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Държите в ръцете си брой, посветен на хората, за които работата е не просто 
средство за препитание, а истинска мисия – хората, които борят своите вятърни 
мелници ежедневно, с ясната идея, че делото им е по-голямо от тях самите, че 
техните победи са победи за всички след тях.

СВОБОДАТА, САНЧО...

Експертите, с които разговаряхме са именно 
такива хора – всеки в своята област. 

ИВАН ЦАНОВ, заместник-министър на 
спорта, разказва за усилията на МФВС по 
отношение на спортната база в страната 
и многофункционалната зала в София, а 
НИКОЛАЙ СИВИНОВ от Ин Тайм споделя 
опита си в управлението на автомобилния 
парк.

ВЕСНА МИКУЛОВИЧ, мениджър „Бизнес 
развитие” в екологичния институт на 
Siemens, ни представя дългогодишния си опит 
в интегрирането на екологични практики в 
държавите от Централна и Източна Европа.

Българският опит в практическото 
приложение на енергоефективни сгради е 
представен от младите архитекти НИКОЛА 
ЕНЧЕВ и СТЕФАН ВАНКОВ. На страниците на 
Фасилитис ще се запознаете с проекта им, 
спечелил международната студентска награда 
за зелен дизайн Design Against Elements, и ще 
разберете какво мотивира устрема им в 
архитектурата.

Не на последно място ви предлагаме поглед 
към филм за британския архитект СЪР 
НОРМАН ФОСТЪР – истинска легенда в 
популяризирането на високите технологии 
и енергийната ефективност като начин на 
мислене.

ТЕХНОЛОГИИТЕ КАТО СВОБОДА

Друг прочит на свободата е тази, която ни предоставят новите технологии във 
фасилити мениджмънта - независимо дали говорим за нови препарати и методики в 
почистването, иновативен дизайн на сгради и автомобили или пък за нови софтуерни 
продукти и кодове за мигновено предаване на информация. Всички те улесняват живота 
и работата ни.

Новите технологии правят и нещо дори по-важно - вдъхновяват ни да вървим напред, да 
искаме още. Надяваме се, че с работата си ще успеем да предадем този заряд и на вас, 
това пък е нашата мисия.

Приятно четене!

Работата 
като убеждение

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

Веломаратон „България 2011”

Фондация Фактор (factor-foundation.org) организира 
първия благотворителен веломаратон на 
България с обща дължина 2500 км. Маратонът ще 
се проведе между 2 април и 4 май 2011.

Колоездачната обиколка-маратон „България 2011” 
има за цел популяризирането на велосипеда 
като транспортно средство за безопасно 
придвижване в населените места.
Тя ще премине през 28 областни центъра на 
България. 

Обиколката цели да привлече внимание върху 
необходимите за велосипедната инфраструктура 
мерки: строителство, стандартизация при 
изграждането и поддържане на национална 
мрежа; създаване на Европейски колоездачен 
туристически коридор EuroVelo; поддържането 
на съществуващите алеи за колоездене и 
велотуризъм и не на последно място - пътна 
маркировка за вече съществуващи и за 
новопостроени пътища, и колоездачни алеи.

Две нови платна 
при 4-ти километър

Две нови платна ще осигуряват транспортната 
връзка на спортната зала при 4-ти километър 
с бул. Асен Йорданов, съобщи заместник-
кметът на София Любомир Христов. Паралелно 
с изграждането на пътните елементи ще се 
реконструира и кръговото движение под моста 
на бул. Цариградско шосе. 

По препоръка на консултантите от Мот 
Макдоналд и след направено проучване на 
движението, движението там ще се регулира от 
светофари. Съществуващите в момента платна 
на бул. Асен Йорданов в двете посоки ще бъдат 
увеличени с по още едно, за да се осигури връзка с 
лентата за обратен завой, която ще се изгради.

Български проект номиниран 
за награда от ЕС

Съвместният проект на МРРБ и ПРООН 
“Демонстрационно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради” получи номинация за награда 
от Европейския Съюз в конкурса „Устойчивата 
енергия на Европа”. Състезанието е 
кулминацията на ежегодно провежданата Седмица 
на устойчивата енергия на Европа по инициатива 
на Европейската Комисия.

Конкурсът на ЕС отличава проекти с доказано 
значимо въздействие и с потенциал за 
мултиплициране в други държави. През тази 
година 303 инициативи се състезават за награда 
в 6 категории. Само 27 от тях са избрани от 
ЕС за номинация. Проект „Демонстрационно 
обновяване на многофамилни жилищни сгради” е 
сред петте, номинирани в категория „Жилищни 
сгради”, заедно с проекти от Великобритания, 
Франция и Испания. 

Фасилитис  стр. 8
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БЪЛГАРИЯ

Започна събирането на местни 
данъци и такси

На 1 март започна плащането на местните 
данъци и такси към общините. При пълно  
заплащане на данъка върху недвижимите имоти, 
този върху превозните средства и таксата за 
битови отпадъци до 30 април 2011 г., дължимата 
сума се намалява с пет процента отстъпка, 
съобщава БТА. В столицата отстъпката 
се ползва за пълно платените данък върху 
недвижимите имоти и данък върху превозните 
средства. 

Алтернативата за плащането на данъците е на 
две вноски - от 1 март до 30 юни и от 30 юни до 
30 октомври. 

От тази година общините ще могат сами да 
налагат запор заради неплатени местни такси, 
за разлика от досегашната практика това да се 
прави чрез НАП. 

Български проект по Седма 
рамкова програма на ЕС

Българската софтуерна фирма ОПТИМ-АЛ се 
включи в Европейски консорциум и ще вземе 
участие в проект по Седма рамкова програма на 
ЕС, приоритет „Транспорт и аеронавтика”. 

ACEM-Rail (Automated and cost effective railway 
infrastructure maintenance) е проект, финансиран 
от Европейската комисия за период от три 
години. Консорциумът се състои от 10 компании 
и организации от 5 страни: CEMOSA, Испания; 
University of Seville, Испания; Fraunhofer, Германия; 
Politecnico Di Torino, Италия; Second University 
of Naples, Италия; DMA, Италия; Tecnomatica, 
Италия; Siemens, Германия, и ScanMaster, Израел. 

Работата на консорциума започна през декември 
2010 г., а целта на проекта e подобряване на 
дейностите по поддръжка в европейските 
железници чрез разработване на интегрирана 
автоматизирана система. 

EK в сграда на Раковска 

Европейските институции ще се преместят 
в нова сграда в София, след като бюджетната 
комисия на Европейския парламент разреши 
подписването на нотариалната сделка. Това 
съобщиха от офиса на евродепутата Ивайло 
Калфин, цитирани от БГНЕС.

Бизнес центърът на ул. Раковска 124 е бил 
предпочетен заради подходящата площ и 
централното разположение, което ще позволи да 
бъде посещаван от повече граждани. Европейският 
парламент, ще заеме 80% от над 2500-те кв.м., 
а останалите 20% ще останат за предишния 
собственик на парцела.  Цената на новата сграда 
със застроена площ от 450 кв.м. е 9 млн. лв.

В момента европейските институции се 
помещават в сградата на британското 
посолство на ул. Московска 9, на площ от около 
1500 кв.м. Там обаче те са труднодостъпни 
поради ограничения достъп до дипломатическото 
представителство.

Фасилитис  стр. 9
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ЕВРОПА

Fiat и Gucci със специално 
издание на Fiat 500

Fiat и италианската модна къща Gucci 
представиха модела “500 by Gucci”, специално 
издание на автомобилната икона Fiat 500. 
Моделът се предлага в два цвята – черен и бял, с 
отличителните за Gucci червени и зелени ивици 
и ще бъде наличен за продажба до края на 2011 г.

Със сътрудничеството си, двете компании 
отбелязват едновременно 150-тия юбилей на 
обединяването на Италия и 90-тата годишнина 
на Gucci. Представен за пръв път на миланската 
седмица на модата, Fiat 500 by Gucci дефилира 
и на Международното изложение в Женева, в 
специално проектиран за целта магазин на Gucci 
в павилиона на Fiat. 

Първоначално, между 1 април и 30 юни моделът 
ще бъде достъпен единствено онлайн на цена от 
23 500 щатски долара. 

Програми за стария сграден 
фонд на страните-членки 

Нов доклад на глобалната компания за недвижими 
имоти CB Richard Ellis подчертава, че докато 
много от европейските правителства планират 
освобождаване от стария сграден фонд, за да 
свият разходите си, програмите в тази посока 
откриват сериозни предизвикателства.

През 2010 г. продажбите на държавно недвижимо 
имущество в Европа е на стойност от 1.1 млрд. 
евро, което е значителен ръст в сравнение с 
предходната година. Темповете на продажби са 
специфични според конкретната държава. Във 

Великобритания, например, държавната служба 
за управление на имоти си поставя за цел да 
реализира икономии от около 5.7 млрд. евро 
годишно до 2020 г., както и поне 23 млрд. евро 
приходи от продажба на държавни сгради. Във 
Франция за периода 2007-2009 г. правителството 
е продало недвижима собственост за над 1.7 
млрд., при обща стойност на държавните сгради 
от над 60 млрд.

Аристократичен хотел 
отваря врати в Лондон

Най-новият луксозен хотел на Лондон, Waldorf 
Astoriа Hotel, посреща първите си гости. 
Новопостроената сграда е разположена в London 
Syon Park сред 80 хектара зеленина, собственост 
от 400 години на Нортумберландското 
херцогство. 

Хотелът разполага с 137 стаи за гости, 

Фасилитис  стр. 10
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изпълнени в класически стил с модерни акценти. 
Мраморните стени поддържат 42-инчови HD 
дисплеи в затоплените с подово отопление 
стаи. Гостите могат да се насладят на спа 
услуги и демонстрационно приготвяне на вечеря 
сред парка със специално възложени произведения 
на изкуството и архивни фотографии.

Инвеститорите се обръщат 
към Германия и СЦИЕ

Страните от Централна и Източна Европа, и 
Германия са най-привлекателните европейски 
пазари на недвижими имоти, според проучване 
на CBRE. Около една трета от инвеститорите 
заявяват намерение да закупят имот в Германия 
през 2011 г. 

Докато през 2009 г. Великобритания водеше 
класацията за привличане на инвеститори 
в сектора, то през последните две години 
вниманието се измести убедително 
към Германия. Френския пазар на имоти е 
четвърти по привлекателност, като 10% от 
инвеститорите са го посочили за приоритетен. 

В проучването става ясно още, че 
инвеститорите все още предпочитат да 
влагат средства в сгради от висок клас, 
повече от 70% прогнозират задълбочаване на 
разликата между елитните дестинации и други 
обекти. В потвърждение на тази теза, 61% от 
запитаните отговарят, че нямат намерение да 
инвестират в имоти от нисък клас до 2012 г.

Интересно е да се отбележи, че за пръв път 
за 2011 г., с 43% намеренията за инвестиции в 
търговски площи надминават тези за офисни. 

Sainsbury’s със сделка 
за интелигентни мрежи

Британската верига супермаркети Sainsbury’s 
сключи договор с Rltec за внедряване на 
интелигентни мрежи в над 200 обекта. Според 
първата подобна търговска сделка в света, 
Rltec ще пригоди технологията си за “динамично 
търсене” към отоплителната и вентилационна 
система на обектите, спомагайки за по-добро 
управление и повишена енергийна ефективност. 

