мениджмънта на 
строителния бизнес.
Инж. Глосов е член на Строителната 
камара от 1994 г. Един от учредителите 
на Камарата на строителите в България, 
активно участва в работата по промяна на 
Закона за ДДС, ЗОП и ЗУТ, както и в процеса 
по възстановяване на средствата, които 
държавата дължи на строителите. 

Възлагаме надежда и на значителните 
средства, отделени по програма 
„Регионално развитие” – програма, която 
върви много успешно засега. Тя е насочена 
към малките и средни предприятия, които 
са основният състав на нашата камара, 
докато успоредната програма „Транспорт” 
е насочена към големите строителни 
компании. Имаме очаквания за развитие 
и на програмите за селските райони 
по двете мерки в програма Екология - 
321 за инфраструктурата и 322 за 
благоустройствените мероприятия.

Видно е, че през следващата година 
строителният бранш ще разчита основно 
на европейски средства. Затова целта на 
камарата е да подпомогне съответните 
ведомства, които управляват тези 
програми, в изготвянето и съгласуването 
на проектите, с които се кандидатства. 
Пример за това е договорът, който 
камарата подписа с фонд Земеделие. По 

него, с камарата са съгласувани вече над 
60 проекта и предстоят още 100, което 
беше приветствано и от Министъра по 
управление на средства от Европейския 
съюз, г-н Томислав Дончев.

Добре ли работи Kамарата с 
държавните институции?
Мисля, че комуникацията на камарата с 
държавните институции е много добра - 
пример за това е и постановлението 
за изплащане на старите задължения 
на държавата към фирмите. В момента 
работим по изграждане на схема, 
по подобие на тази за държавните 
задължения, за изплащане на задълженията 
на общините към строителните фирми. 
По наши предвиждания, стойността на 
задълженията е между 100 и 150 млн. лв. 

Работим в активно сътрудничество 
с министър Дончев и по новия закон 
за обществените поръчки, който 
ще бъде изготвен и приет може би 
следващата година. В предишните му 
промени имаше отразени становища на 
Камарата, но смятаме, че в новия закон 
нашите виждания ще намерят по-пълно 
отражение.

Добра е комуникацията и с 
Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството – министерството, 
което е в най-голяма степен свързано 
със строителния бранш. Основното 
направление, по което си сътрудничим е 
това за обществените поръчки – имаме 
споразумение с министър Плевенлиев 
по пилотен проект за изготвянето на 
унифицирани тръжни условия и съответно 
договори за възлагане на обществени 
поръчки. Целта на проекта е да се 
предотвратят порочните практики, като 
се елиминират всякакви дискриминационни 
или насочващи към определени фирми 
условия. Така, търговете ще протичат 
по-добре, без да се оспорват, и ще се 
постигат реални цени и срокове на 
изпълнение.

Засега проектът ще се развие в 
направлението на проектите за програма 
„Регионално развитие”, където договорите 
са за по-малки суми и са насочени към 
малките и средни фирми. Тези проекти 
вървят по общини, а ако има опорочени 
търгове, те са именно в общините и 
за малки обекти, докато търговете за 
големи обекти може по-трудно да се 
опорочат. Там, обаче има друг проблем – 
изискването за постигане на най-ниска 
цена. Това е и проблем за държавата, 
защото една много ниска цена води до 
проблеми с качеството на изпълнение и 
завършването на изпълнението въобще, 
а когато поръчката е по някоя от 
европейските програми, това води до 
негативни последици за държавата.

(На стр. 34)

През следващата година 
строителният бранш 
ще разчита основно на 
европейски средства
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(От стр. 33)
Преди 2-3 години, когато се обявяваше 
процедура за обществена поръчка, 
се явяваха по 2-3 фирми или нямаше 
кандидати въобще, тъй като имаше 
много работа. Сега, когато няма други 
инвеститори освен държавните поръчки, 
на търговете се явяват по 40-50 и повече 
кандидати, и стремежът да осигурят 
на всяка цена работа води до тези 
нереално ниски цени. Фирмите също не 
си преценяват възможностите и моето 
мнение е, че не трябва да се участва 
на всяка цена. Приемлива цена е тази, 
която ще позволи издръжка и развитие 
на фирмата, а не декапитализиране. 

Много компании прекратиха дейността 
си, защото задълженията им към 
държавата не са отпаднали, а тя, 
вместо да финансира фирмите, забавя 
своите плащания - 300 млн. само за 
2009 г. Вместо държавата да стимулира 
усвояването на средства, в някои търгове, 
напротив, се създава порочна практика 
да се дават допълнителни точки, ако 
фирмата не изисква аванс за поръчката. 
Това пък противоречи на директива на 
ЕК за трийсетдневното разплащане на 
държавата към фирмите, с възможност 
за удължаване с още 30 дни, т.е. общо 60 
дневен срок.

На последното заседание на FIEC - 
Европейската асоциация на строителната 
индустрия, този въпрос беше особено 
дискутиран. Взе се решение да се изпрати 
официално писмо по темата към всички 
премиери на държавите-членки. По този 
повод, използвам да спомена, че България 
е една от най-активните членки на FIEC, 
признание, за което е домакинството на 
София на конгреса на FIEC през 2011г., от 
16 до18 юни.

Смятате ли, че има добра връзка 
между фасилити мениджърите и 
строителните предприемачи?

Бих искал да подчертая разликата 
между строителните предприемачи 
и строителите – ние сме камара 
на строителите. Да, много от 
нашите строители са и строителни 
предприемачи, и често строителният 
предприемач продължава управлението 
и поддръжката на обекта, но това 
обикновено се отнася не за една, а 
за няколко сгради или цял комплекс. 
Друг път, обаче, строителят предава 
обект на компания за поддръжка. 
Намерението за управление се заявява 
още в договорите за покупко-продажба - 
фирмата или предприемачът, който има 
идеята да продължи и с поддръжката 
го записва като идея. Връзката между 
тази фирма и купувачите е по-скоро 
еднопосочно поставяне на условия по 
поддръжка – предварително се договарят 
охранителната техника, помещения за 
инвентар, почистване, складови бази и 
т.н.

Друга възможност, във връзка с която 
мениджърските компании се обръщат 
към нас, е за саниране на сградите по 
програма „Регионално развитие”, както 
и по програма „Енергийна ефективност”. 
Вече има няколко пилотни проекта, които 
се задвижиха, но този тип компании 
насочват усилията си по-скоро към нови 
комплекси, отколкото към саниране на 
съществуващите. Според мен, проблемът 
е финансов. 

Как реагират банките, има ли 
раздвижване по отпускането на 
кредити?
Като че ли има раздвижване, главно в 
посока инвестиционни кредити. През 
2009 г. жилищното строителство спря 
напълно, основно заради прекратеното 
финансиране на гражданите за закупуване 
на жилища, от което заедно с фирмите 
загубиха и самите банки. Сега банките 
предлагат кредити, но търсенето е 
намалено – кризата накара хората да 
са по-предпазливи и да се замислят и за 
връщането на тези кредити.

През 2011 г. все пак ще има ръст 
Строителството е бранш, който първи е 
засегнат от всяка една криза, но и първи 
тръгва след това, което е знак за излизане 
от кризата.

За съжаление, обаче, в планирания 
бюджет има много малко средства за 
строителство. Ще трябва да разчитаме 
на еврофондовете. Бяхме на среща в 
Комисията по регионално развитие на 
ЕС, дирекция България, където имаше 
остри критики за липса на капацитет 
в усвояването на средства, така че 
държавната администрация трябва да 
работи в тази посока, а ние сме насреща 
за помощ и подкрепа. �

Интервюто подготви Антон ТОНЕВ

Мениджърските компании 
се обръщат към нас за 
саниране на сградите по 
програми „Регионално 
развитие” и „Енергийна 
ефективност”

Държавата забавя 
изплащането на 300 млн. 
само за 2009 г
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Г-Н ВЕЛКОВ, БИХТЕ ЛИ ПРЕДСТАВИЛИ С 
НЯКОЛКО ДУМИ НСНИ? КОИ СА ОСНОВНИТЕ 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ НА 

ЧЛЕНУВАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ? 
Национално сдружение „Недвижими 
имоти” обединява над 300 юридически 
лица, включително най-големите и 
национално представени компании, т.е. 
по-активните и ангажирани с дейността 
в бранша професионалисти в тази 
нерегламентирана от закона дейност. 
Сдружението има история от над 18 
години и е единствената браншова 
организация в този динамичен и пазарно 
активен сектор. НСНИ е национално 
представена организация със солиден стаж, 
обединяваща интересите на тези, които 
подкрепят усилията за регламентиране 
на брокерската дейност. Доказателство 
за това е връчената ни през изминалата 
седмица награда на Българската търговско-
промишлена палата за най-добра 
браншова организация, член на палатата 
и с активен принос за браншовото 
движение. Сдружението и настоящият 
му управителен съвет влагат енергия в 
професионализацията и регламентацията на 
тази индустрия и професия – посредниците 
на пазара на недвижими имоти, които 
осъществяват все по-трудния диалог между 
страните в инвестиционния процес. 

В НСНИ, разбира се, членуват и редица 
компании с тясно специализиран предмет 
на дейност, както и такива със странични 
дейности – пропърти мениджмънт, ако ще 
и символичен заради малкия пазар, оценяване, 
фасилити мениджмънт и др. Основния 
членски състав, обаче, е изграден от брокери 
на недвижими имоти, които извършват 
посредническа дейност. По-активните и 
ангажирани с професията от тях членуват 
в някоя от 16-те регионални структури в 
големите градове. Докато редица компании 
в бранша се създадоха, за да изпълнят 
функцията “отдел продажби” към големи 
строителни компании, нашите членове са 
специализирани компании, които не строят, 
не инвестират, а са с концентрирана 
посредническа дейност. 

(На стр. 36)

Работим за регламентиране 
на посредническата дейност
Иван Велков, заместник-председател на Национално сдружение 
„Недвижими имоти” (НСНИ) и управител на Райфазен Имоти

Иван Велков е икономист, завършил магистратура по бизнес администрация 
от Столичния университет по икономика в Пекин. От юни 2008 г. е 
регионален мениджър на Райфайзенбанк в България. Понастоящем е 
оторизиран да ръководи Райфайзен имоти, собственост на Райфайзенбанк.
Г-н Велков има над 15-годишен мениджърски опит, натрупан в международни 
компании в Азия и Югоизточна Европа в индустрии като логистика, 
комуникации и недвижими имоти. Сред предишните му позиции са 
консултант и изпълнителен директор в CB/DTZ, Пекин и стратегически НR и 
генерален мениджър в Colliers International за Югоизточна Европа. 
От 2007 година, г-н Велков е член на УС на Национално сдружение “Недвижими 
Имоти” (НСНИ), а през 2009 г. е избран за заместник-председател на 
Управителния съвет на НСНИ.
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(От стр. 35)
Какво се прави за регламентирането на 
професията?
В тази посока, Европейската комисия 
прие миналата година Европейски 
препоръчителен стандарт EN15733, който 
унифицира най-малкото като термини вида 
и типа на услугите, които посредниците 
на пазара на имоти би трябвало да 
предоставят във всички страни от ЕС. 
Например, ако някой реши да закупи къща 
в Холандия чрез белгийски посредник и 
живеейки във Франция, би трябвало да знае с 
кои субекти и с какви услуги може да работи. 
Самата идея на ЕС за свободно движение 
на стоки, капитали и услуги предполага 
унифициран подход. На този етап, 
стандартът е общовалиден и приет като 
основа за бъдещ по-сериозен регламент за 
страните-членки. В голяма част от тях 
има вече приет специален закон, който 
урежда търговията с недвижими имоти, а 
в други са предприети нормативни мерки, 
регламентиращи кой участник в процеса 
по покупко-продажба на недвижими имоти 
с какви услуги и отговорности влиза в 
процеса. 

Източноевропейските страни, като 
нововъзникващи пазари, тепърва навлизат 
в тази тема, и то в глобализирания 
паневропейски пазар. Всеки пазар има 
различна специфика и не винаги има ясна 
регламентация на правата и задълженията 
на участниците. Правата на потребителя 
включват той да знае, когато се обръща 
към друг участник в процеса – предприемач, 
проектант, строител, нотариус, 
брокер - вида на предлаганата услуга и 
отговорността на участниците за крайния 

Препоръчителен за 
посредничеството 
стандарт е преведеният 
през 2010г. от БИС 
Европейският стандарт 
EN15733 

резултат. В частност, 
купувачът също има 

своите права и задължения. 
През изминалата година, техническият 

комитет към Българския институт за 
стандартизация (БИС), в който ние сме 
членове, преведе Европейския стандарт и на 
български и чрез този акт го официализира 
и за българския пазар. Този стандарт е, 
разбира се, препоръчителен, но работи 
подобно на други популярни стандарти 
като ISO – всеки, който би искал да 
отличи качеството на организацията 
си и предлаганите услуги, би могъл да се 
подложи на оценяване. По този начин, 
потребителят знае какво да очаква от 
партньорите си в процеса, а самите те 
оптимизират работата си, като постигат 
и маркетингови ползи.

Като основни инициатори, БИС и НСНИ се 
опитаха да подпомогнат регламентирането. 
Усилията на българското браншово движение 
в тази насока се оценяват и от нашите 
международни партньори на европейските 
форуми. Въпреки, че пазарът в България 
е далеч от обемите или качеството на 
продуктите и услугите на други европейски 
пазари, страната е сериозен и деен участник 
на международната сцена. Тази теза беше 
подкрепена и от международните гости 
на организираната от нас конференция 
„Въвеждането на Европейския стандарт 
EN15733 за услугите на агентите 
на недвижими имоти и законовата 
регламентация на този бизнес в България”. 

Надяваме се този стандарт да послужи, ако 
не за основа на бъдещ закон, то поне за много 
ясна информационна политика към крайния 
потребител. 
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Как изглежда пазарът на енергоефективни 
сгради в така поставения контекст?
Истински български пазар на 
енергоефективни сгради няма. Пазарът 
на енергоефективни и качествени 
недвижими имоти има огромен 
потенциал за развитие, но все още 
липсва търсене. От развитие има нужда 
и посредническото звено. Белег за това 
е и присъствието в бранша на едва 
няколко големи международни компании. 
Ако оприличим пазара на имоти с този на 
автомобили, в момента се опитваме да 
продаваме скъпи нови коли в общество, 
наситено с 800 000 стари автомобила. 
Потребителят е водещ в определянето на 
вида и качеството на имотите – когато 
се появи и възпита търсене на определено 
качество и започне да се мисли за ползите 
от устойчивото развитие, тогава ще 
бъде оправдано и инвестирането в 
наистина качествени имоти. 

В България, вече няма мислене в 
перспектива, никой няма в предвид 
идващите поколения или дори следващите 
10 години. Избрали сме най-неподходящата 
комбинация от ценности на Изтока и 
Запада – консервативни сме, когато 
трябва да рискуваме, и прибързваме, 
когато трябва да се вземе решение за 
инвестиция от ранга на недвижимото 
имущество. Прави се дори компромис с 
качеството и здравето, а не би трябвало. 
В това отношение, тежката икономическа 
ситуация имаше силно пречистващо 
въздействие – опериращи останаха именно 
онези компании и обекти, които заложиха 
на качеството. 

По отношение на енергоефективността, 
смея да твърдя че има движение по 
заложените в Директива 2020 на 
Европейската комисия междинни и крайни 
цели, макар и с по-бавни от необходимото 
темпове.

Какво е цялостното състояние на 
пазара на недвижими имоти? Какви са 
очакванията ви за 2011 г.? 
Годишната цикличност е типична за 
пазара на недвижими имоти – затихване 
в началото на годината, раздвижване 
през пролетта, почивка през лятото и 
натоварена работа през есента и до края 
на годината. Очакванията ми за идващата 
година са за стабилизиране на пазара и 
завръщане на растежа – тенденция, която 
се вижда и от края на 2010 г. 

През 2011 г. Национално сдружение 
„Недвижими имоти” планира да продължи 
традиционната си дейност по организиране 
на събития за популяризиране на добрите 
практики в бранша, както и по поддържане 
на добрите контакти с международните 
ни партньори. Предстои ни и да продължим 
усърдната си работа в подкрепа на 
регламентирането на професията. �

Интервюто подготви Бойка ОГНЯНОВА

Най-важната ни 
дейност е да предпазим 
потребителите от 
грешки

Той би регламентирал и желанието на 
компаниите за международна дейност. Не на 
последно място, сертифицирането по този 
стандарт ще спомогне за утвърждаване на 
добрия образ на фирмите в България – ще се 
знае, че отговарят на определени изисквания, 
също като колегите си от Великобритания 
и други държави с регулиран пазар, където 
едно от условията за опериране като 
посредник при покупко-продажба на имоти 
е да се носи професионална отговорност 
при евентуални щети. И в България, така 
се регулират редица професии, като лекари, 
архитекти, инженери и т.н. Не бива да се 
мисли, че целта на регламентирането е да 
се извлекат дивиденти за посредниците – в 
крайна сметка, най-важната ни дейност е да 
предпазим потребителите от грешки.

За какво трябва да следят 
инвеститорите при закупуване на 
недвижимо имущество, за да не 
извършват такива грешки? 
Европейският стандарт е един от 
критериите за оценка на стабилността 
на компанията и на възможността 
за дългосрочни взаимоотношения и 
след продажба. Той би спомогнал и за 
удостоверяване, че брокерът защитава 
именно интереса на клиента, а не своя. 
Вярвам, че членството в НСНИ също е такъв 
белег за професионализъм – членуващите над 
300 фирми имат осъзнатото желание да се 
занимават, освен със самата дейност, и с 
развитието на професията. 
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Г-Н ГАЗДОВ, БИХТЕ ЛИ ПРЕДСТАВИЛИ С 
НЯКОЛКО ДУМИ БФА? 
Българска фотоволтаична асоциация 

беше създадена през септември 2009 г. 
от 17 компании с желание да подпомогнат 
институциите за създаването и 
приемането на по-добра нормативна уредба 
за сектора на ВЕИ като цяло. Важна задача 
пред нас е създаването на устойчива и 
прозрачна бизнес среда и привличането на 
инвестиции към сектора в България. 

За 15-те месеца, през които 
съществуваме, имаме вече над 100 
члена. Това показва огромния интерес 
на бизнеса и се дължина умението ни 
да популяризираме фотоволтаиката 
и ВЕИ като цяло, от една страна, и на 
съществуващите проблеми, от друга. 
Много компании имат нужда да защитят 
интереса си и БФА е мястото, където 
говорят с един глас. 

В Европейския съюз вече не стои 
въпросът дали трябва да изграждаме ВЕИ, 
въпросът сега е как да бъдат направени, 
как да бъдат въведени в енергийната 
система, как да бъдат интегрирани в 
съществуващия сграден фонд. Мисля, че 
успяваме да осъществим комуникацията 
между бизнеса и администрацията, и се 
надявам това да доведе до позитивни 
промени – да чуваме все по-често за 
нови ВЕИ, за създаване на работни 
места, за модерни сгради с интегрирани 
фотоволтаични системи. 

Какво включваше през изминалата 
година работата на Асоциацията в тази 
посока?
Дейностите ни са политически, 
информационни и комуникационни. Може би 
най-големият ни принос и през изминалата 
година беше да популяризираме 
фотоволтаиката и реалните ползи, 
които може да донесе. В българското 
общество битува митът, че ВЕИ ще 
увеличат многократно сметките, което 
не е реално при дял 0,1% от общия обем на 
произвежданата електроенергия в България 
и още по-нисък дял при консумацията. Дори 

Законът за ВЕИ е ключов за 
инвестиционните проекти
Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация (БФА)

Никола Газдов завършва политология 
в ЛМУ, Мюнхен, откъдето 
получава магистърска степен по 
източноевропейски изследвания. В 
Бирмингам специализира международна 
политическа икономика с фокус върху 
Източна и Югоизточна Европа. 
Г-н Газдов започва да се занимава с 
проблемите във фотоволтаичния 
сектор от 2006 г., а от септември 2009 г. 
е председател на УС на Българската 
фотоволтаична асоциация.

да се инсталират стотици мегавати, 
отражението пак няма да е съществено, 
тъй като делът ще остане нисък, а цената 
на технологията ще пада във времето.

През изминалата година участвахме в 
работната група към Министерството 
на икономиката и енергетиката, 
която подготвя новия закон, както 
и в работни групи на Европейската 
фотоволтаична асоциация, на която сме 
член. Организирахме няколко семинара и 
конференции, включително провелата 
се на 6-ти декември конференция 
„Фотоволтаика в България – перспективи 
за слънчево развитие”. Смея да твърдя, 
че с около 300 гости тя беше най-добре 
посетената ВЕИ конференция за годината.

Дейността на Асоциацията се развива, 
но събитията във фотоволтаичния сектор 
са по-тромави. Проектите се случват 
въпреки, а не благодарение на наличната 
правна рамка – все още нямаме закон. 
В началото на 2009 г. инсталираните 
мощности бяха общо 1 MW, а към края на 

БФА е мястото, където 
компаниите в сектора 
говорят с един глас
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2010 г. ще са между 15 и 20 MW. Въпреки 
че нарастването е в пъти, абсолютните 
стойности са все още ниски. 

Отрази ли се тежката икономическа 
ситуация на сектора?
През 2009 г. световната икономическа 
криза и спрялото финансиране доведоха 
до тежки сътресения в сектора. Въпреки 
това, кризата имаше и позитивно 
влияние - цените на компонентите паднаха 
драстично, средно с 30%. Технологиите 
се развиват много бързо във времето 
и сравнението на индустрията ценово 
и като ефективност преди 5 години и 
днес говори за революция. Вярвам, че след 
5 години технологиите ще са намалили 
цената си с поне още 30%.

Някои скептици посочват тенденцията 
за поевтиняване на технологията като 
причина България да се включи по-късно в 
тази индустрия?
Не можем да си позволим да чакаме 

развитието на технологиите. Трябва 
да решим дали искаме да сме само 
пасивни консуматори или ще се включим 
активно в технологичната революция 
на сектора, за да създадем добавена 
стойност и работни места за хора във 
високотехнологичните сфери на тази 
индустрия – инженери, разработчици, 
учени, изследователи. Вече има движение 
в тази насока – в професионалната 
гимназия „Джон Атанасов” се създаде 
паралелка за фотоволтаични техници, 
висшите учебни заведения инициират 
семинари, студентите се насочват към 
сектора за магистърски тези, стажове 
и т.н.

На потребителско ниво, технологиите 
са вече изгодни – крайният потребител 
не усеща свързаните нови зелени 
мощности, въпреки ненужно въведената 
такса „зелена енергия”. ВЕИ и в частност 
фотоволтаиката е очевидно много изгодна 
за България сфера на развитие - така или 
иначе, трябва да достигнем дела от 16%, 
заложен в програма Европа 2020, въпросът 
е как.

Широко разпространен подход е на 
вложените средства да се гледа като 
на разход и да се действа на принципа 
„най-ниска възможна цена”. Става въпрос, 
обаче, за инвестиция – първа стъпка от 
грандиозното движение за промени в 
енергийния сектор и пазара като цяло, 
което може да промени цялата структура 
за набавяне на енергийни ресурси и да 
ориентира икономиките към различни 
пазари. Намалява се зависимостта от 
внос на ресурси, което е особено важно 
за България, която е напълно зависима от 
Русия за внос на газ. Освен това, много от 
компонентите за ВЕИ мощностите могат 
да се произвеждат в България. Когато 
технологията стане достъпна, локалното 
и децентрализирано обслужване на ВЕИ ще 
стане не само по-изгодно, а и необходимо. 

Какво означава това за потребителите? 
За потребителите, това означава, 
че могат да бъдат и производители – 
всеки ще може да инсталира няколко 
фотоволтаични панела и да произвежда 
на място електроенергията, която 
ползва, като съответно печели от 
преференциалната тарифа. Например, ако 
инсталирам 3kW - колкото е консумацията 
на четиричленно семейство в България, 
ще мога да ги продавам на мрежовия 
оператор, който пък ще спести разходи 
по довеждането на електроенергия през 
подстанции. Технологично е възможно и да 
не се натоварва мрежата с генерираната 
от отделните производители енергия, а да 
се връща за ползване към тях. Регулаторно, 
обаче, тази възможност все още не е 
предвидена.

(На стр. 40)

В Европейския съюз вече 
не стои въпросът дали, а 
как да изграждаме ВЕИ

Фасилитис  стр. 39
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(От стр. 39)
Какви са предимствата на 
фотоволтаичните инсталации и 
стъпките за изграждането им?
В момента, законът не прави разлика 
между електроцентрала и няколко 
панела на покрива - изискват се всички 
процедури за строителен обект по ЗУТ. 
В законопроекта има заложени мерки за 
улесняването им, като например фиксирана 
тарифа. Смятам че приемането му ще 
доведе до огромен ръст на пазара, защото 
много от малките потребители на пазара 
ще се превърнат и в производители. Тъй 
като фотоволтаиката е много сигурна 
инвестиция, банките ще са склонни да 
инвестират и до 100% в подобни проекти, 
така че човек би могъл без никакви лични 
средства да получава редовен месечен 
доход.

При по-големите проекти, процедурата 
е приемлива и сега, с изключение на 
необоснованите забавяния. Има два 
основни проблема – липсата на фиксирана 
тарифа, което води до затрудненото 
финансиране, и виртуалният проблем 
с капацитета на мрежата в България, 
предизвикан от невъзможността да се 
отличат сериозните инвестиционни 

намерения. Решение на тези проблеми 
може да бъде въвеждането на такса за 
присъединяване, гаранция за истински 
инвестиционен интерес - в настоящия 
проектозакон се предвижда сума от 25 
000 евро за системи над 1 kW.

Що се отнася до стъпките за 
изграждане на фотоволтаични системи, 
след като се подсигурят земя, промяна 
на предназначението и разрешение за 
присъединяване към мрежата, следва да 
се намери външен инвеститор с опит 
в сектора. Изкарва се разрешително 
за строеж и започва процес по 
изграждане – доставка на компоненти, 
избор на изпълнител, подизпълнители, 
и т.н. В последствие, поддръжката 
на фотоволтаичния парк се поема от 
фирмата изпълнител или, най-често, от 
местните й партньори. Тук е мястото на 
българските специалисти и дългосрочните 
работни места.

Какво включва поддръжката на 
съоръженията?
Самата експлоатация на съоръженията 
е лесна, тук няма подвижни елементи, 
освен така наречените „тракери” – 
следящи системи. В класическия случай, 
фотоволтаичните панели се поставят 
върху метална или алуминиева рамка за 
период от 25 години. Поддръжката е 
важна при авария или други непредвидени 
обстоятелства, но в общия случай не 
е съществено перо по проекта. При 
тракерите, подвижните части са рисков 
елемент, но пък благодарение на тях 
слънчевата енергия се оползотворява 
максимално и евентуалните допълнителни 
разходи по поддръжката се изплащат. В 
сравнение с класическа централа, обаче, 
дори и при тракерите, поддръжката е 
значително по-предвидима.

Какво предстои на БФА през 2011 г.?
Основната ни задача и през идващата 
година е приемането на закона за ВЕИ. Той 
е ключов за по-лесното преодоляване на 
първоначалния финансов праг за развитие 
на инвестиционните проекти.

Смятам, че като асоциация ни очаква 
нелек период, защото имаме много работа. 
Надявам се законопроектът да се приеме и 
да обърнем повече внимание на по-друг тип 
задачи – развитието на местни кадри, 
организацията на семинари за държавната 
администрация и стимулирането на по-
активната и ползотворна комуникация 
между бизнес, неправителствен сектор 
и държавна/местна власт. Важно е 
и разработването на програма за 
информиране на широката публика – всеки 
гражданин да може да участва във ВЕИ 
пазара. Всичко това, обаче, зависи от 
нормативната рамка. �

Интервюто подготви Бойка ОГНЯНОВА

„Вярвам, че след 5 години 
технологиите ще са 
намалили цената си с 
поне още 30%.”