10-годишната сделка следва три последователни 
успешни внедрявания на системите в магазини 
на Sainsbury’s и се очаква да спести над 10 000 т. 
CO2 годишно. 

Динамичното търсене работи чрез управление 
на електрическата консумация на оборудването, 
реагирайки динамично на възникнали промени 
в баланса между търсене и подаване на 
електоенергия в обекта, обясняват от Rltec.

Европейските търговски 
обекти се пренасят онлайн

Ниски цени, доставка и нарастващ брой 
търговски субекти води до бум на онлайн 
търговията. Най-голям е ръстът в Холандия – 
40% за новогодишните празници през 2010 г., 
следвана от Великобритания, където ръстът 
е 25%, и Франция с 24%. По-зрелите пазари в 
Европа регистрират по-висок дял и съответно 
ръст в онлайн пазаруването, което ясно показва 
тенденцията при този тип обекти.

В Русия и страните от Централна и Източна 
Европа, също се отбелязва стабилен растеж. 
За Полша, например, онлайн пазаруването е 
нараснало с 12%.

Тенденцията поставя въпроса как увеличаващия 
се дял на онлайн търговията ще измени 
физическата среда на търговските обекти, за 
да ги направи конкурентноспособни на пазара, 
коментират специалисти в бранша.

ЕВРОПА
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Bugatti Veyron Super Sport 
за 2.3 млн долара

В началото на март се продаде и последният 
автомобил от екслузивната серия на Bugatti – 
Veyron Super Sport. На пръв поглед това не 
е изненада, предвид ограниченият брой от 
модела – само 30 бройки, но не и предвид цената 
на етикета от 2.3 млн щатски долара.
 
Bugatti Veyron Super Sport има олекотено шаси от 
карбонови нишки и тежи с около 50кг по-малко от 
1800-те килограма на стандартния модел Veyron 
16.4. Моделът ускорява от 0 до 100 km/h за 2.2 
секунди и достига скорост от 264 km/h.

Платинен LEED сертификат 
за щатски граничен пункт

Щатската администрация и Щатската 
митническа служба за гранична защита обявиха 
реновация на  най-натоварения граничен пункт 
на щатите San Ysidro. Модернизацията и 
разширяването на пункта ще го превърнат в 
първия в нулеви въглеродни емисии в страната. 

Реконструкцията на San Ysidro ще включва 
инсталиране на соларни панели, системи за 
слънчево загряване на вода, геотермална система 
за отопление и оборудване с много нисък разход 
на електричество. Консумацията на вода ще бъде 
намалена с над 45 млн. литра годишно. Целта 
на проекта е да постигне екологосъобразност 
на нивото на платинен LEED сертификат за 
енергийна ефективност. Граничният пункт се 
пресича от над 90 000 души дневно.

Най-големият мол в централна 
Москва отваря врати

Заковият проект на AFI Development – център 
за забавление и търговия AFIMALL CITY/Mall of 
Russia (www.afimall.ru) приветства клиенти за 
пръв път и ще представи още 200 магазина до 
края на април. 

С площ от 180 000 кв.м., Mall of Russia включва 
400 магазина, 50 ресторанта и кафета, както и 
център за забавление. Те са покрити от високо 
технологичен стъклен купол с площ 10 000 кв.м. – 
първият по рода си в Русия. Друга атракция 
на комплекса е и живописен кръгъл фонтан в 
приемния атриум.

Ню Йорк с QR-кодове 
на всички сгради

Кметът на Ню Йорк, Майкъл Блумбърг, обяви 
че QR-кодовете (Quick Response, вид графичен 
код за бърз пренос на информация) ще станат 
задължителни за разрешителните за строеж, 
поставени на видно място до всяка строителна 
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площадка. По този начин гражданите ще 
получат бърз достъп до подробна информация за 
строителните обекти. 

Очаква се всички строителни обекти в града да 
имат QR-кодове до 2013 г.

Повече за QR-кодовете четете на стр.38 в броя.

Ремонт на летище JFK, Ню Йорк 

Щатската компания  Lend сключи договор за 
167 млн. долара за разширение от 78 000 кв. 
м. и реновация на терминала Delta Airlines на 
летище John F Kennedy Airport в New York. Според 
управителното тяло на летището, обновеният 
терминал ще подобри обработката на багажа 
и пътникопотоците. Подобрени ще бъдат и 
мерките за сигурност.

Оценка  на щетите в Япония

Чудовищното земетресение с магнитуд 
8.9 по Рихтер и последвалите наводнения в 
Североизточна Япония поставиха на тест не 

само страната и международната общност, но и 
качествата на японското строителство. 

Най-сериозни щети понесе АЕЦ Фукушима, 
където след поредица експлозии се срути 
сградата на Реактор 1, а охлаждането на 
Реактор 3 остана компрометирано.

Катастрофата се отрази и на автомобилните 
пазари, след като повечето големи 
производители намалиха или преустановиха 
производство поради липса на части от Япония. 

Общите щети от разрушенията се оценяват на 
над 160 млрд. долара, но нематериалните щети 
и радиационната опасност са неизмерими.

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

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

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

предс т ави т ел  за  I n f oSe r v®

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

when bus iness meets insp i rat ion
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тпадък - мн. отпадъци, (два) 
отпадъка, м. ненужен остатък от нещо

Български тълковен речник

Вярно ли е това тълкуване? По-скоро не. 
Боклуците са необходимост, за да ги превърнем 
в нещо рационално, полезно и в бъдеще все 
по-достъпно като суровина, т.е. да направят 
живота ни по-удобен и екологичен. Важността 
на този все още неизползван у нас ресурс  
определя вниманието, което заслужава неговото 
ефективно управление. 

Втората годишна конференция на Юкономикс 
„WASTE INFRASTRUCTURE & SERVICES” 
срещна представители на заинтересованите 
страни във  всички етапи на дейностите, 
свързани с грижата за отпадъците, 
инфраструктурата и ВиК отрасъла. Акцентът 
на форума е върху устойчивото развитие в 
управлението на отпадъците, финансирането 
и инвестиции и не на последно място добрите 
решения за преработка на „ненужните 
остатъци”.  

В събитието взеха участие представители 
на Министерство на околната среда и 
водите, Национално  сдружение  на  общините,  
мениджъри  и  експерти  от  ВиК  компании, 
специалисти в областта на управлението на 
отпадъците, директори и експерти от държавни 
институции, специалисти от инженерингови 

СЪБИТИЯ

Waste 
Infrastructure 

& Services

Втора годишна конференция за 
инфраструктура и услуги в управлението 

на отпадъци на Юкономикс

дружества, контрактори в управлението 
на отпадъци, консултанти и специалисти 
на свободна практика, проектантски бюра, 
както и всеки с професионален интерес в 
областта на ефективното и природосъобразно 
оползотворяване  на отпадъците. 

ПРОГРАМАТА БЕШЕ ОТКРИТА с 
приветствени думи на Теодора Желева, началник 
отдел Управление на битови и строителни 
отпадъци, МОСВ, и Мария Бояджийска, зам. 
кмет на Софийска община, Теменужка Костова, 
председател на УС на Българската асоциация 
по рециклиране, както и от Николай Минков, 
управител на Юкономикс. 

Под надслов „Устойчиво развитие 
в управлението на отпадъците”, 
ПЪРВИЯТ ПАНЕЛ включи презентациите 
на г-жа Желева, Теменужка Костова, Стефан 
Чокойски – управител на Екопроект, и Радослава 
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Готова, еколог на фирмата. Заместник-
кметът на София, г-жа Бояджийска, представи 
проблематиката на управление на отпадъците 
в общините. Модератор на панелът беше 
Владимир Димитров от Българска асоциация за 
рециклиране.

Тема на ВТОРИЯ ПАНЕЛ, с модератор доц. д-р 
инж. Ивайло Ганев от ТУ София, бяха добрите 
практики в управлението на отпадъците. 
Янаки Пенов, мениджър маркетинг и продажби 
в Рисайклинг България, представи реализация на 
проект за завод за битови отпадъци във Варна – 
презентация, повече за която ще откриете в 
темата ни „Срадна техника”. Възможности и 
преимущества за изграждане на депо по схемата 
на публично-частното партньорство представи 
Стамен Янев, юрист в Ърнст & Янг. Панелът 
беше допълнен от презентация на Галина 
Симеонова, изпълниелен директор на ПУДООС за 
добрите практики за финансиране на екологични 
проекти и изложение на Бранимир Йосифов, 
управител на Екотанк, за българското участие в 
международния опит на оползотворяване на ТБО. 

Ползотворната работа продължи с 
ТРЕТИЯ, ПОСЛЕДЕН ПАНЕЛ от 
конференцията - “Устойчиви решения за 
преработка и оползотворяване на отпадъци” с 
модератор Петър Трайков, директор „Околна 
среда“ в Софийска община. В рамките на сесията 
бяха представени наръчник за експлоатация на 
депа от Емилия Костакева, главен проектант 
и технолог на депа за отпадъци в Екоем ЕООД, 
и устойчиво решение за получаване на енергия 
от ТБО от доц. д-р инж. Ивайло Ганев, ТУ 
София. Владимир Димитров, специалист по 

алтернативни горива и суровини в Титан Златна 
Панега Цимент АД, запозна специализираната 
публика с възможностите за оползотворяване 
на нерециклируеми отпадъчни материали като 
гориво в циментовата индустрия. Панелът 
продължи с презентациите на проф. д-р инж. 
Иван Домбалов и ас. инж. Ваня Кьосева, ХТМУ 
София за добрите практики в обработването 
на твърдите битови отпадъци. Лекционната 
част завърши с добри практики за изграждане 
и експлоатация на ПСОВ на Биогест 
Интернешънъл България, представени от 
Анна Премянова и инж. Димитрина Кзорлинска, 
ръководител на проекта. 
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Стойността 
на новия 
инвестиционен 
проект е 7.8 млн. 
лв. със срок за 
реализация 3 години.

СЪБИТИЯ

а 7 март 2011 г. Министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо 
Трайков връчи на ръководството на фабриката 
за ски в Чепеларе сертификат за инвестиция 
клас А. Амер Спортс България ЕООД получи 

документа по проекта за разширяване и 
модернизация на производството си. Той 
е първият сертифициран през 2011 г. и 
предвижда разкриване на нови мощности със 
значителен брой допълнителни работни места. 
На церемонията присъстваха посланикът на 
Финландия у нас Н.Пр. г-жа Таря Лайтиайнен, 
прокуристът на дружеството Щефан 
Лебербауер, управителят Кръстьо Вангелов, 
представители на кметство Чепеларе.

Стойността на новия инвестиционен проект е 
7.8 млн. лв. със срок за реализация три години. Той 

ще увеличи капацитета на предприятието до 
над 1 млн. чифта ски годишно през 2013 г. и ще 
го направи едно от водещите в света с този 
профил. Ще бъде изградено ново производствено 
хале с площ около 3100 кв. м, ще се увеличат 
складът и административно-битовите 
помещения.

„Фабриката в Чепеларе играе стратегическа 
роля за растежа на ски производството”, заяви 
при получаването на сертификата прокуристът 
Щефан Лебербауер. Той подчерта, че тази 
инвестиция е вече с 30-годишна история, а до 
края на 2012 г. ще бъдат вложени общо 40 млн. 
лв. в предприятието. „Целта ни е то да стане 
едно от най-големите в света с дял 15-20% от 
цялото производство на ски. Печалбата ще е и 
за Чепеларе, и за България.”

Амер Спортс България ЕООД планира да 
финансира проекта изцяло със собствени 
средства на финландската компания майка 
Amer Sports Corporation. Реализацията му ще 
осигури над 100 нови работни места към 
съществуващите до момента около 600. 
Инвеститорът е заявил няколко мерки по Закона 
за насърчаване на инвестициите: съкратени 
срокове за административно обслужване; 
индивидуално административно обслужване; 
изграждане на елементи от публична пътна 
инфраструктура - улица до границите на имота 
на стойност около 200 000 лв. 

„Това е първата от този клас инвестиция за 
финландския бизнес в България, при това в регион 
с висока безработица. Подобно амбициозно 
производство означава повече експорт и 
приходи за страната”, заяви посланикът на 
Финландия Н.Пр. Таря Лайтиайнен. Тя припомни, 
че за последните 10 години двустранните 
отношения са дали двойно повече резултати, 
но има още области, в които биха могли да се 
развият – чистите технологии, управлението на 
отпадъците, енергийната ефективност и др.

Фабриката за ски в Чепеларе – 
инвеститор от клас А
Целта на новия проект е да превърне производството 
в едно от водещите в света с дял от 15-20%
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края на февруари се проведе организираният от 
гражданска инициатива Горичка форум – Форум 
ДОМ. В него, организаторите си поставиха 
за цел да съберат хора с идеи за това какво 
можем да променим в дома си за по-екологично 
и красиво бъдеще. Тематиката на поредицата 
лекции започва от общия ни дом - Земята, 
преминава през държавата и града и стига до 
пространството, създадено от четирите 
стени, които наричаме “у дома”. Участниците 
дефинираха стереотипите и проблемите в 
търсене на вдъхновение за решенията. 
Модератори на форума бяха Маги Малеева и 
архитект Петър Торньов, редактор на списание 
Abitare. Сред лекторите се откроиха имената на 
Георги Господинов, Мартин Заимов, арх. Георги 
Николов от ИГ Пасивни сгради, Борис Енев и 
Евгения Ходкевич от Фордевинд архитектура, 
Вяра Желязкова иГеорги Кътов от I/O архитекти, 
Илиян Хаджиин от студио Funkt.

Предлагаме ви кратко интервю с модераторите, 
любезно предоставено ни от Горичка.бг:

Ще модерирате ФОРУМ ДОМ, как се 
чуствате?

ПЕТЪР: Развълнуван съм, темата е изключително 
важна и не бива да забравяме, че домът ни не е 
заключен само между собствените ни стени.
МАГИ: Добре. Надявам се залата да е пълна 
отново и да е толкова приятно, колкото първите 
два пъти.

Форум ДОМ
След големия успех на форумите Родителство и Храна, 
Горичка.бг обърна погледа си към дома

Какво е първото нещо, което ви хрумва, 
като чуете думата ДОМ?

МАГИ: Моята къща.
ПЕТЪР: Първото нещо, което ми хрумва е 
УБЕЖИЩЕ - мястото където човек от милиони 
години насам търси покой и защита от външния 
свят.

Какъв е вашият дом-мечта?

МАГИ: Енергийно независим, без формалдехид, в 
град, в който няма замърсяване и трафик.
ПЕТЪР: Мечтата ми за дом е до голяма степен 
номадска - домът ако може да е на колела или 
крила и на всяка цена без излишни неща, редуциран 
до най-необходимото. В същото време този 
минимален дом трябва да стимулира сетивата 
ни и да ни кара да се чувстваме добре.

Какво предстои да се случи с домовете ни?

МАГИ: Предстои голяма промяна, така както с 
много други неща и се надявам да се справим и да 
не страдаме.
ПЕТЪР: Въпросът е много труден. Да започнем 
от там - какво се е случило с домовете ни в 
последните няколкостотин години. Има ли 
развитие в положителна посока? Днес много 
жилищни сгради за съжаление би трябвало да 
бъдат рециклирани. Защо сгради строени преди 
80-100 години в България предоставят много 
по-стойностни домове от тези които в най-
близкото ни минало бяха изградени. Ако сме в 
състояние да анализираме това, което се случва 
в момента, бихме могли да изградим и собствена 
визия за бъдещия ни Дом.

Оптимисти ли сте или песимисти?

ПЕТЪР: Световната практика ми дава надежда 
и оптимизъм, но за съжаление примерите от 
България с наистина малко изключения са по-
скоро повод за песимизъм. И въпреки това съм 
оптимист, защото вярвам в новото поколение, 
което несъмнено е недотам обременено.
МАГИ: Никое от двете, просто да действаме, 
защото положението е сериозно.

В
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СЪБИТИЯ

апочват довършителните строителни 
дейности на два от големите подлези в София. 
Това каза по време на пресконференция зам.-
кметът на Столична община Ирина Савина, 
предаде агенция Фокус. 

Единият подлез се намира на бул. България 
при ж.к. Бокар. Стойността на извършените 
дейности са 977 388,43 лв. като трябва да бъдат 
завършени за 79 дни. 

Другият подлез, който ще бъде довършен, е този 
при гара Подуяне. Стойността на сключеният 
договор е 1 034 162, 14 лв. Обектът трябва да 
бъде реализиран за 86 дни. 

Първоначално двата подлеза ще бъдат 
почистени от натрупаните отпадъци. В 
рамките на извършваните дейности ще се 
поправят настилките на подлезите, подмяна на 
ВиК и електрическите инсталации, подмяна на 
дограмата, обособяване на две будки за охрана в 
двата края на подлезите, изработване на подходи 
за хора с увреждания. 

По време на ремонтите дейности на подлеза 
на Подуяне спирките на трамваите ще бъде 
преместена, за да се осигури безопасността на 

използващите спирките. След ремонта той ще е 
с нова настилка, предпазни парапети, платформи 
за хора с увреждания, отопление, охрана и 
тоалетни. 

Другият подлез - на бул. България, ще бъде 
реконструиран и обзаведен, тъй като от 18 
години не се използва.

С пари по същия проект се предвиждат ремонти 
на 26 детски площадки в районите Слатина, 
Подуяне и Триадица.

Междувременно, пресцентърът на Столична 
Община съобщи, че ремонтираните подлези 
ще имат отопление, противо-обледенителни 
инсталации, топлоизолации, вентилация, охрана 
и тоалетни. „Отоплението на подлеза при ж.к. 
Бокар ще е с електрически тела от конвекторен 
тип“, обясниха от фирмата изпълнител Талчев 
инженеринг груп. Обновяването на двата подлеза 
ще струва малко над 2 млн. лв. То е осигурено с 
проект, финансиран по ОП Регионално развитие, 
чиято обща стойност е 8.7 млн. лв. Освен 
ремонтите на двата подлеза ще бъдат обновени 
детски площадки и междублокови пространства 
в три столични района.

Ремонти на подлези в София

Два от най-големите подлези в София ще бъдат обновени

З
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Следващото 
Женевско 
международно 
автомобилно 
изложение ще се 
проведе от 8 до 
18 март 2012 в 
PALEXPO, Женева.

СЪБИТИЯ

продължение на 10 дни – между 3 и 13 март 
2011 г., Женева беше центъра на автомобилния 
свят. Вярно на славата си когато става 
въпрос за лъскави и бързи коли, изложението в 
швейцарския град беше домакин на най-новите 
концепции на големите производители. За да 
се докоснат до тях пък дойдоха над 735 000 
посетители. След края на събитието, всички 
изложители изразиха задоволството си от 
тазгодишното издание, което според тях 
отбеляза със сигурност края на кризата в 
автомобилния бранш. Като потвърждение на 
тази теза, 81-вото изложение отбеляза рекорд 
по представяне на нови модели. Публиката изрази 
особен интерес към автомобилите, интегрирали 
нови технологии и двигателни системи. 
Следващото издание е насрочено отново за 
десет дни между 8 и 18 март 2012.

Обявената цел от 700 000 посетители беше 
недвусмислено надмината, с увеличение от 6% 
спрямо предходната година.

„Целта ни не беше да надминем всички рекорди 
по посетители, а по-скоро да продължим 
да подобряваме степента на удобство и 
привлекателността на Изложението за нашите 
посетители. Все пак, поощрително е, че можем 

да предадем на наследниците си изключително 
проспериращо автомобилно шоу с обещаващо 
бъдеще”, заяви Люк Арганд, президент на 
Женевското автомобилно изложение.

След 6 години като глава на международното 
изложение, г-н Арганд отстъпва мандата си на 
тази позиция. 

В глобален мащаб, автомобилната индустрия 
преживя труден период през изминалата година 
поради тежката икономическа обстановка. 
Въпреки това, женевското изложение не само 
запази, но и утвърди ролята си на лидер сред най-
престижните автомобилни изложения в света.

Резултатите от проучване, проведено сред 
всички компании, участвали на изложението, 
показва, че нивото на удовлетворение е дори по-
високо от това през изминали години.

Изложението беше посетено от 10 000 
представители на медии от цял свят. 

81-во международно 
авто-шоу в Женева

Луксозните автомобили на модния подиум

В
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СЪБИТИЯ

именс въведе на европейския 
пазар зарядна станция Charge CP700A, която 
може да зарежда електромобили с нормален 
капацитет на батерията в рамките на час. 
Мощността на зареждане е удвоена до 22 
kW, което намалява наполовина времето за 
зареждане. 

Зарядната станция Charge CP700A може да 
се използва за зареждане на електромобили с 
различна степен на мощност. При най-бързия 
метод, превозното средство се захранва с 
трифазен променлив ток с напрежение 32 А и 
съответно с мощност 22 kW. Зареждането 
обаче е възможно и с трифазен ток с 
напрежение 20 А. Зареждащото устройство 
„комуникира” с автомобила чрез зарядния 
кабел, за да определи дали той поддържа 
зареждането при максимална сила на тока 
или при намалено ниво. За целта се използва 
стандартизираната свръзка IEC-62196 тип 
2. За автомобили като електрозахранваните 
двуколки, които в момента се зареждат чрез 
домакински щепсел, е възможно и зареждане 
с еднофазен ток по Метод 1 и 2   съгласно 
стандарта IEC/EN 61851 при максимум 3,7 
kW.

„За да направим зареждането толкова лесно, 
колкото е пълненето на резервоара с гориво, 
оборудвахме зарядната станция с екран, 
който ръководи потребителя през процеса. 
Обкръжаващата светлина показва дали 
зарядното се използва или е в готовност”, 
обясняват от Siemens. Потребителят може 
да се включи за зареждане и таксуване чрез 
безконтактни радио чипове, съвместими с 
различни RFID стандарти. Клиентът може 
да реши кой вариант на зарядната станция 

да бъде инсталиран и как да бъде боядисана 
кутията от неръждаема стомана. Зарядното 
CP700A е с унифициран дизайн, а указанията 
за потребителите се програмират и са 
налични на различни езици. Станцията може 
също да се свързва с контролен център чрез 
Ethernet или GSM/GPRS модем, който може 
да се вгражда, което означава, че е готова 
за дистанционно наблюдение и поддръжка. 
Поведението й може също да се контролира 
дистанционно, за да поддържа работата в 
интелигентна мрежа. За тази цел е възможна 
и подмяна на захранващия щепсел.