Подвижните части на 
тракерите са рисков 
елемент, но пък 
благодарение на тях 
слънчевата енергия се 
оползотворява максимално
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Г-Н ИВАНОВ, БИХТЕ ЛИ ПРЕДСТАВИЛИ 
С НЯКОЛКО ДУМИ НАФТСО? КОИ СА 
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И БИЗНЕС СФЕРИ 

ЗА  ЧЛЕНУВАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ?
Националната асоциация на фирми за 
търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е 
сдружение с нестопанска цел, което има 
деветгодишна история. От членовете 
на НАФТСО са наети почти 30 % от 
регистрираните на трудови договори в 
НОИ и търговският им оборот за 2009 г. 
надхвърля 216 милиона лева, което е около 
38 %  пазарен дял.

Всеки, който се интересува и следи 
живота на нашата асоциация, би 
потвърдил, че тя има безспорен принос за 
положителните промени в частния сектор 
и за неговото развитие. Нейно дело са 
провежданите национални и работни срещи, 
разработка на аргументирани становища 
и позиции, реализирани проучвания и други 
мероприятия по актуални проблеми на 
частната индустрия за сигурност. 

НАФТСО се стреми активно да участвува 
във всички процеси на европейско и 
национално ниво, свързани с развитието на 
частните услуги за сигурност. От 2005 г. 
асоциацията е член на Конфедерацията на 
европейските услуги за сигурност CoESS. 

Кои бяха основните предизвикателства и 
постижения за НАФТСО през 2010?
Основните предизвикателства пред 
НАФТСО през настоящата година 
бяха свързани основно с дейността на 
членовете в условията на икономическа и 
социална криза. 

Що се отнася до постиженията, нашата 
асоциация, като отговорно и признато на 
национално и на европейско ниво сдружение, 
продължи да бъде активен и полезен 
участник в процесите в частния сектор за 
сигурност. Имам предвид:
� Създаване на предпоставки за 
усъвършенстване на нормативната 
база, регламентираща правилата в 
сферата на частната сигурност; това 
са предложенията по Закона за частната 
охранителна дейност.

(На стр. 42)

Сигурността е съществена 
за сградното управление
Иван Иванов, Изпълнителен секретар на Националната асоциация 
на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)

Иван Иванов е изпълнителен секретар 
на НАФТСО от 2004 г. Председател е на 
Технически комитет 53 на Българския 
институт за стандартизация БИС и 
на Експертната комисия “Обществена 
сигурност и безопасност” на НАПОО, член 
е на Работните комитети “Социален 
диалог” и “Сближаване” на Европейската 
конфедерация CoESS. 

Оборотът на членовете 
в НАТФСО надхвърля 216 
милиона лева, което е 
около 38 %  пазарен дял
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(От стр. 41)
� Осигуряване на актуална полезна 
информация за процесите в сферата на 
частната сигурност на европейско ниво и в 
други европейски държави; освен седмичния 
бюлетин за членовете на НАФТСО, офисът 
на асоциацията започна издаването на 
публичен месечен бюлетин.
� Конкретни мерки за промяна в 
отношението на публичните институции и 
на бизнеса към смисъла и необходимостта 
от качествени услуги за сигурност; това 
са препоръките при избор на доставчик 
на охранителни услуги, становището 
и обръщенията за последиците от 
икономическата и социална криза, реакция 
на порочни процедури в конкурси по ЗОП, 
проведените мероприятия и др.

Бих искал да насоча вниманието на 
Вашите читатели само към две прояви на 
нашата асоциация:

Първата: Информационната среща-
дискусия през месец май 2010г. на тема: 
„Хармонизация на частните услуги за 
сигурност в Европа в изпълнение на 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент” с участието на Генералния 
секретар на CoESS и членове на Работния 
комитет на Конфедерацията „Охрана”. 

И втората: Кръглата маса през 
миналия месец „Двадесет години бизнес в 
сигурността”, с участието на клиенти и 
възложители. Там започна популяризирането 
на „Препоръки към клиенти или възложители 
на обществени поръчки при избор на 
доставчик на охранителни услуги”. В 
материалите на кръглата маса беше 
включена презентация за Ръководството 
„Избор на най-добра стойност”, разработено 
от Конфедерацията на европейските услуги 
за сигурност CoESS и на профсъюзната 
мрежа UNI-Europa с подкрепата на 
Европейската комисия. Документът 
беше адаптиран за българските условия. 
Ръководството е на интернет страницата 
на НАФТСО и сме на разположение за 
допълнителна информация.

Какво е цялостното състояние на 
охранителния сектор? Какви са 
тенденциите?

Частният охранителен сектор е с голямо 
обществено значение, свързан е с почти 
всички сфери на икономическия живот и 
влива значителни приходи в държавната 
хазна.

Състоянието на пазара на 
частните услуги, обаче, е повече от 
тревожно. В условия на криза и при 
увеличаваща се престъпност масово 
се пести от сигурност, качеството 
и професионализмът се подценяват за 
сметка на ниските цени. Продължава 
провеждането на порочни процедури 
за обществени поръчки, да се купува 
отговорност, но не и на сигурност. 
Много клиенти и особено възложителите 
на обществени поръчки залагат на най-
ниската цена и не отчитат, че евтиното в 
повечето случаи излиза по-скъпо. 

В резултат нарастват дъмпингът и 
нелоялната конкуренция при охранителните 
услуги. 

Що се отнася до състоянието на частния 
охранителен сектор, накратко то е 
следното: 
� В много случаи не се прави бизнес, 
а само до голяма степен се симулира 
охрана. Неспазването на законите води 
до по-големи печалби. Изходът от тази 
ситуация е в единни критерии за качество 
и нетърпимост към неспазването на 
правилата.
� Всички в частния охранителен сектор сме 
в една лодка, но някои гребат, други искат 
само да държат руля, а трети - пробиват 
дъното.
� Частният сектор за сигурност като 
цяло ще преживее икономическата криза и 
дори ще укрепне. Кризата заставя всички 
да действат премерено и да ограничат 
разходите. Частните охранителни фирми, 
за разлика от много други, не търсят 
подарени средства. Те сами си заработват 
приходите и още повече - създават работни 
места. 
� Развиват се и големи компании, които 
предоставят комплексни услуги за охрана 
на личността и активите на юридически 
и физически лица, както и на масови 
мероприятия.
� Всичко тече и всичко се променя, 

Предлагането на 
оценка на риска с 
формулиране на 
препоръки е конкурентно 
преимущество за 
фирмата - доставчик 
или изпълнител на 
охранителната услуга
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но нещо остава непроменено - 
потребността от прозрачност на 
услугите и професионализъм, отговорност 
към клиентите и социална защита на 
служителите. Това не са празни послания за 
утвърдилите се на пазара коректни фирми.

Търговската сигурност и охрана са 
съществен елемент от управлението 
на дадена сграда или съоръжение. Имате 
ли наблюдение, как се справят фасилити 
мениджърите по отношение на тази 
сфера на дейност? Бихте ли отправили 
препоръки, на базата на Вашия опит?
В нашата асоциация добре разбираме, че 
сигурността и охраната са съществен 
елемент от управлението на дадена сграда 
или съоръжение. Клиентите, включително 
фасилити мениджърите, търсят 
професионална защита, но не всички от 
тях осъзнават в пълен обем всички заплахи 
и рискове за своята безопасност, тази 
на съответните обекти или за бизнеса 
си. Задачата на частната охранителна 
фирма е създаване на такава защитна 
бариера, която максимално трудно да бъде 
преодоляна. 

Важна е концепцията за безопасност на 
конкретния обект, кой и как ще реагира в 
условията на нестандартна ситуация, какво 
взаимодействие и други адекватни мерки са 
предвидени. 

Предлагането на оценка на риска с 
формулиране на препоръки е конкурентно 
преимущество за фирмата - доставчик 
или изпълнител на охранителната услуга. 
Анализът на заплахите е процедура, която 
би следвало да предхожда създаването на 
система за сигурност за съответната 
сграда или съоръжение. Успехът е налице, 
когато се предлага не безлична оферта, а 
конкретен анализ на реалната обстановка, 
препоръки за нейното усъвършенствуване 
и финансово-икономическа обосновка на 
разходите. 

Човекът остава един от главните 
фактори в ежедневната охранителна 
дейност, независимо колко подробно са 
формулирани технологиите за сигурност, 
колко модерно е монтираното оборудване 
на съответния обект и колко нива на 

защита са предвидени. 
Високите цени на услугите не винаги 

гарантират доброто качество, но ниските 
цени определено не са доказателство 
за професионализъм в дейността. 
Сигурността е твърде сериозна дейност, за 
да се поверява на непрофесионалисти.

Какви са вашите очаквания за 2011 г. от 
бизнес гледна точка?
Частният бизнес в сферата на сигурността 
е на кръстопът и е от изключително 
значение накъде ще поеме. Предстоят 
промени в правилата на европейско и 
национално ниво. Глобализацията е факт и в 
сферата на сигурността.

Икономическата и социалната криза в 
страната ще продължат. Престъпността 
ще нараства. Ще се увеличава 
неиздължаването на дългове, свиването 
на пространството за бизнес и битката 
за бизнес-ресурси. В тази обстановка 
оказването на платени услуги с оръжие 
изисква по-различно и сериозно отношение. 
Безусловно е нужен по-ефективен контрол, 
а не свиване на пазара за частната 
охранителна дейност от страна на 
публичната власт; практиката в Европа 
не е такава и приетата миналия месец 
от Европейската комисия Стратегия на 
ЕС за вътрешна сигурност недвусмислено 
потвърждава това. 

НАФТСО е на важно стъпало от 
своето развитие, свързано с нейните 
отговорности и задачи като член 
на Конфедерацията на европейските 
услуги за сигурност CoESS, нуждата от 
усъвършенстване на правилата в сферата 
на частната сигурност и потребността 
от ефективни мерки за ограничаване 
на “сивия” сектор, ниското качество 
на услугите и порочните практики в 
процедурите за обществени поръчки.

Асоциацията ще продължи да работи 
активно, инициативно и ефективно, за да 
стане още по-полезна организация не само 
за индустрията за сигурност, но също така 
за нейните клиенти и за обществото като 
цяло. Но времето ще покаже. �

Интервюто подготви Бойка ОГНЯНОВА

Сигурността е твърде 
сериозна дейност, 
за да се поверява на 
непрофесионалисти
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ПРЕДСТАВЕТЕ С НЯКОЛКО ДУМИ КАМАРАТА НА 
АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И В ЧАСТНОСТ, 
КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, НА КОЯТО СТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ?
Камарата на Архитектите в България 
е създадена и регулирана от Закона за 
камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП). 
КАБ е професионална организация на 
архитектите, ландшафтните архитекти 
и урбанисти, придобили проектантска 
правоспособност в устройственото 
планиране и инвестиционното 
проектиране.  КАБ представлява своите 
членове и защитава професионалните 
им права и интереси в съответствие с 
интересите на обществото. Камарата 
осъществява сътрудничество със сродни 
камари на европейско и международно 
равнище. 

КАБ е пълноправен член на 

Необходимо е професионално 
управление на имотите

Арх.Николай Гълъбов, председател на Комисията по международна дейност 
и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България (КАБ)

КАБ е пълноправен 
член на Архитектурния 
съвет на Европа 
(АСЕ) представляващ 
интересите на над 480 
000 архитекта пред 
Европейската комисия

Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) 
от 2007 г. Организацията представлява 
интересите на над 480 000 архитекта 
пред Европейската комисия, като нейна 
основна цел е хармонизирането на 
законодателствата на страните членки 
на Европейския съюз. Комисията по 
международна дейност и евроинтеграция, 
на която съм председател от 2009 г. 
осъществява комуникацията както с 
АСЕ, така и с други камари и браншови 
организации. Също така съдейства активно 
за евроинтегрирането на българските 
архитекти към европейските изисквания и 
норми.

Кои бяха предизвикателствата 
за 2010 г. и как това се отрази върху 
дейността ви?
Невижданата криза в бранша. 
Недостатъчното и некачествено усвояване 
на средствата по еврофондовете касаещи 
архитектите. Липсата на достатъчно 
устойчиви, „зелени” проекти. Нуждата от 
промени в законодателната рамка.

Но предизвикателствата, по мое 
мнение, тепърва предстоят, след 
като Европейският парламент гласува 
промяна на Директивата за енергийните 
характеристики на сградите. Съгласно 
разпоредбите, новите сгради след 
2020 г. трябва да са близо до нулевото 
изразходване на енергия. АСЕ има намерение 
да подготви насоки за прилагането на 
Директивата, за да може както КАБ, така 
и другите европейски камари да могат 
бързо и безпроблемно да спомогнат да бъде 
въведена на национално ниво. Комисията 
по международна дейност активно 
и навременно информира членовете 
на Камарата за всички тенденции в 
архитектурата, законодателство и 
информация относно архитектурната 
професия. 

На всяко тримесечие, АСЕ прoвежда 
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анкети относно ефекта на икономическата 
криза върху архитектурната професия, 
която Комисията разпространява чрез 
информационната система на Камарата. 
Във всички тях досега, България варира 
между 3-то и 5-то място по активност, 
което показва будния дух на нашата колегия. 
Всички доклади относно резултатите 
могат да се прочетат на сайта на КАБ, 
преведени на български език. 