Помислено е и за безопасността. При 
отваряне, вътрешното пространство 
зад капака се осветява, за да може 
потребителят да включи и изключи кабела 
безопасно дори в тъмнина. Зарядната 
станция носи знака CE и е одобрена от 
акредитирана лаборатория. Тя е съвместима 
както с действащите в момента 
стандарти за захранващо оборудване на 
електромобили, включително IEC/EN 61851-
1 и IEC/EN 61851-22, така и с доказаните 
стандарти за нисък волтаж като EN 61439. 
Температурата на отворите на фасонката 
и вътрешното пространство на зарядната 
станция е под наблюдение. В случай на 
неизправност или при неблагоприятни 
външни условия, които биха довели до 
прегряване, зарядната станция автоматично 
прекъсва процеса на зареждане безопасно и 
надеждно. 

Два пъти по-бързо 
зареждане на електромобили

Електромобилите вече ще се зареждат за час 
при максимална зарядна мощност 22 kW
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ПОЧИСТВАНЕ

о време на 
икономическа рецесия натискът върху фасилити 
мениджърите за ограничаване на разходите 
за сградна поддръжка е по-голям от всякога. 
Компаниите обследват всички физически 
аспекти на дейността си и търсят сфера за 
икономии. Намаленият бюджет за почистване, 
обаче, често представлява риск за качеството 
на работната среда. Затова е необходимо да 
се потърси интелигентен подход, който да 
балансира възможностите за спестявания и 
критичните нужди на бизнеса.

Една от най-често прилаганите мерки за 
икономии от почистването на сградата е 

намаляването на честотата на хигиенните 
процедури. Много специалисти считат тази 
стъпка за грешка, защото за да компенсират 
липсата на специализиран персонал през 
останалото време, организациите обикновено 
ангажират служителите си да поддържат 
чистотата на офисите и общите помещения. 
Това не само разсейва състава от ежедневните 
бизнес-задължения, но и често е причина за ниско 
качество на работната среда.

ХИГИЕННО ЗОНИРАНЕ 
Специализираното планиране на хигиенните 
процедури е по-ефективната алтернатива 
на прибързаното решение за съкращаване на 

Почистване 
при затруднени 
финансови 
условия

Организационни и управленски мерки за оптимизиране 
на сградното почистване могат да предотвратят 
излишно съкращаване на бюджета
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Дневното 
почистване 
предлага финансови 
облекчения и 
подобрена грижа 
за клиента при 
възникване на 
непредвидени 
инциденти.

ПОЧИСТВАНЕ

бюджета. Фасилити мениджърът определя 
в сградата зони с висок и нисък приоритет, 
като към всяка прилага специфичен режим на 
почистване. Обикновено, представителните 
зони като входното пространство, рецепцията 
и заседателните зали са с предимство пред 
складовите и вътрешно-административни 
помещения. Съществува, обаче, крехък баланс по 
отношение на служебното пространство, тъй 
като прекомерното отреждане на зони с нисък 
приоритет може да наруши работната среда на 
служителите и да има демотивационен ефект 
върху тях.

ПРЕМИСЛЯНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
Много организации предпочитат да аутсорсват 
услугите по почистването. Това решение 
обикновено е продиктувано от експертните 
знания и оборудване на външния партньор, но 
е свързано и с графици за почистване, които 
не винаги позволяват гъвкавост. Фактор 
за този избор е и че външните партньори 
често предлагат разнообразни пакети, които 
обикновено водят до допълнителни спестявания - 
миене на прозорци, фасади и други външни части, 
тестване на водата, контрол върху насекоми и 
дезинфекция.

Добре е да се помисли за подходящо за 
почистване време в денонощието. Много 
организации избират нощното почистване, 
защото могат да използват големи машини за 
по-ефективно премахване на замърсяванията, 
без да безпокоят служителите. Дневното 
почистване, от друга страна, предлага финансови 
облекчения и подобрена грижа за клиента при 
възникване на непредвидени инциденти. В 
допълнение, видимото почистване на сградата 
често води до промяна в разбирането на 
клиентите и служителите на компанията. 
Обитателите на сградата показват повече 
уважение към хигиенистите, когато ги видят 
да работят упорито и в следствие на това 
полагат по-големи индивидуални грижи за 
чистотата.

ЗА ЗДРАВОСЛОВНАТА РАБОТНА СРЕДА 
Грипните епидемии често поставят чистотата 
на преден план. Собствениците на бизнес и 
фасилити мениджърите трябва да открият 
най-добрия начин за минимизиране обхвата на 
заразата, а това обикновено е пряко свързано с 
ефективното отнемане на праха и бактериите 
от твърдите повърхности и офис оборудването. 
Във Великобритания например, бизнесът губи над 
11 млрд. лири годишно поради заболявания, като 
голяма част от тази сума се пада на епидемии, 
разпространявани в работна среда.

Най-масовите територии за размножаване на 
вируси в офисите са бюрата и IT оборудването. 
За сравнение, тоалетната седалка има средно 
47 микроба/см2, телефонната слушалка - около 25 
000 микроба/см2, а клавиатурата – 3 300/см2. Тези 
цифри не трябва да ни учудват, имайки предвид, 
че тоалетните се чистят редовно, а повечето 
хора не мислят за хигиената на своите бюра 
и оборудването по тях. Информирането 
на служителите относно здравния риск от 
замърсена работна среда би насърчило персонала 
да почиства редовно личното си пространство 
в офиса.

ОТПАДЪЦИ
В наши дни, рециклирането е изключително 
важен процес за всички компании, които са под 
нормативен, корпоративен или социален натиск 
за намаляване влиянието си върху околната 
среда. То е възможност за интегриран подход 
към дейностите на почистване, сортиране на 
отпадъци и тяхното по-нататъшно управление. 
Към него се обръщат и собствениците на 
бизнес, желаещи да намалят разходите си, с 

оглед и на постоянно покачващата се такса 
„Смет”. За вторично ползване могат да се 
предават хартиени листа, касетите с мастило 
и др.
  
Нагледното съкращаване на бюджета не винаги 
е най-ефективното средство за намаляване на 
разходите за сградно почистване, затова може 
да се направи крачка назад и да се обмислят 
всички възможни опции и евентуални резултати. 
Каквито и мерки да се предприемат, от основно 
значение е те да не оказват негативно влияние 
върху основната дейност на бизнеса. 

Надежда НИКОЛОВА
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Почистващ персонал
Предотвратяване на уврежданията

а всяко работно място се извършва почистване, 
а услугите на развиващата се почистваща 
индустрия все по-често са предмет на тръжни 
процедури. Въпреки наличието на определен брой 
големи фирми, предлагащи услуги по почистване, 
секторът се доминира от малки фирми, в много 
от които работят не повече от 10 служители.

Почистването е важна задача, която ако се 
върши добре, може да намали както рисковете 
за безопасността и здравето на работещите, 
така и разходите на компанията. Пример за 
това е удължаването на жизнения цикъл на 
оборудването и мебелировката на работното 
място и поддържането на подовите покрития в 
добро състояние. В някои промишлени сектори, 
като храните и кетъринга например, лошото 
почистване може да доведе до преустановяване на 
дейността на фирмата.

Безопасност и здраве при почистване
Тенденцията за аутсорсинг на дейностите по 

почистване чрез тръжни процедури, за които 
решението се взема единствено въз основа 
на предложената цена, означава че фирмите за 
почистване са подложени на силен натиск да 
намаляват разходите си. Това може да доведе 
до недостатъчни инвестиции в обучение и 
в други управленски дейности, които са от 
значение за защитата на служителите. Тъй като 
разходите за труд съставляват по-голямата 
част от разходите на фирмите за почистване, 
съществува опасност някои недобросъвестни 
работодатели да се опитват да печелят 
предимство по време на тръжна процедура чрез 
незаконни практики, като например частично 
плащане на социалните осигуровки на наетия от 
тях персонал или наемането му на „черно”.

Срещу подобни практики обаче се предприемат 
действия. Така например, европейските социални 
партньори в сектора за промишлено почистване 
приеха обща позиция относно заетостта 
и недекларираната заетост, публикуваха 

Н
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Често дейностите 
по почистване 
се извършват 
извън обичайното 
работно време

ПОЧИСТВАНЕ

наръчник по безопасност и здраве и наръчник за 
подобряване качеството на тръжните процедури, 
озаглавен „Избор на най-добрата стойност”. Ако 
работодателите не отдават съответната 
значимост на почистването и на хората, 
ангажирани с извършването му, те не считат 
за необходимо да им осигуряват подходящо 
оборудване и обучение например, а това се 
отразява върху качеството на безопасността и 
здравето на служителите.

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
При извършване на дейности по почистване, 
колкото и невероятно да звучи това за някои, 
съществуват сериозни опасности и рискове за 
здравето и безопасността на персонала. Ето и 
някои от тях:

  Риск от подхлъзвания, спъвания и падания, 
особено при извършване на работа с вода;

  Риск от мускулно-скелетни смущения – при 
носене на товари или извършване на повтарящи 
се движения;

  Излагане на въздействието на опасни 
вещества, съдържащи се в почистващите 
препарати;

  Излагане на въздействието на почистваните 
опасни вещества, които могат да бъдат от 
биологичен произход;

  Психо-социални проблеми – стрес, насилие и 
тормоз при работа.

Често срещаните смущения, от които се 
оплакват хората, професионално ангажирани с 
дейности по почистване, включват:

  наранявания при подхлъзвания, спъвания и 
падания;

  мускулно-скелетни смущения;
  свързани с работата стрес, тревожност и 

проблеми със съня;
  кожни заболявания;
  дихателни смущения, включително астма;
  сърдечносъдови заболявания.

ПОЧИСТВАНЕ ПРЕЗ ДЕНЯ
Често дейностите по почистване се извършват 
извън обичайното работно време, най-вече 
рано сутрин, вечер или нощем. Случва се 
работниците да работят на непълно работно 
време и на временни договори, често за няколко 
работодатели. Подобна организация на работа 
носи потенциални рискове за здравето и 
безопасността на служителите. Въпреки че на 
пръв поглед на някои работни места е невъзможно 
почистването да се извършва в обичайното 
работно време, това нерядко се оказва точно 
обратното, като тази промяна може да бъде от 
полза едновременно за фирмата за почистване, 
за работника и за клиента. Типичен пример за 
добри практики в тази насока е шведска фирма 
за почистване, която въвежда дневен режим 
на почистване за свой клиент, голямо банково 

обединение. Преди да премине към дневен режим 
на работа, фирмата осигурява обучение на всички 
свои служители. Ползата за клиента се състои 
в по-добро качество на услугата, в резултат на 
личния контакт между клиента и почистващия 
персонал, ползата за фирмата за почистване – в 
намаляване на текучеството на служителите, 
тъй като те предпочитат да работят през деня, 
а за служителите – по-голямо удовлетворение от 
работата и по-безопасни и здравословни условия 
на труд.