През месец юли, Комисията организира 
конференция със съдействието на САБ, 
на тема: „Мястото на архитектите 
и проектантите в повишаване на 
усвояемостта на европейските 
фондове и реализирането на качествени 
устойчиви проекти в България”, в 
която взе участие министър Томислав 
Дончев и експерти - архитекти както 
от МРРБ, така и от други организации. 
Събитието се проведе успешно, но 
евроинтегрирането на българския 
архитект тепърва предстои. В този 
ред на мисли, по повод отбелязването 
на 20 години от създаването на АСЕ на 
3 декември, в Европейския парламент ще 
бъдат изложени проекти от всяка една 
държава от Европейския съюз, показващи 
най-добрите практики от областта 
на устойчивата архитектура. Както 
вашите читатели вече знаят, Комисията 
ни проведе електронен конкурс, в който 
Англо-американското училище в София 
беше отличено с първо място. Конкурсът 
показа постиженията в България в 
Зелената архитектура.

Бихте ли споделили впечатленията си, 
придобити от общуването с колеги 
от Съвета на Архитектите в Европа 
и такива от други камари? Какво е 
цялостното състояние на сектора и 
какви са тенденциите на европейско 
ниво?
Нашият бранш е в дълбока криза, а 

Николай Гълъбов е председател на Комисията 
по международна дейност и евроинтеграция 
към Камарата на архитектите в България. 
Координира дейностите на КАБ с Борда на 
Съвета на архитектите в Европа и други 
международни организации. Управлявал 
е проекти в САЩ и България, във връзка 
с проектирането, строителството, 
обновяването и поддръжката на жилищни, 
административни и търговски и индустриални 
сгради.
Завършва УАСГ, в последствие придобива лиценз 
да практикува архитектурна дейност от щата 
Калифорния, САЩ, както и сертификат, че може 
да изгражда „зелени” енергийно ефективни 
сгради в щата Калифорния, САЩ, където работи 
над десет години.

Надявам се до средата на 
2011 г. България да излезе 
от кризата

устойчивото и природо-щадящо развитие 
се вижда като една от най-силните анти-
кризисни мерки. Главната тенденция е 
сградите в Европейския съюз да стават все 
„по-зелени”. В развитите страни в Европа, 
тенденцията в инвестиционния процес е 
да става по-всеобхватен и интегриран. 
Това ще рече, че от самото начало всички 
действащи лица в „живота” на една сграда 
работят заедно. Освен инвеститорът, 
редом с архитектите и инженерните 
работят строители, фасилити мениджъри, 
ползватели и наематели.

Имате ли наблюдение в България как 
се справят фасилити мениджърите - 
евроинтегрирани ли са те? Стават ли 
по-знаещи и можещи? Какво трябва да 
направят според вас, за да вършат по-
добре работата си в тази сфера?
Нямам достатъчно директни впечатления 
от сектора. Мога да коментирам, че 
ролята на сектора трябва да се засили 
и че моето убеждение е, че тепърва ще 
се засилва. Все по-голям процент от 
инвеститорите на пазара ще търсят 
дългосрочните инвестиции, тъй като 
времето на инвестициите с цел продажба 
премина. А те неминуемо имат нужда от 
професионално управление на имотите им.

А според Вас, като експерт по устойчива 
архитектура, какво архитектите могат 
да подобрят в своята работа, за да може 
работата им с фасилити мениджърите 
на сградите да стане по-ефективна?
Архитектите както и фасилити 
мениджърите имаме много какво да 
учим по проектирането, изграждането 
и поддръжката на една „зелена” сграда. 
Много е важно да работим заедно. Един 
от основните устойчиви принципи 
е „интегрираността”. Фасилити 
мениджърите участват от началото 
на проектирането и строителството. 
След построяването на сградата, 
архитектурният екип осъществява „building 
commissioning” - инспектиране и анализ дали 
сградата работи както е проектирана.

Какви са очакванията ви за 2011 г. и 
според анкетите, провеждани от Съвета 
на Архитектите в Европа, в който сте 
официален представител на КАБ?
Според анкетите на Архитектурния Съвет 
на Европа, болшинството от архитектите 
в някои държави - Германия, Полша, както и 
някои Скандинавски държави, вече смятат, 
че са извън кризата. Надявам се до средата 
на 2011 г. това да се случи и в нашата 
държава. Чрез работа си, в нашата комисия 
се опитваме да помагаме за това. Активно 
издирваме обществени поръчки и пращаме 
подробна информация за тях на нашите 
членове. Вярваме, че чрез информираност, 
прозрачност и конкурентност ще помогнем 
за евроинтегрирането на бранша ни. �

Интервюто подготви Антон ТОНЕВ
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ПРЕДСТАВЕТЕ С НЯКОЛКО ДУМИ ВАШИЯТ 
СЪЮЗ? КОИ СА БИЗНЕС СФЕРИТЕ, КОИТО  
ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕЯ ФИРМИ ПОКРИВАТ?

Национален инсталационен съюз е 
национална браншова организация създадена 
през 1995 г. в гр. Пловдив, където и в 
момента се намира централният ни офис. 
В Съюза членуват специалисти-проектанти 
и дружества, работещи в областите 
отопление, вентилация, климатизация, 
хладилна техника, електротехника и 
автоматика, водоснабдяване и канализация, 
газификация, енергоспестяващи 
технологии, възобновяеми енергийни 
източници и опазване на околната среда. 
НИС има регионални представителства в 
градовете Бургас, Варна, Велико Търново, 
Русе, Сливен и София.

От 2003 г. издаваме списание 
„Инсталации”, а за високопрофесионалната 
подготовка на нашите членове в края на 
2005г. лицензирахме в НАПОО Център за 
професионално обучение към НИС с над 20 
специалности в областта на сградните 
инсталации, строителството и туризма. 

Членове сме на КРИБ, БТПП и най-
голямата европейска организация в 
областта на сградните и промишлени 
инсталации GCI-UICP – Брюксел, в 
която членуват над 200 хил. браншови 
организации и фирми.

Кои бяха основните предизвикателства и 
постижения на съюза през 2010 г.?
Постарахме се да помогнем на 
нашите членове за минимизиране 
въздействието на кризата и посрещане 
на предизвикателствата на кризата при 
развитие на възможно най-песимистичния 
сценарий.

През 2010 г. ориентирахме дейността 
на НИС съобразно потребностите на 
фирмите, за целта концентрирахме 
усилията си в няколко направления.

Едно от тях е повишаване на 
прозрачността и обществения контрол 
при извършване на публични инвестиционни 
разходи, тъй като публичните инвестиции 
са основен фактор за компенсиране 
на отлива на преки чуждестранни 
инвеститори в България. За това е 
важно те да са ефективни и да постигат 

Ще създадем единен регистър 
на фирмите в бранша
Инж. Сергей Стоянов, председател на Национален инсталационен съюз

Наблюдава се тенденция 
за насочване към 
енергийна ефективност 
и ВЕИ - соларни, 
фотоволтаични, 
термопомпени инсталации 
и биомаса

своите макроикономически цели.
Приоритет е и оптимизирането на 

лицензионните, разрешителните и 
регистрационни режими. Работим в посока 
задълбочаване на сътрудничеството със 
структурите на изпълнителната власт, 
като участваме в изготвяне на експертни 
мнения, становища и препоръки относно 
промяна и нови закони и наредби, касаещи 
дейността на членовете, въз основа на 
текущ мониторинг на индикаторите на 
бизнес климата и неговото подобрение. 
За пример ще ви дам използването на 
подпочвените води за термопомпени 
системи. В съществуващата нормативна 
уредба в момента, не се прави разлика 
между използването на подпочвените води 
за термопомпи, които след технологичния 
процес се заустват и се използва само 
тяхната енергия, т.е. ние използваме 
енергията, а това количество вода се 
взема от земята и пак се връща там. 
Никъде в Европа няма такова нещо.

Бихте ли сподели впечатлението си, 
придобито от общуването с колегите 
ви от бранша – какво е цялостното 

© www.sxc.hu
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състояние на сектора? Какви са 
тенденциите?
Тъй като браншът ни е пряко свързан със 
строителните дейности, които най-много 
пострадаха от кризата, естествено и при 
нашите фирми се почувства това. Като 
положителен знак обаче е наблюдаващата 
се тенденция към насочване дейността 
в направления енергийна ефективност и 
ВЕИ, предимно соларни, фотоволтаични, 
термопомпени инсталации и биомаса. Ето 
защо за нас е много важно приемането на 
новия Закон за енергията от възобновяеми 
енергийни източници. Ние очакваме в 
него да се посочат, както преференциите 
за фирмите, изграждащи съоръжения и 
ползващи енергия от ВЕИ, така също и 
да се конкретизират изискванията към 
специалистите, инсталиращи такива 
съоръжения и инсталации, в съответствие 
с Директива 28 на ЕС.

Все повече се налага необходимостта 
от създаването на регистър на 
инсталаторски фирми, което е 
предпоставка за по-отговорно и 
качествено изпълнение от квалифицирани 
кадри, а също и пречка за работещите в 
т.нар. сив сектор. 

Бизнесът, който членовете на вашият 
съюз извършват, има отношение към 
управлението на дадена сграда или 
съоръжение. Имате ли наблюдение, как 
се справят фасилити мениджърите в 
частта от тяхната дейност, която 
касае Вашия бизнес? 
Оптимизирането на разходите по 
поддръжката на една сграда е двустранен 
процес. Ако инвеститорът мисли в 

Фасилити мениджмънтът 
не е някаква екстра, 
която могат да си 
позволят само големите 
сгради

перспектива и е наясно, че разходите за 
построяването на една сграда са само 
първоначална и малка част от това, което 
му предстои да вложи като средства, за 
да може създаденото като продукт да 
изпълнява функциите, които са заложени 
априори, то работата на изпълнителите 
значително се облекчава. Всички трябва 
да сме наясно, че не бива да се спестява 
от влагането на по-скъпи материали 
и технологии, защото погледнато в 
перспектива, тези по-високи разходи се 
възвръщат многократно.

Мероприятия в областта на повишаване 
на енергийната ефективност, използване 
на възобновяеми енергийни източници, 
опазване на околната среда, особено чрез 
намаляване на вредни емисии, трябва да 
бъдат заложени още при идейния проект. 
Фасилити мениджмънтът не е някаква 
екстра, която могат да си позволят 
само големите сгради. Преди 4-5 години, 
заедно с наши колеги от Германия и Италия 
работехме по съвместен проект за 
разработването на т.нар шинни системи, 
обединяващи и управляващи всички 
възможни инсталации в една сграда. Тогава 
имахме големи затруднения за онагледяване 
на разработените програми, защото 
намерихме само 2 сгради в София, които и 
бяха единствени в страната.

Какъв е приносът на членовете на НИС 
за улесняване на работата на фасилити 
мениджърите?
По-скоро като браншова организация 
виждам наш принос и съдействие в тази 
посока. Както казах, към НИС функционира 
Център за професионално обучение, в 
който, освен, че провеждаме курсове за 
квалификация, съвместно с наши партньори 
разработваме и тестваме учебни 
програми. В тях е заложено изучаването 
и запознаването с най-нови технологии 
в областта на сградните инсталации, 
имащи отношение към налагането на 
енергоефективни сгради, напр. пасивните 
къщи и т.нар. зелени сгради. 

Какви са вашите очаквания за 2011 г. от 
бизнес гледна точка?
В контекста на всичко казано се 
вижда, че налагането на един продукт, 
на една иновация много зависи от 
компетентността на участващите в 
процеса. По същия начин е и с изграждането 
на сградните и промишлени инсталации. 
Ето защо ние правим необходимото, 
за да бъде създаден единен регистър, в 
който да фигурират фирми и специалисти, 
ползването на които да гарантира 
професионално изпълнение и да дава 
една сигурност на инвеститорите 
за получаване на качествен продукт. 
Инвеститорите трябва да са спокойни за 
гаранциите, които получават ако ползват 
услугите на доказали се в бранша фирми. �

Интервюто подготви Антон ТОНЕВ

Инж. Сергей Стоянов е председател на НИС вече втори 
мандат, член е на КС на КРИБ и на Борда на GCI-UICP, 
Брюксел. Завършил е ВМЕИ – ЛЕНИН, специалност 
Промишлена топлотехника. Специализирал е в:
n BASF, Шварцхайде, Германия - полиуретанови /PUR/ 
изолации  от твърда пяна  за топлопроводи;
n SP-Ранум, Дания - термосвиваеми  фасоони чсти за 
преизолирани топлопроводи;
n POWERPIPE – Швеция,Гьотеборг - производство на 
топлинни изолации;
n GRAWE-FANGLI but welding machine, Kитай - машини за 
челно заваряване на полиетиленови полипропиленови 
тръбопроводи и фасонни части за преизолирани 
топлопроводи;
n BRUGG, Швейцария - гъвкави проводи за топло и 
студоносители за безканално полагане в градски и 
планински условия.
Работил е като гл. специалист „Топлопреносни мрежи 
и абонатни станции” в Стопански енергиен комбинат 
и Организатор  „Отоплителни инсталации” ВОИ 
в Топлофикация Пловдив. В момента е собственик 
и управител  на Инстал Инженеринг СВ с дейност 
проектиране, доставка и монтаж на системи 
за енергийни обекти.
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Г-Н АТАНАСОВ, БИХТЕ ЛИ ПРЕДСТАВИЛИ БАСЕЛ 
С НЯКОЛКО ДУМИ? КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, 
ЗАДАЧИ И БИЗНЕС СФЕРА НА РАЗВИТИЕ ПРЕД 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА?
БАСЕЛ беше създадена преди 15 

години и е позната и като Камара на 
електротехниката в България. За тези 
години, тя зае значимо място в нашата 
общественост и се стреми да се развива 
по подобие на западноевропейските 
браншови асоциации. Ние непрекъснато 
проучваме и следим тяхната дейност, в 
добри контакти сме с германската и с 
италианската асоциация на електрическата 
индустрия. От 2006 г. сме член на ОРГАЛИМ, 
европейската асоциация на т.нар. инженерна 
индустрия – електроника, механотехника 
(машиностроене), металообработка. Това е 
една от най-авторитетните индустриални 
асоциации в Европа, a ние сме почти 
единствена асоциация, член от Източна 
Европа.

Наши членове са съществена част от 
фирмите в сектора в България – бих казал 
най-значимите фирми за икономиката на 
страната. Ние ги представляваме пред 
държавата и международните организации – 
участваме активно в обсъждането на 
нормативни документи, които засягат 
индустрията и във връзка с това сме в добър 
диалог с държавната администрация, със 
синдикатите, с асоциации в съседните и 
други европейски страни. 

Друга наша съществена дейност 
е организирането на бизнес прояви и 
колективни участия на международни панаири 
в чужбина и на Пловдивския панаир. На всеки 
МТП Пловдив, организираме колективен 
щанд, който дава безплатна възможност 
на малки фирми да участват и да усетят 
бизнес ползата от участието на панаири. 
След няколко участия на колективния щанд, 
фирмите започват да взимат самостоятелни 
щандове. Същата е практиката ни и за 
международни панаири – по-специално, 
Хановърския панаир. В допълнение, всяка 
година издаваме каталог на членовете, други 
справочни материали, издаваме и списание 
„Електротехника и Машиностроене”. 

Кризата прекрои пазарите 
чрез оптимизация и иновации
Д-р Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електрониката и електротехниката 

Д-р Румен Атанасов е председател на БАСЕЛ и на Техническия 
съвет за електротехническите стандарти в Български институт 
за стандартизация. Той е член на Консултативен съвет за 
индустриални промени към Европейския икономически и социален 
Комитет (Брюксел) и на УС на редица други технически организации. 
Носител е на Златния медал на Световната организация за 
интелектуална собственост, лауреат е на Димитровска награда, 
член е на Международната академия за електротехнически науки и 
на Световната академия по комплексна безопасност. 

След като завършва Московския енергетичен институт и 
Техническия университет в София, д-р Атанасов специализира в 
Миланския политехнически университет. В периода 1984-1990 г. 
ръководи R&D проекти по промишлена електроника в ИЕП, София. 
От 1990г. е управител на фирма KEMATEK.

Владее английски, италиански, руски и немски език. 

Бихте ли споделили повече за 
традиционната награда на БАСЕЛ за 
иновативен продукт на МТП Пловдив?
Действително, от няколко години 
провеждаме конкурс за иновативен 
продукт на Пловдивския панаир. Тази 
година за пръв път дадохме три награди – 
една първа и две втори. В последните 
години, доста иновативни продукти 
в този конкурс са именно елементи на 
сградните инсталации. Тази година дадохме 
първата награда на много интелигентен 
прекъсвач на Schneider, резултат от 
интензивната изследователска дейност 
на около 200 специалисти от цял свят, 
включително и от България. Тази награда 
е различна от наградите, които връчва 
самият панаир. Аз самият съм член на 
комисията за наградите на панаира и 
защитавам позиция, че е изключително 
важно кандидатстващият продукт да бъде 
иновативен - не просто да е много хубав, 
а да бъде иновация за профила на нашата 
индустрия и на българския пазар. 

Във връзка с иновациите, важно е да се 
познава Националния иновационен фонд, 
който дава възможност на българските 
фирми да бъдат подпомагани от държавата 
с 50% в иновационната си дейност. 

Организираме колективен 
щанд на МТП Пловдив 
и Хановърския панаир 
с безплатно участие 
за малки фирми
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Когато говорим за иновативни продукти, 
съществен елемент е енергийната 
ефективност. Какво се прави в Европа в 
тази насока?
Трябва да се знае, че така наречената 
Европа 2020 стъпи на основата на 
доклад ЕЛЕКТРА, разработен от група 
европейски експерти под ръководството 
на г-н Ферхойген – в предишната комисия, 
той беше заместник на г-н Барозу и 
отговаряше за индустрията. В тази 
работна група участваха високопоставени 
ръководители и експерти от най-
авторитетните европейски фирми – 
Siemens, Schneider, Liebherr, ABB и много 
други, както и г-н Михайлов, член на нашия 
УС и единствен представител от 12-те 
новоприсъединени държави-членки на ЕС. 
Този доклад постави за цел до 2020 да се 
постигне 20% производствен дял на ВЕИ 
енергията, както и да се намалят с 20% 
енергопотреблението и количеството 
на парниковите газове. Тези три теми 
са взаимно свързани – намаляването на 
енергопотреблението автоматично 
намалява газовете. 

Когато говорим за енергийна 
ефективност, трябва да разглеждаме 
нещата комплексно – важно е не само 

производството на „зелена” енергия, но 
и намаленото потребление на енергия. 
И докато темата за ВЕИ е широко 
обсъждана, то другата тема – за 
редуциране на енергопотреблението - е 
слабо застъпена. Във връзка с това, ЕК 
започна създаване на нормативна уредба, 
която да задължи производителите да се 
насочат интензивно в посока на създаване 
на по-икономични продукти. Известно е, 
че 30% от генерираната на планетата 
енергия се използва в домакинствата, 
така че за намаляване на общия обем е 
важно да намалим енергопотребление на 
уреди като хладилници, печки, осветление 
и т.н. Излезе официален документ за 
ограничаване на stand-by режимa на 
електрическите уреди. Погледнато 
от гледна точка на бюджета на 
семейството, разходите за този режим 
са незначителни, но от гледна точка 
на стотици милиони домакинства в ЕС, 
става въпрос за колосален разход. Същото 
важи, разбира се, и за офис уредите и 
индустриалните машини. Налагането на 
нов стандарт ще прекрои пазарите и ще 
позиционира тези, които успеят по-бързо 
да се ориентират към икономични уреди.

(На стр. 50)

Националният иновационен 
фонд финансира с до 50% 
иновационната дейност на 
фирмите
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на 2009 година и първата 
половина на 2010, 
производството спадна 
с 40-50%
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(От стр. 49)
Какви са стимулите за потребителите – 
физически или юридически лица, да 
предпочетат енергоефективните 
продукти, освен по-ниските 
експлоатационни разходи?
За съжаление, в България все още 
няма стимули, за разлика от редица 
други държави. Да вземем примера с 
осветлението – неправилно поднасяна 
на потребителите новина от 1 
септември 2009 беше, че се забраняват 
100-ватовите крушки. Всъщност, тези 
крушки не са забранени, а са поставени 
икономични цели за потребление, на 
които тези крушки не отговарят, т.е. 
основната цел е енергоефективност, а не 
налагане на забрани. Това е и причината 
от на 1 септември тази година да се спре 
производството на 85-ватовите крушки, 
догодина – на 60-ватовите, а от 2014 
„извън закона” ще останат и халогенните 
лампи. Ето защо, ние полагаме усилия 
да информираме членовете си за 
тези изисквания, за да подготвени и 
конкурентноспособни на пазара. 

През 2010 година излезе и европейска 
директива, разширяваща стратегията на 
ЕК до всички професионални електроуреди, 
за които потреблението на електроенергия 
е нещо съществено. 

В различните държави се прилагат 
и различни видове стимули за 
потребителите да заменят старите 
и неефективни уреди – осветителни 
лампи, електроника и т.н. чрез субсидии, 
данъчни насърчения и облекчения. В 
България, макар да имаме Агенция по 
енергийна ефективност, по отношение 
на електрониката и електротехниката 
такъв механизъм все още няма. Единствена 
такива система е може би системата за 
събиране на остарялото електрическо и 
електронно оборудване, която някои фирми 
вече прилагат.  Убеден съм, че трябва да 
развием такива програми – ние сме на 
опашката в ЕС по енергоикономичност. 

Нашето общество на единица 
продукт разходва в пъти повече енергия, 
в сравнение с развитите европейски 
държави. Хората все още смятат, че 
енергоефективните уреди струват 
повече, а това съвсем не е така. Днешната 
генерация електроуреди са все по-
енергоефективни, без задължително да са 
с по-висока цена – производителите нямат 
интерес да поддържат недостъпна цена на 
продуктите. Ще дам пример с български 
производител на бойлери, който разработи 
иновативни решения с минимален процент 
повишаване на цената, изплащащо се за 
една година при 5-годишна гаранция на 
бойлера.

Как потребителите да разпознаят тези 
фирми и уреди, които са синхронизирали 

производството си с тези директиви и с 
енергоефективната политика на ЕК?
Съществува т.нар. Комуникационна 
стратегия, изразяваща се в етикетиране. 
Уредите, които изпълняват определени 
изисквания, следва да имат подробен 
етикет с информация за експлоатацията 
на продукта. ЕК вече постави изисквания 
към производителите да обявяват 
енергийните показатели на уредите си 
достъпно за редовия потребител – не 
само на етикета и опаковката, но и на 
интернет сайта на компанията, така че да 
се изяснят експлоатационните разходи и 
потребителите да направят информиран 
избор. 

Освен с внедряването на подобни 
продукти, как може да се оптимизира 
енергийният разход в сградния фонд?
Има редица начини за оптимизация на 
потреблението – чрез нощно потребление, 
по-качествено използване на доставената 
енергия, разпределяне на консуматорите 
във времето. Отоплителните уреди и 
климатиците, както и останалите сгради 
инсталации, имат интелигентни системи, 
чрез които могат да се регулират часът 
и продължителността на включване, 
така че да се консумира енергия тогава, 
когато тя е най-евтина. Пазарът на 
електрическа енергия в България все още 
не е либерализиран, но когато това стане, 
свободната конкуренция и търсенето ще 
определят цените и цената ще варира 
и сезонно – по-висока през зимата и 
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30% от генерираната 
на планетата енергия 
се използва в 
домакинствата

Фасилитис  стр. 50



51ДЕКЕМВРИ 2010  ФАСИЛИТИС

Koй кой Е

по-ниска през топлите сезони. Вече и в 
България има фирми, които работят в 
областта на енергийния мениджмънт, 
както и производители, които реализираха 
комплексни системи за управление на 
електроенерията в сградния комплекс, 
което значително олекотява разходите. 

Съгласно нормативната уредба, всички 
индустриални потребители на енергия 
над определени стойности са задължени 
да извършат външен енергиен одит с 
цел оптимизацията на потреблението. В 
това отношение, държавата е направила 
нормативно първата стъпка напред, що 
се отнася до големите потребители. 
За по-малките фирми, тенденцията е 
за консултиране със специалистите 
по енергиен мениджмънт, защото без 
съмнение, потреблението и цената на 
енергията ще се увеличават. Това трябва 
да става още в процеса на проектиране - 
недопустимо е в една нова сграда да не 
се предвидят централизирани системи за 
енергоефективна експлоатация.

Каква беше изминалата година за 
електрониката и електротехниката 
в България и какви са вашите очаквания 
за 2011 г. ?
2010-та година беше тежка за фирмите 
в сектора и съответно за Асоциацията. 
Ние бяхме силно засегнати от кризата, 
включително тази в строителството 
в България. През втората половина на 
2009 година и първата половина на 
2010, производството спадна с 40-50% 

и то в тези фирми, които продължиха 
работата си. Причината за това е 
силната ориентация на сектора ни към 
експорт на продукцията, той не може да 
бъде ефективен единствено на базата 
на вътрешния пазар. Ние изнасяме средно 
50% от продукцията си – най-вече за 
Европейския съюз и по-малко за Близкия 
Изток, Северна Африка и Русия. 

От есента на 2010 г. започна да се 
чувства увеличение на поръчките, най-вече 
от Германия, което е обнадеждаващо за 
възстановяване от кризата, тъй като, 
знаем, немската индустрия е локомотивът 
на Европа. 

Важно е да не гледаме на кризата като 
на внезапно природно явление, което идва 
и си отива. Кризата промени качествено 
пазара, въздейства като революция – тя 
размести пластовете, прекрои пазарите 
и стимулира въвеждането на нови 
технологии в нова генерация продукти. 
Фирмите преразгледаха ефективността 
си и съкратиха излишния щат, натрупан 
в последните години на постоянен ръст 
в производството. Сега, те започнаха 
да възстановяват дейността си, но не 
бързат да назначават служители. В крайна 
сметка, макар, че компаниите претърпяха 
загуби, кризата въведе оптимизация и 
нововъведения, което е крачка напред. 
Трябва да сме оптимисти и напредъкът 
ще дойде в резултат на работа и на 
иновации. �

Интервюто подготви Бойка ОГНЯНОВА
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Проектантите 
трябва да познават 
съвременните решения

Проф. д-р. инж. Ганчо Димитров, 
председател на Комисията за ВиК инсталации 

в сгради, автоматизация и експлоатация 
на ВиК системи към Българската асоциация по водите

ПРОФ. ДИМИТРОВ, БИХТЕ ЛИ ПРЕДСТАВИЛИ 
С НЯКОЛКО ДУМИ БАВ? КОИ СА ОСНОВНИТЕ 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СФЕРА НА РАЗВИТИЕ ПРЕД 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА?
Българската асоциация на водите е 
сдружение с нестопанска цел, учредено на 
1 декември 2005 г. в София, в резултат 
от сливането на Българската асоциация 
по водоснабдяване и канализация (БАВК) 
и Българската национална асоциация 
по качество на водите (БНАКВ). Към 
1 януари 2010 г. Асоциацията има 93 
корпоративни членове - 32 ВиК дружества 
и 61 търговски фирми и юридически 
лица с нестопанска цел, и повече от 200 
индивидуални членове. 

БАВ представлява България в най-
авторитетните международни браншови 
организации – ЕUREAU (Европейска 
федерация на националните асоциации по 
ВиК услуги), EWA (Европейска асоциация 
по водите), IWA (Международна асоциация 
по водите) и съдейства за установяване 
на делови контакти между български и 
чуждестранни фирми и инвеститори във 
водния сектор. 

Асоциацията подготвя становища и 
стратегии и съдейства за подготовка 
на експертизи, проекти и консултации по 
всички въпроси на ВиК, пречистването 
на водите, опазването и използването 
на водните ресурси. Към нея е създаден 
Национален експертен съвет, чиято 
експертна помощ е на разположение на 
общините, фирмите и организациите, 
ангажирани в инвестиционните процеси 
във ВиК сектора. 

БАВ организира и провежда национални и 
международни семинари, работни срещи и 
конференции, както и курсове за обучение 
и специализация в областта на водите. 
С помощта на представителството на 
австрийската фирма Хавле Арматурен, 
направихме лаборатория със зала за 
презентации в сградата на УАСГ. Издаваме 
и тримесечното списание БУЛАКВА. 