ОЦЕНКА НА РИСКА
На дейностите по почистване рядко се гледа 
като на основна дейност на компаниите. 
Това може да доведе до липса на осъзнаване на 
опасностите и рисковете, свързани с процеса, 
както и да попречи на извършването на адекватна 
оценка на риска и прилагане на предпазни мерки. 
Точно оценката на риска е ключът към добрата 
безопасност и здраве при работа, а ефективно 
предпазване може да се постигне като се следва 
подход, състоящ се от пет стъпки:

1 Определяне на опасностите 
и лицата, изложени на риск;

2 Оценяване и приоритизиране на рисковете;
3 Вземане на решения за превантивни действия;

4 Предприемане на действия;
5 Наблюдение и преглед с цел гарантиране на 

функционирането на предпазните мерки.

Когато дейностите по почистване се възлагат 
на външен изпълнител, могат да възникнат 
допълнителни трудности, тъй като е 
необходимо клиентът и фирмата за почистване 
да си взаимодействат, за да се гарантира 
идентифициране, елиминиране или контрол на 
рисковете. Ето и няколко съвета, които биха ви 
предпазили от нежелани последствия за здравето 
и безопасността на вашите служители:

  Избирайте услугите по почистване според 
стойността им, а не според цената;

  Преминете към режим на почистване през деня;
  Ценете почистващия персонал и работата, 

която той върши, защото ако тя не се 
извършва правилно, това може да доведе до 
загуби за бизнеса ви;

  Гледайте на почистването като на важна 
дейност, която може да изложи служителите на 
специфични опасности и рискове;

  Направете оценка на риска за почистващия 
персонал и предприемете предпазни мерки;

  Споделете информация относно здравето 
и безопасността с всички заинтересовани 
страни – клиентът, фирмата за почистване, 
собственика на сградата, както и със самите 
служители.

Фасилитис
Източник: Европейска агенция 

за безопасност и здраве при работа
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Стъпка 
по стъпка
Добри практики за почистване на ОВК системи

ентилационната инсталация е комплекс 
от съоръжения (вентилатори, филтри, 
нагреватели) и елементи (въздухопроводи, 
вентилационни решетки, дроселиращи 
устройства, шумозаглушители), чрез които 
се реализира процеса вентилация - съвкупност 
от мероприятия, чрез които се поддържат 
чистотата и подвижността на въздуха. 
Чрез вентилацията се постига в мястото на 
пребиваване на хората въздушната среда да не 
съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно 
допустимата концентрация.

Здравето и трудоспособността на хората 
са пряко свързани с качеството на въздуха в 
помещенията, които обитават. Натрупванията 
от кондензирали мазнини по елементите 
на изходящите вентилационни инсталации 
на търговски кухни са предпоставка за 
възникване на пожари и понижена хигиена 
при приготвянето на храната. Правилното 
функциониране на противопожарните клапи 
също е важно изискване, което позволява да 
се локализира и спре разпространението на 
евентуален пожар.

Добрата практика за подържане на добро 
хигиенно състояние навентилационните 
инсталации обхваща следните етапи:

ОЦЕНКА ЗА ЧИСТОТАТА НА СИСТЕМИ ЗА 
ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ /СВК/
Инспекцията на ефективността и хигиената 
на СВК е част от правилната им поддръжка. 
Хигиенната инспекция се налага поради две 
причини:

  проверка чистотата на СВК и нуждата 
от почистване в случай, че данните от 
инспекцията показват, че нивото на 
замърсяване е над допустимото;

  проверка на чистотата на СВК след 
извършено почистване.

Методите за инспекция трябва да бъдат 
разбираеми и ясни, така че собственици и 
наематели да приемат резултатите от 
инспекцията, както и самите резултати да 
дават една доверителна основа за вземане 
на решение за почистване на дадена СВК. 
Методите за инспекция са необходими за 
проверка на извършеното почистване, както 
от самата фирма, така и от възложителя на 
услугата.

ПЛАН ЗА ХИГИЕННА ИНСПЕКЦИЯ НА СВК
Планът за инспекция трябва да съдържа следната 
информация:
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  чертежи или друга документация на СВК;
  определяне кои ситеми ще бъдат обект на 

инспекция;
  определяне на местата за инспекция и вземане 

на проби;
  инспекционен лист;
  избор на оборудване и уреди за инспекция.

ВИЗУАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
Визуалната инспекция е основен метод за 
оценка хигиенното състояние на СВК. Въпреки 
че този метод е субективен, той дава много 
добра оценка на състоянието на вътрешните 
повърхности на елементите на СВК. 
Обикновено той е достатъчен да се установи 
микробиологичен растеж и отлагания във 
въздуховодната мрежа, дължащи се на повреди 
или лоша поддръжка на филтърните системи за 
въздух. Визуалната инспекция се осъществява 
със самоходни камери, с възможност за запис и 

ендоскопи, с помощта на които се визуализира 
затвореното пространство във въздуховодната 
мрежа. 

ПОЧИСТВАНЕ НА СВК
Този етап включва премахване на замърсители, 
натрупани по вътрешната част на въздуховоди, 
отвори, въздухообработващи части и други 
компоненти за доставяне на въздух, премахване 
на замърсители, натрупани в охладителните кули 
на климатичните системи и хигиенизиране на 
СВК  чрез използване на определени технологии 
или методи.

МЕТОДИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СВК 
СА ДВА ТИПА: СУХИ И МОКРИ

Сухи методи:
  почистване със сгъстен въздух – въздушно 

почистване на въздуховодната мрежа и 
елементите й с използване на въздух под 
налягане подаван през дюза. При този метод 
е необходимо използването на машина за 
създаване на подналягане за транспортиране 
и събиране на отделените замърсявания 
при почистването. Методът се използва 
за почистване на вътрешната повърхност 
на въздуховодна мрежа ,при която може да 
се нарани тази повърхност чрез използване 
на механичен контакт, и за почистване на 
елементи от вентилационната система с леко 
прахово замърсяване.

  почистване с прахосмучеща машина – 
почистване с монтирана четка на гъвкавия 
маркуч на прахосмучещата машина. 

ДОПУСТИМИ НИВА НА ПРАХОВО НАТРУПВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИ, РАБОТЕЩИ СВК

Клас 
на чистота

Допустимо ниво 
на прахово натрупване

Допустимо ниво на прахово 
натрупване

Подаваща 
въздуховодна мрежа

Рециркулационна 
въздуховодна мрежа

нисък <4.5 g/m2 <6.0 g/m2

среден <3.0 g/m2 <4.5 g/m2

висок <0.6 g/m2 <3.0 g/m2
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Методът се използва за локално почистване 
на места от вентилационната инсталация.

  почистване със специализирана машина - 
машина за почистване на въздуховоди /с 
пневматично или електрическо задвижване/ с 
монтирана четка на края на гъвкав вал. При 
въртеливото си движение четката отделя 
замърсяванията във въздуховодната мрежа. 
При този метод е необходимо използването 
на машина за създаване на подналягане за 
транспортиране и събиране на отделените 
замърсявания при почистването. Методът се 
използва за почистване на въздуховодна мрежа 
съдържаща сух атмосферен прах.

Принципът на почистване е следният: 
замърсяванията, които се отделят при работа 
чрез първия и третия метод от вътрешната 
повърхност на въздуховода, се транспортират 
с помощта на въздушния поток създаден от 
машината за подналягане във филтърната й 
система, където замърсяванията се събират. 
Машината за подналягане трябва да бъде 
снабдена със съответна филтърна система, за 
да се предотврати изхвърлянето им в околното 
пространствопо време на почистването. 
Обикновено въздушният поток създаван от 
машината за подналягане трябва да съвпада 
с въздушния поток при работа на СВК. 
Скоростта на въздушния поток създаван от 
машината за подналягане не трябва да е по 
малък от 10 м/сек.

МОКРИ МЕТОДИ
Използването на мокри методи е необходимо за 
премахване на лепкави замърсявания, като мазни 
отлагания в изходящи кухненски вентилационни 
инсталации.

  мокро вакуумиране – ръчно вакуумиране с 
водни прахосмукачки;

  почистване с разтвор на препарати – 
омекване или разтваряне на замърсявания. 
Използва се при почистване на изходящи 
кухненски вентилационни инсталации и 
почистване на топлообменници.

  ръчно почистване с мокър парцал – 
почистване на вътрешни повърхности с 
определена течност, примерно за почистване 
на разпределителни устройства (кутии за 
постянен и променлив дебит).

  почистване с паро или водоструен апарат 
за премахване на много упорити замърсявания.

При почистването на изходящи кухненски 
вентилационни инсталации и в някои специфични 
случаи се използва понякога комбинация от сухи и 
мокри методи. 

ОБХВАТ НА ПОЧИСТВАНЕ
Обект на почистване е въздуховодната 
мрежа, с нейните вътрешни повърхности на 

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИНСПЕКЦИЯТА И ОЦЕНКАТА 
НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СВК И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В МЕСЕЦИ

Клас на чистота Климатични камери Филтри* Овлажнители
Въздуховодна 

мрежа
Крайни елементи 
и устройства**

нисък 24 12 12 48 48
среден 12 12 6 24 24
висок 12 6 6 12 12

КЛАСОВЕ НА ЧИСТОТА НА СВК В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

Класове на чистота Предназначение на сградата
нисък Помещения с периодична заетост: складове, технически помещения

среден
Офиси, хотели, ресторанти, училища, социални сгради, театри, 
търговски сгради, изложбени сгради, спортни сгради, общи помещения 
в болници, общи работни помещения в промишлеността

висок
Лаборатории, операционни и други обработващи помещения в болници, 
офиси със специално предназначение
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въздухообработващи части, корита за изтичане 
на кондензацията, овлажнители и изсушители на 
въздуха, бобини, вентилатори, филтри, дифузори/
регистри и т.н.

При почистване на въздуховодите, видимите 
замърсители по тръбите трябва да бъдат 
ефективно отстранени чрез оборудване 
за специализирано механично почистване. 
Почистването на тръбите трябва да се 
извършва по участъци и зони. Почистеният 
участък от тръбата трябва да се изолира 
ефективно от другите части на тръбопровода, 
между тръбите, които се почистват в момента 
и вътрешните помещения, които са свързани с 
тези тръби.

КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ 
По време на почистването, налице трябва да са 
ефективни мерки за контрол, като: поддържане 

на отрицателно атмосферно налягане във 
вътрешността на тръбата, изолиране и 
покриване на участъка подложен на почистване и 
правилно събиране на премахнатите отпадъци, 
така че замърсителите в СВК да не могат да се 
разпространят на други места.