Кои бяха основните постижения 
за асоциацията и по-специално, за 
Комисията по ВиК инсталации в сгради, 
през 2010 г.?
През изминалата година, Комисията 
организира две събития. На третата 
годишна конференция toilets.bg, наши 
членове представиха доклад, посветен 
на намаляването на разхода на вода за 
питейни нужди. В него се третират 
въпросите за намаляване на вода при 
промиване на клозети и се представят 
съвременни конструкции на клозети 
със сифони, позволяващи да се промива 
клозета с малки водни количества. 
Другото ни участие беше в трети 
Международен семинар „Намаляване на 
загубите на водоснабдителните системи”, 
провел се от 18 до 19 ноември 2010г. 
в парк-хотел Москва в София. В него се 
засегнаха въпроси, свързани с намаляване 
на водозагубите в селищните мрежи, 
както и със сградните инсталации. 
Докладът, който изнесох, беше свързан 
с полезното нощно потребление в 
жилищните сгради, което се изважда от 
минималния нощен разход, за да бъдат 
пресметнати загубите. 
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Проф. д-р. инж. Ганчо Димитров започва 
професионалното си развитие през 1973 г. 
като асистент в УАСГ. През 1979 г. 
защитава дисертация на тема „Изследване 
на водопотреблението и загубите 
на вода в жилищни сгради и мерки за 
намаляването”, а впоследствие защитава 
хабилитационен труд „Определяне на 
срока за възстановяване на капиталните 
вложения при използване на икономични 
арматури”.

Днес, проф. Димитров е ръководител на 
катедра „Водоснабдяване, канализация и 
пречистване на води” в Хидротехническия 
факултет на университета. Той е 
ръководител и член на екипи за изследвания 
и проекти в областта на намаляване на 
водните загуби в сградните и селищни 
водоснабдителни системи, автор е на 
практически ръководства и теоретични 
разработки. Член е на КИИП, ФНТД, БАВ и 
БАТТ.

Друг интересен доклад беше този на 
представител на немската фирма ARI 
Armaturen, във връзка с намаляване на 
търговските загуби, т.е. измерване на 
разхода на вода в сградите. Фирмата 
произвежда специални клапи, които се 
монтират преди водомера, така че 
да започне да се движи при грешка от 
5%, докато широко разпространените 
водомери от Петрич се задвижват при 
10 л/час, а повечето от останалите 
съвременни водомери – при 5-6 л/час. 
Това означава че с арматура, настроена 
да работи с малко под 10 л/час, могат 
да се източат близо 240 л за 24 часа. 
Именно това е т.нар. търговска загуба, 
тя обяснява, например, разликата между 
отчитането на апартаментите и на целия 
вход в жилищна сграда. Поставянето на 
задържаща клапа намалява тези загуби, 
като стои затворена при разход до 30л/
час и се задвижва при по-големи количества. 
Това е полезно, например, за отчитане на 
пропусканите денонощно от казанчетата 
водни количества.

Какви други мерки могат да се 
приложат за намаляване на разхода 
на вода?
Около 30% от средния разход на вода на 
човек се пада за промиване на клозетите 
и още 30% - за ползване на душ. Една от 
мерките за ограничаване на разхода е 
използването на оборотни системи за 
събиране на водата от ползване на душ 
и подаването й за промиване на клозет – 
така се спестяват 30% питейна вода. 

(На стр. 54)

© Асен Тонев

Фасилитис  стр. 53



54 ФАСИЛИТИС  ДЕКЕМВРИ 2010

Koй кой Е

(От стр. 53)
В САЩ, например, се работи по програма 
„Консервация на източниците”, която 
ограничава черпенето й чрез преразход 
или загуби на вода в сградите. В нея 
са предвидени мерки като намаляване 
на разхода на вода от душовете чрез 
монтиране на специални душови 
розетки, въвеждане на дозатори и 
аератори на дебита, монтиране на 
порционни смесители. Друга мярка е 
намаляване на преразхода в клозетите 
чрез съвременни клозетни чинии с 
подобрени разпределителни устройства 
и с усъвършенствани сифони. Те създават 
устойчиво вакуумно действие с по-малки 
промивни водни количества. Могат 
да се използват два вида количества – 
голямо и малко според физиологичните 
потребности. Прилага се и клозетно 
казанче – писоар. При него, вместо 3 
литра за промиване на писоара, може 
да се използва половин литър, тъй като 
сифонът на писоара е направен с малък 
диаметър от порядъка на 10мм. 

Друго направление в ограничаване на 
разходите е да се регулира налягането 
в сградните инсталации. Много често 
нашите инсталации функционират при 
високи налягания, което води до преразход 
на вода, тъй като потребителят 
не може да реагира своевременно на 
увеличеното налягане. През 1995 г., като 
председател на комисията по водния 
режим на София, монтирах регулатори 
на сградните отклонения в ж.к. Люлин, 
където се поддържат високи налягания от 
8 атмосфери, а на една 8-етажна сграда са 
необходими 3 до 4 атмосфери. Разходът 
на вода намаля с около 10%, тъй като се 
ограничи именно преразходът на вода и 
загубите от тоалетните казанчета и др. 

Метод за намаляване на разходите 
е и поддържане на оптимална работа 
на циркулационните мрежи. В България 
те са осигурени по стари нормативи, 
не е предвидена помпена циркулация. 
Вертикалните клонове имат инкрустация 
по вътрешната страна на тръбите 
и съпротивленията при движение на 
циркулационните водни количества са 
по-големи, съответно и налягането пада. 
След монтирането на помпи се отчита 
намаляване на разхода на вода с още 10%, 
за сметка на намаляване на източването 
на охладена вода от системата. 

Какви са рисковете при ниско налягане 
във водопроводната система?
Най-голямата е опасността от развитие 
на бактерията легионела в инсталацията 
за топла вода. Името на бактерията 
произхожда от първото й официално 
регистриране през 1976г. на конвенция 
на американския легион във Филаделфия. 
Човешкият организъм приема легионелата 

С арматура, настроена да 
работи с малко под 10 л/
час, могат да се източат 
злонамерено близо 240 л 
за 24 часа

Най-голяма е 
опасността от развитие 
на бактерията легионела 
в инсталацията за топла 
вода

Редно е да се прилагат 
съвременни тръби, 
материали, изолации, 
схеми – като например 
„тръба в тръба”

чрез вдишване от аерираната вода 
на душа и ако концентрацията на 
бактерията е достатъчно висока, изходът 
е, за съжаление, летален. В книгата си 
„Ръководство за проектиране на сградни 
инсталации за топла и циркулационна 
вода”, обръщам внимание на устройствата 
и средствата за предотвратяване на 
развитието на бактерията. Най-заплашени 
от нея са големите сгради като болници 
и хотели, тъй като в тях е най-вероятно 
дълго време да не се използва част от 
системата. Бактерията се развива при 
наличие на кислород и ниски температури – 
от 20 до 50o. Това обуславя появата й, 
когато температурата на водата не се 
подава в нужните граници – поне 55o, за 
сравнение в България топлофикация подава 
гореща вода с температура 50o. 

Според инструкцията на 
Министерството на здравеопазването 
за борба с легионелата, трябва да се 
вземат превантивни мерки за откриване 
и профилактика срещу разпространението 
й. Като профилактична мярка, трябва да 
се направи термично обеззаразяване – 
водата в инсталацията се загрява до 70o 
и се пуска да тече за 3 минути от всяка 
водочерпна арматура в системата. В 
България, обаче, приложението на този 
метод стои под въпрос, тъй като не е 
ясно дали съществуващият сграден фонд 
и монтирани бойлери могат да понесат 
линейните изменения. Друга превантивна 
стъпка е използването на хлорен разтвор 
с голяма концентрация – между 20 и 30мг. 

Когато в инсталацията се установи 
присъствието на легионела, се пристъпва 
към по-съвременни средства – използване 
на електролизи, които произвеждат 
хлорни агенти, или на ултразвукови 
устройства със специална дължина на 
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вълната, специфичен монтаж и специфично 
проектиране на инсталация. 

Българските проектанти трябва да 
се запознаят с всички тези системи. За 
предпочитане са, например, душови глави, 
които създават по-фини аерозоли, така 
че да се възпрепятства вдишването на 
бактерията. Монтират се инсталации, 
чрез които при отваряне на смесител в 
една от стаите на хотел с неравномерно 
разпределени консуматори, водата да се 
задвижва във всички санитарни възли – 
така се избягва застояване в системата. 
В Германия, посетителят във всеки хотел 
може да намери брошура за легионелата – 
какво представлява, при какви условия се 
развива, каква опасност създава и мерки 
за минимизиране на риска. В България също 
има обекти с изпълнени такива системи. 
Въпреки това, чужденците все още 
масово свалят главата на душа, за да не 
се създава аериране и да се предпазят от 
бактерията.

За да не допускат 
проникването на миризми 
от канализацията, 
сифоните трябва да са с 
воден затвор от минимум 
50 мм

Кои са иновациите във ВиК системите в 
България?
Редно е да се прилагат съвременни 
тръби, материали, изолации, схеми – 
като например „тръба в тръба”, при 
която се намаляват циркулационните 
количества и загубите на топлина, 
съответно се подобрява режимът на 
циркулация, осигурява се необходимата 
температура, намалява се риска от 
развитие на легионела. Други авангардни 
арматури са порционните смесители с 
механично задействане, с електроника и 
с радарни системи, които икономисват 
вода. Съвременните помпени уредби 
увеличават налягането в системите, 
свързани към улични инсталации с ниско 
налягане. Използват се и паралелно 
работещи помпи, помпи с честотно 
управление, както и циркулационни 
помпи, които могат да работят в 
различни режими и да осигурят надеждна 
циркулация на водата. Прилагат 
се методики за установяване на 
циркулационните количества и напори, 
за да бъдат избрани правилно помпите 
и подходящите схеми за монтаж на 
циркулационните инсталации.

Много голяма тема, слабо засегната в 
България, е използването на дъждовните 
води от покривите на сградите. 
Например, сграда с покрив от един 
хектар в София може да събере водно 
количество от 400л/сек. Отвеждането 
му в уличната канализация не само не 
спомага за устойчивото развитие на 
сградата, но и води до преоразмеряване 
на уличната канализационна мрежа и 
задържане на утаявания. Събирането на 
дъждовните води от покривите е улеснено 
от съвременните системи и решетъчни 
тела, които дават възможност да се 
правят задържателни резервоари за 
поливане на тревни площи, промиване на 
клозети и писоари, миене на автомобили 
и др. 

Често срещан проблем са и сградните 
подови сифони с малък воден затвор – от 
порядъка на 5 до 10 мм. Добре е да се 
знае, че за да не допускат проникването 
на миризми от канализацията, сифоните 
трябва да са с воден затвор от минимум 
50мм. За съжаление, много от сградите в 
България са изпълнени с малък воден затвор 
и компрометирани условия на живот. 

Все пак, иновациите си пробиват път - 
загубите на вода в сградните инсталации 
са намалели от 25% през 1975 г. до 5% през 
2000 г. Причини за това са увеличението 
на цената на водата и прогресът на 
търговската мрежа – подмяна на тръбите 
с нови, нови казанчета, нови смесители и 
т.н. Имаме, обаче, да свършим още много 
работа. �

Интервюто взе Бойка ОГНЯНОВА

Спонсорираната от Хавле Арматурен ЕООД лаборатория в сградата на УАСГ  
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ПРЕДСТАВЕТЕ С НЯКОЛКО ДУМИ БАП? КОИ СА 
БИЗНЕС СФЕРИТЕ, КОИТО  ЧЛЕНУВАЩИТЕ В 
НЕЯ ФИРМИ ПОКРИВАТ?

Създадохме “Българска Aсоциация 
Почистване” през 2007 г., като тогава 
тя се казваше Асоциация на фирмите за 
професионално почистване и техника в 
България. Асоциацията обединява фирмите 
за професионално почистване, търговските 
фирми в областта на техниката и 
различните видове принадлежности за 
ръчно професионално почистване, както и 
производителите на детергенти в България. 
Имаме 19 постоянни членове, от които 15 
са учредители. 

Вече четвърта година и два мандата на 
управителния съвет, в Асоциацията има 
много добър и задружен дух по общите 
ни въпроси и проблеми. Вече имаме 
история, постижения, интернет сайт, 
разпознаваеми сме в България. Срещали 
сме се лично с всички фирми в бранша в 
различните региони на страната. Те ползват 
информацията и новините, качени на 
нашия сайт, както и регулярна информация, 
изпращана по електронна поща. Отделно, 
нашите членове получават допълнителна 
информация.

Членове сме на Българска Стопанска 
Камара, която много ни помага, и 
участваме активно в събития, анкети и 
подготвяме публикации за медиите, имаме 
и голямо желание да работим с фасилити 
мениджърите. От 2009 г. сме членове на 
ISSA – Международната организация на 
почистващата индустрия. Може да се каже, 
че повечето от най-значимите фирми в 
сектора са наши членове, а тези, които още 
не са, ни съдействат активно.

Кои бяха основните предизвикателства и 
постижения пред Aсоциацията през 2010?
Най-същественото в нашата дейност 
през изминалата година бяха сериозните 
икономически проблеми на почистващия 
бизнес, това се отрази и на мероприятията, 
които провеждаме. Много хора в сектора 
загубиха работата си, а редица услуги като 
полагането на защитни подови покрития 
и измиването на фасади отпаднаха или 

Почистването е определящо 
за имиджа на сградата

Даниела Петкова, председател на Българската асоциация почистване (БАП)

честотата намаля. В строителството 
вече не възникват нови обекти, намаляха 
отделените за почистване пера, в това 
число ежедневните дейности. В София, все 
пак, фирмите успяха да си оптимизират 
дейността си, но в страната немалко фирми 
се принудиха да обявят фалит.

Дори и в София, обаче, числеността на 
персонала и обема на приходите намаляха. 
Това доведе до битка за всеки обект, 
а цените паднаха до ниво, близко до 
себестойността на услугата. Към това се 
прибавиха и проблемите с обществените 
поръчки. Държавата е работодател номер 
едно на нашия бизнес. Ние осигуряваме 
аутсорсинг на почистването на почти 
всички министерства, други държавни 
обекти, училища, търговски центрове, гари, 
летища, държавните университети и дори 
АЕЦ Козлодуй. Всички те, обаче, наемат 
приоритетно фирми по критерий най-ниска 
цена.

Държавата е работодател 
номер едно за бизнеса на 
почистването
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Според Вас, какво би стимулирало 
обществените поръчки?
Самите ние трябва да сме много по-активни 
по отношение на работата с възложителя, 
особено с държавните организации. В 
тази насока, имаме програма за работа 
с възложителите и сме в състава на 
експертите към Агенцията за обществените 
поръчки. Бизнесът има задачата да изясни 
пред възложителите какво е необходимо, 
за да изпълним задачата си по най-добрия 
начин в рамките на делегирания за услугата 
бюджет. Държавните органи следва 
да работят по-активно с браншовите 
организации и то още преди подготвянето 
на съответните поръчки, за да не се налага 
коригиране пост фактум. Министерство на 
здравеопазването също трябва да работи 
много по-активно с организации като 
нашата, защото здравето е неразделно 
свързано с хигиената. 

Какви са предимствата на аутсорсването 
в почистването?
Всичко е въпрос на виждане и нагласа. Ако 
концепцията е за концентрация върху 
основната дейност на компанията, като 
производство, търговска дейност или 
обслужване на клиенти, най-лесно е да се 
наемат професионални фирми за останалите 
дейности – зад всяка от тях стои само един 
отговорен контакт и една фактура месечно. 
Вътрешно организираното обслужване е 
свързано с много детайли и отговорности – 
персонал, работно облекло, осигуровки, 
заплати, обучение, присъствие, графици, 
контрол и т.н., и то всеки ден.

До какво може да доведе некачественото 
почистване или дори липсата му?
В една затворена система като 
административна или жилищна сграда, 
например, вътрешната среда е отговорност 
на затворената общност, но в места с 
човеко-поток от няколко хиляди души като 
летища, заведения за хранене и т.н. можем да 
говорим за обществена заплаха за здравето 
на хората. Лошото почистване влияе и върху 
имиджа на сградата, на собствениците и на 
наемателите.

Даниела Петкова по професия е машинен 
инженер и с второ образование „Външна 
търговия и международен маркетинг. Има 
завършени специализации по мениджмънт, 
право и финанси. Повече от 10 години 
работи в областта на професионалната 
и индустриална почистваща техника, 
детергенти и принадлежности. Управител е 
на „Булинженеринг къмпани ООД.
Тя е един от учредителите на „Българска 
Асоциация Почистване и втори мандат 
председател на Управителния съвет.
Участва като експерт в комисиите на 
възложителите по закона за обществените 
поръчки.

В случая на университетите и особено 
на училищата, проблемите са още по-
тежки – става въпрос за огромни площи, за 
много хора и за деца. В тази връзка, имаме 
желание да въведем професия „чистач”. Засега, 
асоциацията провежда вътрешни обучения за 
професионално почистване.

Партнирате ли си с Българската фасилити 
мениджмънт асоциация?
През 2009 г. организирахме среща между 
двете асоциации – БАП и БГФМА, имаме 
и фирма, член едновременно и на двете 
организации. Фасилити мениджърите в 
България са все още в развитие и е важно 
да придобият професионални познания в 
областта на почистването. Важно е и 
отношението, с което се подхожда към 
проблемите на дейността. Тя включва 
не само ежедневното почистване и 
поддръжка, но и външното почистване 
на сняг и листа в паркови площи и 
алеи, на фасади, принадлежащи площи, 
складове, производствени площи и цехове, 
следстроително почистване.

Много хора не знаят, че всички основни 
фирми в България, работещи в сектора 
на професионалното почистване, са 
сертифицирани по ISO 9001, което 
гарантира степента на организация и 
отговорност.

Какво е положението на сектора 
в другите държави?
На международните конференции се 
забелязва голямата разлика в организацията 
в различните държави – някои от тях са 
много по-развити от България, но нямат 
асоциация, а други са с 2-3 асоциации в този 
сегмент или пък различните региони си 
имат различни асоциации. Има икономически 
развити държави, в които услугите и 
търговската част са разделени в отделни 
асоциации. В България, тези дейности са 
обединени в една организация. Нашият бранш 
е без съмнение функция на развитието на 
икономиката на съответната държава. 
Когато строителството беше във възход 
бяхме много заети, днес обемът на работа е 
намален.

Какви са очакванията Ви за 2011 г.?
Това е тема, обсъждана на последния 
управителен съвет на Асоциацията. Иска ми 
се да вярвам, че спадът в икономиката ще 
спре. Хигиената е като храненето - фирмите, 
успели да устоят на икономическата 
ситуация не могат да не възстановят 
професионалното почистване. Мениджърите 
на фирмите за почистване отговарят с 
готовност за дискусия и партньорство. 
Не трябва да се забравя, че средно 75-80% 
от цената, която възложителят плаща, е 
стойността на труда, а останалата част 
включват разходи за облекло, консумативи 
и т.н. Така че, надяваме се пазарът да се 
стабилизира и да вървим напред. �

Интервюто подготви Антон ТОНЕВ

Всички основни фирми в 
България, работещи в сек-
тора на професионалното 
почистване, са сертифи-
цирани по ISO 9001
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Модерни отПЕЧАТъци
Николай Димитров, ръководител направление 
„Решения за печат” (IPG) в Хюлет-Пакард България

Г-Н ДИМИТРОВ, БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО, 
КОЕТО РЪКОВОДИТЕ В HP БЪЛГАРИЯ?
Хюлет-Пакард България включва три големи 

подразделения, като аз отговарям за това на печатните 
решения. В нашия отдел се поставя ударение на увеличаване 
на пазарния дял на продажбите на хардуер и ръст в 
продажбите на принтери с една или повече функции, 
лазерни и мастиленоструйни, както и широкоформатни 
принтери. През последните няколко години се наложи 
тенденцията да се предлагат и комплексни решения за 
аутсорсинг на печатната среда. От печатната техника се 
преминава към печата като услуга. Днес решенията, които 
предлагаме на клиентите си включват печат, контрол 
- изплащане на конкретни разходи по принтирането в 
реално време и проследяване на източника им, и поддръжка 
на хардуера. Това е цялостно решение за управление на 
печатната среда, което е по-известно като аутсорсинг на 
печатни услуги (Managed Print Services – MPS).

Все повече клиенти се обръщат към тази услуга, защото 
разбират, че е свързана с оптимизация – на дълготрайните 
активи, на капиталовите разходи и на текущите 
оперативни разходи. Именно оптимизацията им позволява 
да пренасочат спестените разходи към други сектори, 
които са по-жизнено важни за дейността. Ние отговаряме 
на техните потребности с конкретно предложение за 
решаване на поставените проблеми. 

Бихте ли илюстрирали оптимизациите 
с конкретен пример?
Например, твърде неефективно за работния процес и за 
разходите на една компания с организиран в «отворен» 
офис персонал от 100 човека да разполага с 50 принтера. 
Защо да печатат 2-ма души на един принтер, когато 
могат да принтират 20? Увеличавайки съотношението 
между брой служители и брой принтери, ние оптимизираме 
дълготрайните активи и разходите за печат – намалява 
се количеството консумативи, разходите за хартия, 
разходите за поддръжка. Освен това, производителят и 
моделът на принтера могат също да окажат значително 
влияние върху цената на страница. В повечето организации, 
печатната среда е доста разнородна от гледна точка на 
използваните марки и модели принтери. Това усложнява 
процеса на закупуване на отделните консумативи и 
резервни части. Не на последно място, доказано е, че 
общият принтер е добро място за социализиране и за 
контакти между колегите, което допринася за подобряване 
на работната среда в офиса. 

Как протича процесът по заявка и  разработване 
на нова печатна система?
Ние извършваме така нареченият “design & discovery” – 
проучване на цялата архитектура. Определяме какви 
са наличните устройства и къде са разположени, от 
какви отдели се печата и какви количества. Проучваме 
натоварванията на месец и изготвяме проектен дизайн на 
системата – ако се върнем отново към предишния пример, 

ние предлагаме как да подменим тези 50 машини с 3. Така, 
коефициентът на хора към принтери се увеличава, вдига 
се функционалността на принтера и съответно цената 
на единично копие пада. Освен това, когато приложим 
нашите MPS, ние консолидираме печатната среда на 
базата на получените резултати и оптимизираме броя и 
различните модели принтери. Това допринася значително за 
ефективността на средата на печат.

Прилаганите принтери могат да бъдат наша 
собственост или собственост на клиента – ако не 
са закупени, се ползват като услуга под наем и се 
заплаща само цената на копие – реални разходи в реално 
време. Работодателят може да контролира процеса 
със специализиран софтуер, с който може да следи кой 
служител или кой отдел какво и колко печата. Съществуват 
различни инструменти и пакети за управление, 
които осигуряват ясна видимост на състоянието 
на печатната среда и поведението на тези, които 
взаимодействат с нея. Освен гамата безплатни 
решения като Web Jetadmin, има и 
решения, предвидени за клиентите 
с договорни взаимоотношения. 
Разходите могат да се контролират 
чрез така наречения job accounting, 
който не би могъл да се проведе с 
една система от традиционен тип. 

Тези оценки позволяват на 
управляващите печатната среда да 
разберат как тяхната организация се 
представя в сравнение с други сходни 
по размер и дейност предприятия. По 
този начин те могат да определят и 
приложат добри практики и възможности 
за подобряване на ефективността

Какви са ползите за IT отдела на фирмите?
IT отделът по поддръжка би трябвало да 
е зает с мрежата, компютрите, сървъра, 
съхранение на данни и отстраняване на 
проблеми, а не с проблемите свързани с 
печата. Затова ние предлагаме комплексно 
решение - HP и неговите партньори 
да поемат поддръжката 
на печатните дейности. 
Спестява се и необходимостта 
от презапасяване – купуване 
и складиране на консумативи 
(тонери). Когато на тонера 
остава определен процент 
от капацитета, той 
подава автоматичен 
сигнал до нас и до 48 
часа консумативът се 
доставя. Ако се появи 
проблем като 
например 
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захапване на хартия, той се преодолява дистанционно чрез 
кол центъра или на място от сервиз, без това да натоварва 
IT персонала на клиента. 

Какви са успехите на Хюлет-Пакард България в 
намаляване на разходите на клиентите си?
Имаме няколко успешни сделки за краткия период, в който 
предлагаме комплексни решения за печат. В момента 
нашият регион, Югоизточна Европа, е обявен за най-добър 
за такъв тип услуги, въпреки кризата. Всъщност, именно 
кризата наложи оптимизацията на системите, тъй като 
се намаляват разходите за печат, увеличава се качеството 
на услугата и се осигурява по-добър контрол контрол и 
прозрачност на цялата система. 

Политиката на печат в една фирма е важно перо за 
намаляване на разходите. Това включва намаляване на 
разходите за закупуване или наем на хардуера. Разходите 
за наем се включват в цената за копие - при сключване 
на договор, наемът се разсрочва за срока на договора. 
Работодателят плаща няколко стотинки на страница, 
като всеки месец може да види количеството, разпечатано 
от системата, и реалния разход. 

За намаляване на разхода, принтерите могат да се 
настроят за автоматично двустранно печатане. Може да 
се ограничи цветния печат, A3 печатането, а достъпът до 

принтиране може да се ограничи с въвеждане 
на пин код. 

Кои са авангардните услуги, 
които HP предлага в портфолиото си?

Нова услуга, която въведохме, е технологията 
за печат от облака на НР „ePrint”. Всяко 

устройство, което поддържа имейл клиент, 
позволява на клиента да печата от своя 

смартфон или мобилен компютър на практика 
отвсякъде, без да се налага инсталация на 

допълнителен софтуер. Принтерът получава свой 
уникален имейл адрес, на който потребителите 

могат да изпратят писмо без значение къде се 
намират те и къде - принтера. Клиентът просто 

трябва да изпрати имейл с желаното съдържание до 
някой ePrint принтер и той ще отпечата, както текста 

в писмото, ако има такъв, така и прикачените файлове.  
Дигитализацията в печата позволява максимално 
оптимизиране на текущите разходи за печат на 
фирмите с до 30-40%. Ето защо, повечето договори за 

аусорсинг на печатни услуги са тригодишни – колкото е 
необходимо за възвръщаемост на инвестицията. Освен 

намаляване на капиталовите разходи прилагането на MPS 
програмите на НР може да добави между 2% и 6% към 
брутната печалба на компанията.

За какъв вид фирми са подходящи 
комплексните системи за печат?

Можем да предложим такива решения 
както за малки и средни фирми, 

така и за големи корпорации. Доставката и закупуването 
на HP принтери се извършват през партньор. При 
големите корпоративни клиенти HP може да осигури 
и финансиране, докато за по-малките и средни фирми 
разчитаме изцяло на подкрепата на нашите партньори. 
Те доставят хардуера, извършват поддръжката, както и 
доставката на консумативи.

Какви са ползите от корпоративните HP системи 
за опазване на околната среда?
Това е много важна за нас тема. През изминалата година, 
HP в глобален мащаб беше избрана за най-зелената IT 
компания. Нашите продукти са с намалена емисия на вредни 
вещества, компактни са и са с ниско енерго-потребление. 
Вече имаме и компютри, произведени изцяло от хартиени 
отпадъци. Всичките ни принтери са изцяло от рециклирани 
материали, като рециклираме 100% от отпадъците на 
принтери и консумативи – от две години, програмата по 
събирането им работи и в България.