ТОЧКИ ЗА РАБОТЕН ДОСТЪП
Доставчиците на услуги за почистване на 
въздуховоди могат да извършват почистване 
и огледи през ревизионните отвори за достъп 
в различните участъци на тръбите в СВК. 
Други ревизионни отвори за достъп могат да 
бъдат изрязани при необходимост и трябва да 
се затворят с специално изработени за целта 
ревизионни капаци съгласно формата и размера на 
въздуховодите след приключване на работа. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Въздуховодите, устройствата и компонентите 
на СВК подлежат на дезинфекция, когато това 
е необходимо. Когато СВК се нуждаят от 
почистване и дезинфекциране /установени 
нива на прахово и микробиологично замърсяване 
над пределно допустимите концентрации/, 
най-напред трябва да се извърши почистване 
на системите или компонентите. Трябва да 
се подберат дезинфекциращите средства 
с минимални щети върху тръбите и 
компонентите при спазване на изискванията за 
дезинфекция. Могат  да са необходими промиване 
и вентилация за предотвратяване на вредното 
влияние на остатъците от дезинфекциращия  
разтвор върху хората и апаратурата.

ПРОТОКОЛ ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА СВК
След почистване на СВК, вътрешното състояние 
на всички почистени тръби трябва да бъде 
документирано със снимков и/или видеоматериал, 
който е неизменна част от изготвения 
протокол от почистването на СВК

ОБОРУДВАНЕ
Основното оборудване за специализирано 
почистване на въздуховодни системи включва:

  Записваща камера-робот за инспекция 
хигиенното състояние на вътрешните 
повърхности на въздуховодите и елементите 
им.

  Професионална машина за създаване на 
подналягане в частта от инсталацията, 
където се извършва почистване

Поддръжката му е също толкова важна, колкото 
и спазването на работните процедури. Това е 
и една от основните причини инвеститори и 
фасилити мениджъри да се обръщат към външни 
фирми за изнасяне на дейността извън фирмата. 

инж. Константин ЦЕКОВ
Tentus България

tentusbg.com
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ОЖЕ ДА НЕ ГИ ВИЖДАМЕ, НО ТЕ СА ТАМ – 
акарите се крият във финия прах, който се 
натрупва в интериорните повърхности и 
най-вече – в спалните матраци. Те са една от 
най-честите причини за алергени, причиняващи 
астма, хрема, конюктивит и дерматит. 
Ето защо, важна част от почистващите 
дейности на една сграда е предпазването 
на служители, обитатели и посетители от 
негативните последици на тези иначе невидими 
микроорганизми. 

Къде ще открием акарите?
Основна и най-благоприятна среда на живот 
на праховите акари са влакнестите материи 
на матраците на леглата, спалното бельо, 
детските играчки, салоните на автомобилите 
и в климатиците. Те избират места с висока 
температура и влажност - оптималните условия 
за развитието им са при температура от 25oС и 
75% влажност на въздуха. 

Как влияят на човешкия организъм?
Акарите не хапят, не жилят и не се виждат с 
просто око. Хранят се основно с мъртви кожни 
клетки, резултат от човешко присъствие. 
Симптомите на алергиите при човека се 
предизвикват най-вече от ензимите, които се 
отделят за храносмилане на частици, както и 
от отпадните вещества, които се натрупват в 
текстила.

Предизвиканите от акарите алергии са 
сред най-разпространените заболявания на 
съвременния човек и, за съжаление, от тях 
страдат предимно децата. Алергиите са 
трудни за разпознаване и отличаване една от 
друга, не е препоръчително и постоянното 
приемане на облекчаващи лекарства. Ето защо, 
най-ефективните мерки за преодоляването 
им са отстраняване на предизвикващите ги 
алергени.

Сладки сънища
Защо са вредни акарите и как да се предпазим от тях?

ЗА АКАРИТЕ
Акари (Akarina) - разред 
паякообразни, които 
включват около 10 000 
вида. Тялото им е с 
кожеста обвивка, а 
дължината им е от 0,1 
до 30 мм. 

М
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Как да предпазим служителите 
и посетителите си?
Задължение на фасилити мениджъра е да 
осигури на първо място здравословна среда в 
управляваната сграда. Акарите и прахът са 
особено опасни в здравни и детски заведения, 
хотели и най-общо в сгради с повишени хигиенни 
изисквания.

Ключ за предотвратяване на негативните 
последици от акарите са превантивните 
мерки. Освен редовното проветряване, такава 
мярка е и изборът на интериорни материали, 
които не благоприятстват задържането 
на микроорганизми. Килимите могат да се 
заменят с паркет, съвременни саморазливни 
настилки и противоалергични мокети. 
Почистването на подовите повърхности с 
гореща вода също е задължително. Избягвайте 
използването на овлажнители за въздух в 
складови и спални помещения. При мебелите, 
спестявайте си тапицираните части там, 
където е възможно – например при столове и 
хоризонтални повърхности. При тапицериите 
пък, предпочитайте по-малко мъхести материи, 
които не задържат прах в дълбочина.

Основен инструмент за борба с акарите са и 
професионалните препарати. Производителите 
препоръчват те да се прилагат ежедневно 
през първата седмица и на всеки три дни в 
последвалия период. Въпреки честата употреба 
на препаратите, предлаганите разфасовки 
са достатъчни за третирането на едно 
легло в продължение на 1 година. Проучвания 
на компании-производители на такъв тип 
препарати показват, че качеството на живот 
на обитателите значително се повишава, а 
симптоми като трудно поемане на въздух, 
кашлица, сърбежи и хрема отшумяват. 

Информирайте се
Не на последно място, не забравяйте да следите 
иновациите в почистването. Химическият 
състав на продуктите, както и технологиите на 
почистване се усъвършенстват с все по-бързи 
темпове, осигурявайки здравословна среда в 
затворените пространства. 

Крисал Балкан РВД ООД

SAL – НИВО НА СТЕРИЛНОСТ
(Sterility assurance level, SAL)
е интересен термин, 
свързан с почистването, 
който описва 
вероятността за даден 
предмет да не е стерилен 
след като е преминал 
процес на стерилизация. 
Производителите на 
медицинска техника, 
например, проектират 
уредите си като продукти 
с много ниско Ниво на 
стерилност – допуска се 
един на милион уреди да 
бъде нестерилен.
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ерминът „Cloud computing” - виртуални услуги 
и системи - навлиза стремглаво в много от 
областите на информационното обслужване, в 
това число и на фасилити мениджмънта. Какво 
представлява „заоблачаването” и с какво може да 
ни бъде полезно?

НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ ЛОШОТО ВРЕМЕ
Една от идеите, които лежат в основата 
на „облаците” е, че с развитието и 
разпространението на Интернет, използването 
на физически преносители на информация от 
редовия потребител и дори от компаниите става 
все по-излишно. Информацията днес се създава, 
разпространява и използва във виртуална среда, а 
компютрите се превръщат все повече и повече 
в терминали за достъп до виртуални ресурси. 
„Заоблачаването” дава възможност именно за 
аутсорсинг на физическата и виртуална среда 
към компания с такъв предмет на дейност, 
позволявайки на фирмите да се съсредоточат 
върху основните си дейности и спестявайки им 
ресурси за техника и поддръжка. 

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН
Друга водеща идея е тази за окрупняване на 
мощностите. Редовият офис потребител 
използва една съвсем малка част от ресурсите 

Глава в облаците
на компютъра си – процесор, памет и т.н. На 
практика в една компания от десетки или стотици 
души, това означава огромни неизползвани 
ресурси. Изнасянето във виртуална среда на 
компютрите/сървърите (операционни системи 
и приложенията им) и услуги като например 
принтиране, криптиране и антивирусна защита, 
както и окрупняването им върху мощни машини, 
позволява гъвкаво използване на ресурсите само и 
точно тогава, когато са необходими. Нещо повече 
– то може да спести инсталирането на множество 
приложения върху всеки отделен компютър, 
което би отнело значителни време и средства. 
Добра новина е и че при виртуалните машини 
потребителите заплащат за използването на 
хардуер и софтуер, а не ги закупуват.

Пример за ползите от изчислителните облаци 
за една фирма е, че ако в даден момент активно 
работят само половината от служителите 
или пък разшири дейността си и има нужда от 
по-голям капацитет, това няма да бъде свързано 
с амортизиране на неизползвана техника или 
допълнителни разходи за закупуване на нова. 
Същото важи и за амортизиране на софтуера – 
стари версии на операционни системи и 
приложения.

СЛЪНЧЕВО БЪДЕЩЕ
В България, аутсорсването на компютърните 
системи набира сила, въпреки остарялата 
нормативна рамка и липсата на какъвто и да е 
външен стимул за оптимизиране на системите. 
Подемът е пряко свързан с кампанията в 
световен мащаб - според анкета на щатското 
списание CIO с IT и бизнес мениджъри, почти 
60% от анкетираните смятат , че явлението е 
революционно и ще промени коренно пейзажа в IT 
услугите. Дали облаците ще имат слънчево бъдеще, 
обаче, предстои да разберем.

Фасилитис

Терминът
и систем
области

CIO Research

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА CLOUD COMPUTING 

Ползване на ресурси по заявка / гъвкавост на бизнеса 50%
Намалени разходи за хардуерна инфраструктура 38%
Намален ИТ състав / административни разходи 35%
Достъп до умения/възможности, които нямаме интерес 
да развиваме на вътрешно-фирмено равнище

28%

Не използваме и не планираме да използваме тази технология 19%
Капацитет – изчислителен център 16%
Капацитет – съхранение на информация 11%
Често обновяване на софтуера 10%
Други 5%

ВВиирртуалното пространство не е било 
ттооллккоовваа ппррииввллееккааттееллнноо  ннииккооггаа ппрреди
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 Системи за сградна 
автоматизация (BMS)

 Структурни кабелни системи

 Системи за физическа сигурност
 Резервни електрозахранващи 
системи

We Bring Your Buildings to Life
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Определете целите 
на софтуера спрямо 
вашите конкретни 
дейности

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

днешно време софтуерът за управление 
на процесите е неразделна част от всеки 
ефективно работещ отдел по поддръжка. 
Превантивната и планирана поддръжка, както 
и ефективното разпределение на задачите на 
персонала, не само ще намалят разходите, но и 
аварийните ремонти и престои. Това, от своя 
страна, води до увеличаване на рентабилността 
на компанията.

Преди няколко години изборът на CMMS 
софтуер бе много по-лесен за една компания. Но 
с развитието на управлението на поддръжката 
като бизнес процес, се наложи софтуерните 
компании да отговорят по адекватен начин на 
завишените изисквания в тази област. 

ЦЕНА НА ПРОДУКТА
Цената е може би един от водещите фактори 
при избода на CMMS. Заради нея може да се 
окаже, че и най-полезната програма е недостъпна 
за вас поради цената, която компанията ви 
не може да си позволи. Цената е и от водещо 
значение за мениджърите при изготвяне на 
бюджета за дейностите по поддръжка. Поради 
тези причини, много компании се насочват към 
софтуер, който предлага ниска първоначална 
инвестиция, но дава възможност за надграждане 
в момент, в който компанията може да си 
позволи разширение с нови модули на системата.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР
Друг важен фактор, който обаче често се 
пренебрегва при закупуване на CMMS, е 
стабилността на компанията-производител 
и дистрибутор, както и поддръжката, която 
предлагат на самия софтуер. Изключително 
важно е да се провери опитът на компанията 
в бизнеса, както и дали това е единственият 
продукт, който предлага. Тази информация би 
била от голяма полза при избора, тъй като 
компании, които са на пазара от няколко 
години и предлагат една линия от продукти, 
дава известна гаранция за качество на CMMS 
софтуера. Това ограничава вероятността 
компанията да прекрати дейността си или да 
изостави това направление заради другите 
си начинания. Ако някой поставя под съмнение 
важността на този фактор, нека се замисли 
какво би се случило, ако производителят 
на софтуера прекрати дейността си – 
инвестициите в него много скоро ще се окажат 
напразни.