Предоставяме на клиентите си и услуга по събиране на 
използваните тонери – „Партньори на планетата”. Това 
е безплатна програма за нашите корпоративни клиенти, 
чрез която HP осигурява събирането, извозването и 
рециклирането на използваните консумативи. Събраните 
тонери се транспортират до нашата фабрика за 
рециклиране в Германия, а преработените там материали 
се използват за производството на нови продукти на HP. 

Друг стимул за клиентите ни са сертификатите, които 
издаваме за отговорно отношение към околната среда. 

Как се гарантира високата ефективност 
на предлаганите от Вас решения?
Ефективността се гарантира от универсалния драйвър 
UPD, който се инсталира на един от компютрите и сам 
намира всички печатащи устройства, които са свързани 
в мрежата на дадена компания. Поддръжката се допълва и 
от дистанционен център, който позволява мониторинг на 
проблемите в системите.

Смея да твърдя, че предлаганите решения са с 
много висока ефективност. Ако разходите за печат 
са стандартно от 6 до 8% от годишните приходи в 
зависимост от сегмента, нашите системи могат да 
ги сведат до 3-4%. Клиентите не винаги осъзнават, че 
цената на принтиране далеч не е само разходите за 
консумативи. Тя е като айсберг – включва скрити разходи 
като тези за ток, поддръжка, труда на IT специалистите, 
извънредното време и др. Ние помагаме за намаляване в 
значителна степен на тези разходи. Голямо значение за 
това има степента на доверие на клиента и на различните 
отдели –финанси (счетоводство), изпълнителният 
мениджмънт и IT екипът. Трябва да говорим на един и същ 
език, за да си помогнем едни на други. 

Особено важно е, също така, и участието на 
служителите във всяка компания. Те имат важна роля при 
промяната в даден офис със своята съпричастност и 
иновативност. �

Николай Димитров е търговски 
директор „Решения за печат” в 
Хюлет-Пакард България и е член на 
борда на директорите на . Той 
отговаря за търговската част 
на 3 основни бизнес групи: лазерни 
устройства и консумативи за 
големи офиси и публичния сектор, 

мастиленоструйни устройства 
и консумативи за домашна 
употреба и малки офиси, както 
и широкоформатни решения за 
печат и консумативи.
Г-н Димитров се присъединява 
към  през 2004 г. Той започва 
кариерата си в компанията като 

мениджър на взаимоотношенията 
с търговските вериги. Преди това 
е работил за един от големите 
телекоми в България. След 
завършването на Икономически 
университет Варна заема 
позиция в отдела за управление на 
дилърската мрежа на Мобиком.  

Интервюто взе Антон ТОНЕВ
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Бюджетиране

ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШЕН БЮДЖЕТ Е 
ЛОГИЧНОТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ на процеса на 
планиране. Други термини за годишен 

бюджет са оперативен бюджет или 
разходен бюджет. Бюджетът – това е  план 
за предстоящ период от време, изразен 
в количествени измерители. Годишният 
бюджет е предоставен на дадена дирекция 
за следващата година, въз основа на който 
тази дирекция работи и администрира 
дейността си. Измерителите, заложени 
в него, обикновено се отнасят за 
едногодишен период от време за разлика 
от капиталовите средства, които са 
многогодишни. Както годишните, така 
и капиталовите бюджети може да се 
използват за обслужване на проекти 
или мащабни инвестиции, но принципно 
годишните проекти са в значително по-
малък размер от капиталовите проекти.

Основните функции на процеса на 
бюджетиране са:
� Осигуряване на постигането на 
поставените стратегически цели;
� Стимулиране на процеса на планиране и 
„поглеждане” в бъдещето;
� Комуникиране на идеи и планове;
� Координиране на действията;
� Изграждане на система за контрол;
� Мотивиране на мениджъри и служители за 
подобряване на представянето им.

Постигането на заложените дългосрочни 
цели няма да се осъществи освен, ако не 
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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.

се постигне ефективна връзка между 
процеса на стратегическо планиране и 
оперативните планове (бюджетите). 
В противен случай е много вероятно 
резултатът да е нереалистичен план, 
противоречиви цели, лоша комуникация и 
неадекватно измерване на изпълнението. 
Мениджърският контрол, в който 
бюджетирането е ключов елемент, се 
намира по средата между стратегическото 
планиране, осъществявано от висшия 
мениджмънт и процеса на вземане 
на решения от страна на средния 
мениджмънт. Следователно, основната 
функция на процеса на бюджетиране е да 
осигури постигането на стратегическите 
цели на компанията или осигуряване на 
напредък в посока тяхното постигане. 
Процесът на бюджетиране може да 
подпомогне стратегическото планиране по 
няколко начина:
� Стратегическа посока – бюджетите 
трябва да бъдат производни на 
дългосрочните стратегически планове на 
организацията;
� Разпределение на средствата – 
средствата трябва да бъдат разпределяни 
рационално и в зависимост от очакваните 
финансови резултати от дадената 
инвестиция;
� Непрекъснато подобрение – фирмите 
трябва да търсят начини за повишаване 
на тяхното представяне по отношение на 
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клиенти, конкуренти и в сравнение с най-
добрите пазарни практики. Бюджетите 
трябва да подпомагат този процес;
� Съответствие в целите - мениджърите 
трябва да разбират какъв е ефектът от 
техните решения извън границите на 
управляваните от тях дирекции;
� Добавяне на стойност – времето, 
използвано в процеса на бюджетиране 
трябва да донесе повече приходи, 
отколкото е разходът за него;
� Редуциране на разходите;
� Цели и отговорности – бюджетите 
залагат целите за различните звена в 
компанията. Мениджърите трябва да са 
наясно какви са целите, поставени пред 
управляваните от тях дирекции. 

За фасилити мениджърите вероятно 
бюджетирането е процесът, изискващ най-
много мениджърски усилия, но същевременно 
с това бюджетът стои на върха на трите 
най-важни техни умения. Целта пред всеки 
ФМ процес на планиране е в крайна сметка 
да се произведе значим и смислен бюджет. 
Мениджър, който не е наясно с бюджета 
си е по-малко ефективен, отколкото може 
и трябва да бъде и вероятно е обречен на 
неуспех.

Основните характеристики на бюджета 
на ФМ дирекцията са:
� Той е голям – фасилити бюджета 
обикновено е втория или третия най-голям 
бюджет измежду всички дирекции;

� Той е обширен, покриващ широк спектър 
от дейности;
� Съдържа както дългосрочни, така и 
краткосрочни аспекти (например при лизинг 
на актив задълженията са за период по-
голям от една година);
� Съдържа различни видове разходи – 
контролируеми и неконтролируеми, 
дискреционни, предварително извършени 
или бъдещи и др.

Тъй като фасилити бюджетът е голям и 
уникален, той често е обект на подробно 
разглеждане вътре в организационната 
структура. От друга страна, неговата 
обширност предполага и изисква фасилити 
мениджърите да имат огромен спектър от 
познания (основно технически). Но наред с 
техническите умения, ФМ трябва да имат 
и добри финансови познания, включително 
способността да прогнозират разходите 
за различните продукти или услуги, 
предлагани от тях. Нито един друг 
мениджър в дадена компания няма 
необходимостта от такъв широк спектър 
от познания и умения за изработването на 
бюджет, както фасилити мениджъра. 

Ако дадена фирма или ФМ дирекцията 
имат добре разработен процес на 
планиране, изготвянето на бюджета би 
следвало да е относително лесен процес, 
тъй като по-голяма част от годишната 
работна програма ще бъде пренесена 
в него. Подготовката за изготвяне 
на бюджета в големите корпорации 
започва от 3 до 6 месеца преди началото 
на фискалната година. В началото на 
процеса финансовата дирекция обявява 
бюджетните процедури – формат, 
време за подготовка, както и насоки 
при изготвянето на бюджетите – като 
лимити и цели. Следва самото изготвяне 
на бюджета от ФМ дирекцията, като 
този процес трябва да се комуникира 
с преките мениджъри, служителите 
в дирекцията и останалите звена в 
компанията за евентуални промени или 
нови изисквания, които всички те биха 
имали. Обичайно явление е в началния 
стадий на изработване на бюджета, 
разходната част да бъде по-голяма от 
предварително зададените граници от 
финансовата дирекция. Това превишение 
е най-добре да бъде в рамките на до 5%, 
тъй като при последващата корекция от 
страна на финансовия директор или друг 
висш мениджър да не се налага орязване 
на средства, необходими за важни за ФМ 
дирекцията проекти. След изработването 
на първоначалния вариант на фасилити 
бюджета той се комуникира с висшия 
мениджмънт до окончателното му 
одобряване и приемане. Последната стъпка 
в бюджетния процес е периодичното 
му следене и коригиране, ако има 
необходимост. 

(На стр. 62)

© www.sxc.hu

Нито един друг мениджър 
в дадена компания няма 
необходимостта от 
такъв широк спектър 
от познания и умения 
за изработването на 
бюджет, както фасилити 
мениджъра
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(От стр. 61)
Както споменахме по горе, при наличие 
на систематичен процес на планиране и 
програмиране, фасилити мениджъра ще 
сведе до минимум административните 
усилия при изготвянето на бюджета, 
което ще му позволи да отдели повече 
внимание върху по-важните дейности 
като приоритизация и разпределение на 
средствата между тези проекти, които 
ще донесат най-много ползи за компанията 
и ще увеличат благосъстоянието на 
акционерите.

Колко често фасилити бюджета се 
подлага на текуща проверка е въпрос на 
вътрешната корпоративна политика, 
както и на персонално предпочитание. 
Най-често срещания случай е преглед на 
бюджета в края на всяко тримесечие 
вътре във ФМ дирекцията, като в края 
на второто тримесечие (средата на 
годината) се прави основен преглед с 
прекия мениджър, при който е възможно 
да се осъществи преразпределение на  
средствата. Препоръчително е през 
последния месец на фискалната година 
прегледа да се осъществява в края на 
всяка седмица (дори може и в края на всеки 
работен ден) за да е сигурен ФМ, че всички 
задължения и вземания се осъществяват 
навреме и че ФМ дирекцията може да получи 
и използва ефективно всички фирмени 
ресурси, които станат налични в последния 
момент. Умният, агресивният фасилити 
мениджър трябва да разполага в резерв 
с различни начини за бързото усвояване 
и разпределение на допълнителните 
средства (договори, поръчки за закупуване 
и др.). Успехът при тези действия в края 
на годината често разграничава отличния 
фасилити мениджър от средния такъв.

При периодичните прегледи на бюджета 
се прави оценка и сравнение на:
� Бюджетираните разходи за съответния 
период;
� Вариациите между актуалното 
изпълнение и бюджета;
� Актуалните разходи в сравнение със 
същия месец от предходната година;
� Бюджетираната сума в края на годината.

Най-малко веднъж годишно фасилити 
мениджърите трябва да изготвят 
Отчет за изпълнението на бюджета. 
Изработването на такъв отчет 
позволява на ФМ лесно да калкулира 
разходите на дирекцията си и да държи 
отговорност от всеки от подчинените 
си за тяхното изпълнение. Това изисква 
подходящ бюджетен формат и пълна 
интеграция между системите на 
фасилити мениджмънта и корпоративния 
финансов мениджмънт, която да осигури 
съпоставимост на разходите на 
дирекцията, както и използването им 
като бенчмарк. Този тип вътрешен анализ 
ще позволи на ФМ да разбере как работи 

управляваната от него дирекция и къде 
е нужно подобрение. Използван по този 
начин, бюджетът е най-добрия и важен 
инструмент на финансовото управление.

Наред с останалите предизвикателства, 
с които се сблъсква ФМ през дадена 
бюджетна година като наблюдение и 
предвиждане на бюджетния процес, както и 
преглед и преразпределение на бюджетните 
средства, голямо предизвикателство пред 
него е и справянето с нововъзникващи 
разходи, които не са били планирани 
в началото на бюджетната година. 
При възникването на такива разходи 
препоръчително за ФМ е да разполага с 
предварително изработена система от 
действия, която може да включва:
� Анализиране и оценка на разходите за 
новите проекти;
� Предложение за финансиране на новите 
проекти до мениджмънта на компанията;
� Същевременно с това, вътре в самия 
отдел, да се направи анализ как тези 
проекти, при положение, че им бъде 
отказано финансиране, могат да се 
обезпечат с вътрешните за дирекцията 
средства и какво ще бъде въздействието 
върху общите разходи на дирекцията;
� Ако предложението се приеме, да се 
подготви и предложи на мениджмънта план 
за изпълнението на проекта.

От друга страна, често, поради тяхната 
обширна сфера на действия, ФМ дирекциите 
се приемат като източници за финансиране 
на други инициативи и проекти вътре в 
компанията. Това се случва най-често в 
средата на годината, когато се правят 
обстойните прегледи на бюджета. Фасилити 
мениджърите трябва постоянно да бъдат 
нащрек за такава опасност и да защитават 
дирекцията си както от пренасочване на 
средства към други дирекции, така и от 
приемане на нови проекти за ФМ дирекцията 
без обезпечаване с необходимото ново 
финансиране.

В заключение може да се акцентира 
върху следните два извода. Първо, ФМ 
дирекцията е най-големият консуматор 
на корпоративните ресурси, което я 
поставя под непрекъснато наблюдение и 
подробно разглеждане. Второ, чрез добра 
система на планиране и бюджетиране, 
фасилити мениджърът ще може да се 
постави в изключително добра позиция не 
само да изисква средства за дейността на 
дирекцията си и да защитава използването 
на тези ресурси от дирекцията му, но 
и чрез осъществяването на регулярен 
вътрешен преглед на бюджетния 
процес да покаже на мениджмънта на 
компанията, че използвайки ресурсите 
ефективно и ефикасно, ФМ дирекцията 
допринася съществена стойност към 
корпоративното финансово състояние. �

Димитър ФРАНЗЕЛОВ

Умният, агресивният 
фасилити мениджър 
трябва да разполага в 
резерв с различни начини 
за бързото усвояване 
и разпределение на 
допълнителните средства

Бюджетът е най-добрия 
и важен инструмент на 
финансовото управление.
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