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА
Функциите, които предлага CMMS-софтуерът, 
са още един от важните фактори при 
неговия избор. Затова, определете целите на 
софтуера спрямо вашите конкретни дейности 
по поддръжка и чак след това започнете да 
търсите продукт, отговарящ именно на 

Управление на 
поддръжката

Избор на подходящ CMMS

В
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вашите нужди. Някои компании предлагат 
базови програми с възможност за добавяне на 
модули, когато това е необходимо. Това е добра 
възможност за потребителите, тъй като с 
усъвършенстване на поддръжката могат да 
добавят новите модули спрямо конкретните 
си дейности. Така, инвестициите в CMMS са 
напълно оправдани, тъй като системата се 
конфигурира спрямо конкретните нужди на 
потребителя, а ефективността на дейностите 
по поддръжка се повишава. Намалява се и 
размерът на инвестициите при първоначалното 
въвеждане на системата.

ПОДДРЪЖКА 
Техническата поддръжка на системата е 
още един важен елемент при нейния избор. 
Компанията, производител или дистрибутор 
на софтуера, трябва да е на разположение на 
своите клиенти при възникване на евентуални 
проблеми със системата. Основна част от 
тази поддръжка трябва да бъде периодичното 
обновяване на софтуера, за да може да се 
отговори бързо и адекватно на постоянните 
промени в ерата на цифровизацията. Не 
забравяйте, че в крайна сметка интегрирането 
на CMMS в бизнес процесите на компанията 
е инвестиция в производителността на 
вашия отдел по поддръжка. Производителя и 
дистрибутора на един софтуер за управление 

на поддръжката трябва да бъде уважаван и 
дългогодишен „играч” в сектора, за да сте 
сигурни, че ще използвате избраната CMMS по 
предназначение в продължение на години.

ДЕМО ВЕРСИЯ
Демо версия с достъп до повечето функции 
на една CMMS е може би най-полезният 
инструмент, оказващ влияние върху избора 
на софтуер. Тя ще ви позволи да добиете 
впечатление за възможностите на системата и 
да оцените ползата от внедряването й спрямо 
вашите конкретни нужди. Докато разглеждате 
демо версията ще имате възможност да 
формирате евентуални експлоатационни въпроси, 
на които производителят или дистрибуторът 
да отговори своевременно още преди закупуване 
на продукта. Така, демо версията ще формира 
крайното ви решение дали този софтуер 
отговаря на вашите изисквания.

Внедряването на функционален софтуер за 
управление на поддръжката може да бъде 
гръбнакът на един отдел по поддръжка. 
Затова не подценявайте неговия избор, а 
отделете достатъчно време и ресурси, за да 
оптимизирате дейностите си възможно най-
бързо на подходяща цена.

Георги МЕНОВ
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миналото, за ефективното 
управление на един склад са се използвали тонове 
хартия – за попълване на различни документи, 
свързани с движението на складовите потоци. 
Днес нещата стоят доста по-различно и това 
се промени с въвеждането на системите за 
управление на складове (Warehouse Management 
Systems, WMS). Тяхната основна задача е да 
подпомагат мениджърите при проследяване на 
продукцията по време на нейното съхранение и 
разпространение. Разнообразието на този тип 
системи е огромно – от прости системи за 
автоматизация на определен процес до системи 
с богат набор от функции за управление на 
цялостната складова дейност. Сред основните 
предимства на WMS системите са подобряване 
избора на материали, улесняване на логистиката 
и наблюдение на запасите.

СЪС ЗЪБИ И НОКТИ
Според едно проучване за управление на 
складове, конкуренцията в този бранш е 
станала изключително агресивна, като един 
от факторите, с който се изразява това са 
ниските маржове, при които компаниите от 
сектора работят. Това се постига с гъвкавост 
при предлагане на техните услуги и инвестиции 
в нови технологии. Съвременните WMS 
функционират като самостоятелни системи 
или като част от ERP системи (системи за 
единно планиране на ресурсите). Основните 
тенденции в това отношение са въвеждането 
на системи за радиочестотна идентификация 
(RFID), системи за управление на транспорта и 
технологии за гласово управление на складовите 
процеси.

ПЛОДОВЕТЕ НА ТРУДА
Гласовите технологии позволят на персонала в 
склада да нарежда искания към WMS системата, 
като по този начин се ускорява целия процес. 
Системите за управление на транспорта 
предоставят високо ниво на детайлност за 
стоките при транспортирането им и дават 
подробна информация за момента на доставка. 
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Мениджмънт 
на склада

Системи за управление на складове – 
предизвикателство или възможност

RFID системите драстично подобряват 
способността за ефективно управление 
на материалните запаси и проследяване 
местоположението на конкретни стоки в склада. 
Въпреки всичко това, основният принцип на 
складовите системи не се е променил с течение 
на времето – да се предоставя информация, 
позволяваща ефективен контрол върху 
движението на материалите в склада.

ПРЪВ СРЕД РАВНИ
При избора на WMS съществуват много 
фактори, които трябва да се отчетат. 
Ако вече има изградена ERP система, то 
функционалността на WMS може да бъде част 
от тази система или двете да използват 
един общ свързващ пакет. За компаниите, 
използващи най-добрите решения за управление 
на складове, изискванията към WMS системите 
се определят спрямо извършваните складови 
операции.

Сложността на изпълнение на WMS системите 
варира, в зависимост от нуждите на 
компанията, която ще интегрира системата 
в дейността си. Важно е в новата система 
да бъдат вписани точните характеристики 
на всяка стока, тъй като правилното й 
функциониране зависи от физическите размери 
и теглото й, както и от размерите на всички 
складови клетки или рафтове. Всеки артикул 
трябва да бъде внимателно огледан, за да се 
провери дали не съществуват някакви физически 
ограничения за неговото съхранение. Освен 
това в складовете може да има и опасни 
материали, чието съхранение изисква по-
специално разположение, което от своя страна 
води до специални места за съхранение на тези 
материали.

НОВ В ЕКИПА
Въвеждането на една WMS система може 
да се окаже сложна задача. За успешното й 
интегриране обаче, от решаващо значение се 
оказва планирането на проекта. То изисква да 

се съберат подробни данни за физическия склад 
(материали, инвентар и т.н.), както и да се 
определят критериите, необходими за работа 
на склада. Допълнително предизвикателство при 
една такава система е въвеждането й докато 
работата в склада не спира.

Внедряването изисква и предварителна 
информация за избор на конфигурации за 
позициониране на материалите, които да бъдат 
вкарани или изкарани от системата, в какъв 
ред да се случи това и т.н. При изпълнение на 
системата трябва да се вземат под внимание 
и служителите в склада (кои са постоянно 
работещи там и кои са почасово), за да се 
гарантира, че няма да пострадат операциите в 
склада.

ДВЕТЕ СТРАНИ НА МОНЕТАТА
Въпреки, че повечето WMS приложения 
намаляват разходите за труд при поставянето 
и премахването на материали в складовите 
площи, те добавят определени разходи за 
управление на складовете, отнасящи се 
единствено до работата на софтуера. 
Сложността на изпълнение и въвеждане на 
тези системи се компенсира със значителни 
ползи за компаниите. Това се изразява както в 
намаляването на дейностите по подреждане 
и премахване на материалите, така и в 
подобрение на точността на опис на тези 
материали, увеличения капацитет за съхранение, 
по-добрата организация на съхранение и по-
голямата гъвкавост на складовите операции.

На практика, складовете представляват 
една индустрия, която постоянно търси нови 
методи за реализация при максимална печалба, 
като същевременно се стреми да добавя нови 
услуги за своите клиенти, за да е конкурентна 
на пазара. Те са ключов елемент от веригата за 
доставки и това най-вероятно ще остане така, 
докато има производители и потребители.

Георги МЕНОВ

Характерно за 
WMS системите 
са точните 
характеристики на 
всеки артикул
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аркодовете водят до революция в търговията 
и начина, по който се организират търговските 
пространства. Патентовани през 1940 г., те са 
тествани за пръв път в масовата търговия през 
1960, но добиват популярност едва през 80-те. 
През всички тези години, основната концепция е 
на практика една и съща - зеброподобна картинка 
от черни ленти, в комбинация с цифров код. 
От 2006/2007 г. насам, обаче, тази традиция 
се подлага на тест. Върху масовите 
потребителски стоки започнаха да се появяват 
странни кодове от черни и бели квадратчета – 
така наречените „матрични кодове”.

Ще повторят ли матричните кодове революцията на баркодовете?

КАКВО Е МАТРИЦАТА?*
Матричните кодове представляват двумерен 
графичен код, формиран от запълването на 
полетата с бял или черен цвят. Също като 
баркодовете, те предават информация на 
електронни четци. За разлика от тях, обаче, 
матричните кодове могат да кодират големи 
количества информация и се използват в области 
като логистика, управление на документи, 
пощенски услуги (дигитални марки, дигитално 
управляване пощенски услуги), медицински услуги.

Б

МАТРИЦАТА: 
РЕВОЛЮЦИИ*

ОНЛАЙН:

 www.barcode-generator.org – универсален генератор 
на повечето популярни кодове за маркиране

www.semacode.com/your-own-semacode - 
генератор на QR code и Semacode

www.flickr.com/groups/qrcodes - 
забавни употреби на матричните кодове 

Матричен код на издателя на
 списание Фасилитис - uconomics.com
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КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
Какво всъщност налага изобретяването на 
нов стандарт, при наличието на вече наложен и 
работещ такъв? Предимствата на матричните 
кодове не са малко: 

 Информация – матричният код съдържа 
значително повече информация от баркодовете, 
благодарение на множеството възможни 
комбинации от запълнени матрични полета. 
 По-малко грешки – при баркодовете, 
информацията е запечатана два пъти – 
веднъж като число и веднъж като широчина на 
съответната линия. На практика обаче няма 
защита срещу размазване при принтирането 
или друго увреждане. При матричните кодове 
обаче са вградени допълнителни защити, така 
че дори при размазан код е възможно да се 
прочете част или цялата информация. 
 Лесни за четене – освен чрез четци за 
кодове, матричните кодове са разпознаваеми 
от множество и то безплатни приложения 
за мобилни телефони. Това намалява в голяма 
степен разходите по оборудване.
 Лесни за разпространение – матричните 
кодове могат да се разпознаят дори изпратени 
в SMS или заредени на дигитален дисплей. В 
тази си употреба те са познати като Семакод 
(Semacode).
 Безопасност и охрана – възможно е 
предаваните данни да се криптират за 
предпазване на нежелан достъп.

КАКВИ ВИДОВЕ ИМА?
Макар да изглеждат на пръв поглед еднакви, 
съществуват няколко вида матрични кодове. 
Някои от най-популярните сред тях са:

 QR code – разпознава се по трите по-едри 
квадратчета в ъглите на кода. Популярен е в 
Япония, където е разработен от Toyota през 
1994. Буквите “QR” идват от quick response – 
бърз отговор. 

 Aztec code – разработен за медицинската 
компания Welch Allyn, кодът се разпознава 
по отличителното централно разположено 
квадратче. Използва се изключително от 
транспортни компании за разпознаване на 
билети – швейцарската железница, лондонското 
летище Хийтроу, авиокомпанията Air New Zeland 
и др.

 Maxi Code – използва се от щатските 
пощенски услуги и включва централно 
разположени концентрични кръгове. Подходящ е 
за пратки ипощенски услуги. 

 Semacode – името на кода е по разработилата 
го фирма. Използва се най-често за кодиране на 
интернет адреси и напомня на пъзел от бели и 
черни квадратчета. Основният начин за четене 
на Семакодовете е чрез сканиране с камерата 
на мобилен телефон, където се разпознават от 
специализиран софтуер. 

КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА?
Приложенията на матричните кодове са 
наистина безкрайно разнообразни. Всеки 
потребител с онлайн достъп може да създава 
и кодира съдържание. Веднъж създаден, кодът 
позволява откриването и проследяването на 
обекти и информация. 

Матричните кодове могат да се използват за 
осигуряване на достъп в сгради и съоръжения, 
за етикетиране, за ориентация, за визитки и 
рекламни материали, за подаване на всякакъв 
тип информация в сграда, парк, имот. Популярна 
употреба е кодирането на линк към дигитална 
информация. Това се оказва особено полезно 
за рекламодатели, потребителски продукти, 
но също и за ориентация или просто за 
забавление. За целта е необходимо единствено 
потребителите да насочат мобилния си 
телефон – без досадно въвеждане на адрес и 
практически мигновено. 

Бойка ОГНЯНОВА

* „Матрицата: Революции” – 
заглавие на популярен американски филм

    ”Какво е матрицата?” – цитат, пак там

QR кодовете 
навлизат и в 

архитектурата и 
дизайна – може би 

най-популярната 
сграда с употребата 

им е т.нар. 
N BUILDING в 

Токио. Нейната 
фасада е покрита с 

дигитални матрични 
кодове, които 

минувачите могат 
да разкодират с 

безплатно Android 
приложение.  

Друг интересен 
пример е проектът 
за QR HOTEL– хотел 
в Дубай с фасада, 
наподобяваща 
матричен код
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 Дизайн 
срещу

 стихиите

Младите 
архитекти 
Никола Енчев 
и Стефан 
Ванков печелят 
международно 
признание с 
наградата Design 
Against the 
Elements Green 
Design Award. 
Потърсихме ги 
за да разберем 
повече по 
темата.

Здравейте и поздравления за наградата! 
Бихте ли разказали повече за себе си?
С.В.: Завърших 9-та Френска езикова гимназия 
в София през 2007 година. В периода 2005-
2007 се занимавах със социални дейности в 
качеството ми на Председател на Детския 
съвет към Държавната Агенция за Закрила 
на Детето. Продължих образованието си 
в университета в Щутгарт, Германия. Там 
изготвих редица проекти, получили максимални 
оценки, в следствие на което получих покана за 
стаж в лондонския офис на архитектурното бюро 
Foster&Partners.

Н.Е.: Завърших Американския колеж в София, 
след което продължих в Уелския Институт по 
Архитектура. Тази година завършвам Бакалавър, 
което значи, че ми предстои да си търся работа 
за една година, преди да започна магистратура.

Какво ви вдъхнови да учите архитектура?
С.В.: Ако направя мислено списък с всички 
области, които силно ме вълнуват, ще открия, 
че архитектурата е наистина всеобхватна 
професия, която обединява голяма част от 
интересите ми и ми позволява да ги развивам и 
задълбочавам.

Н.Е.: С двама родители архитекти е трудно 
да се избере друго, а дори да не беше така – 
архитектурата е професия, която ти позволява 
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ПРОЕКТЪТ , с който Никола 
и Стефан печелят конкурса, 

е за многофункционална 
обществена зала, пазар, училище 

и земеделски център в град 
Тагуиг на Филипините. Всички те са 

изградени на модулен принцип от единици 
с шестоъгълен план. Според проектантите, 

дизайнът отразява необходимостта от 
достъпни и устойчиви обществени единици, 

които интегрират съвременните технологии 
за да устоят на последиците от глобалните 

климатични промени. Външната обвивка е 
от ниско технологичен бамбуков плет, 

но под нея се крие стоманобетонова 
конструкция и метален покрив.

Фасилитис  стр. 41



42 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2011

УСТОЙЧИВ ФМ

да се занимаваш с почти всичко.

Какво е за вас проектирането и как 
протича творческият ви процес?
С.В.: Проектирането е съвкупност от анализи, 
генериране на идеи, селектиране на идеи и 
тяхната визуализация. Анализите са основата, 
върху която се гради целия проект. Важно е да 
се добие усет, коя идея има потенциал и бъдеще, 
след което да се преследва всеотдайно до 
успешната й реализация. 

Н.Е.: За мен творческия процес се измерва с 
това да развия идеи, които да мога лесно да 
обясня на други хора. Когато една идея е лесна 
за разбиране, това се вижда и в архитектурата 
на сградата – добрата архитектура най-често 
е и проста като конструкция, материали и 
пространство.

Как решихте да участвате в конкурса 
Design Against the Elements?
С.В.: Преди да започна дипломната си работа, 
исках още веднъж да проверя практическата 
стойност на натрупаните знания до момента, 
добра възможност за което, бе участието в 
този конкурс. С Никола Енчев се познаваме от 
много години и за нас беше предизвикателство 
да направим съвместно този проект.

Н.Е.: Най-общо казано, исках да разбера какво 
мога без помощта на университетските 
преподаватели. Освен това винаги е голямо 
предизвикателство да се работи в непозната 
средата – в случая Филипините – защото е 
много лесно да се правят грешки.

Какво означава студентската награда 
Green Design Award за вас? 
С.В.: Участието в този конкурс бе възможност 
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ОСНОВНИ характеристики 
на проекта са:

 Геометрични модули, 
подходящи за всяка функционална 

програма
 Съвременни функции с традиционен 
местен дизайн

 Устойчив на наводнения
 Приветства теченията, но устоява на бурите

 С бързо и лесно, но устойчиво строителство
 Съхранява храна, вода и лекарства в случай на 

бедствие
 Подходящ за всяка тропическа общност

УСТОЙЧИВ ФМ

чрез проекта ни да изразим нашата позиция и 
визия по въпросите, свързани с климатичните 
промени. Тази награда е знак, че мнението ни 
е чуто и уважено, че знанията, натрупани до 
момента ни позволяват да постигаме добри 
резултати.

Н.Е.: За мен наградата значи много, защото 
в този тип конкурси основната част е 
конструктивното решение. Никога преди не бях 
проектирал с бамбук, особено в среда на такива 
бедствия, и затова наградата значи много за 
конструктивните ни умения.

Какво ви предстои, за какво мечтаете 
като архитект?
С.В.: През тази година ми предстои да започна 
подготовката по дипломната ми работа. След 
като завърша образованието си искам да съм 
максимално полезен с продукта от знанията, 
натрупани до сега и тези които ще придобия 
чрез бъдещата ми работа.

Н.Е.: Надявам се да завърша образованието 
си възможно най-скоро и да започна истинска 
архитектурна работа. Надявам се да мога да 
допринеса към едно по-екологично чисто бъдеще 
за Европа и разбира се света.

Интервюто взе Бойка ОГНЯНОВА
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огато става дума устойчиво бъдеще, няма 
съмнение, че за последните години много 
организации са постигнали значителен прогрес 
за намаляване на своя екологичен отпечатък. 
При постоянното нарастване на проблемите в 
околната среда, поддържането на темповете на 
напредък става все по-трудно. Едновременно с 
това, разширяването на концепцията „устойчиво 
развитие” във все повече сфери на човешката 
дейност прави нейното измерване и управление 
още по-сложно. Ето защо холистичният подход 
е единствената възможност за постигане на 
наистина устойчив фасилити мениджмънт.

Разностранните ефекти на фасилити 
мениджмънта върху дейностите на 
компанията имат благоприятно влияние върху 
промотирането на понятието „устойчивост” 
и увеличават ефективността на подетите 
инициативи. Въпреки фрагментирания си подход 
за постигане на еко-съобразна икономика, 
настоящата регулаторна рамка стои в основата 
на редица зелени начинания. Без съмнение, 
държавното законодателство има съществена 
роля за постигането на устойчивост, тъй като 
е общовалидно, има задължителен характер и не 
на последно място – поставя крайни срокове.
 
ЗАЕДНО ЗА КАУЗАТА
За постигане на устойчивост, трябва да се 
удовлетворят едновременно икономическите, 
социални и екологични условия за стабилност на 
средата. Решаването на проблеми в дадена сфера 
обикновено има последици и в другите аспекти 
на устойчивостта. Така например, стратегията 
за насърчаване на служителите да карат колело 
до работа се оказа успешен метод за намаляване 
на въглеродния отпечатък от лични автомобили, 
подобри физическото състояние на работниците 
и намали зависимостта от течни горива. От 
друга страна, обаче, увеличената честота на 
къпане доведе до ръст в потреблението на вода 
и енергия.

Това е един от многото примери за това 
как една на вид устойчива инициатива може 
да повлияе негативно на други части от 
системата и защо холистичният подход е от 
значение. Да, намаляването на въглеродните 
емисии от транспорта има позитивен ефект, 
но са необходими допълнителни усилия в посока 

Зелена ФМ култура
Холистичният поглед към устойчивостта разкрива 
истинските мисли зад еко-съобразните действия

подсигуряване ефективността на системите.
Традиционното разделение между 
административни и оперативни услуги също 
може да предизвика известни проблеми. В 
помещение изпълнено с компютърни сървъри, 
например, има постоянна нужда да се извлича 
топлия въздух - дейност консумираща значително 
количество енергия при функционирането 
на вентилаторите. Поддържането на ниска 
температура би задоволило основните 
изисквания на IT отдела, но може да се окаже 
неефикасно във финансово отношение. 
Прилагането на технологични знания и умения 
за повторното използване на остатъчната 
топлина за други операции в сградата в 
конкретната ситуация (пренагряването на вода 
или климатизация на сградата през зимните 
месеци), може да се окаже наистина устойчив 
процес за дейността на служителите.

ПОДХОД „ОТГОРЕ НАДОЛУ”
Голямо предизвикателство за фасилити 
мениджърите е липсата на време, в което да се 
запознаят детайлно с всяка сградна операция. 
Професионалното им задължение да се съобразят 
със законодателната рамка е може би една 

Законодателството 
има съществена 
роля за 
постигането на 
устойчивост, 
понеже е 
общовалидно, има 
задължителен 
характер и поставя 
крайни срокове.

К
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от основните причините тя да се установи 
като ефективен инструмент за налагане на 
устойчивост. Налагането на концепцията за 
зелена култура ”отгоре надолу” я превръщат 
в съществена част от ежедневното сградно 
управление.

Този подход е ясно различим при налагането на 
система за рециклиране, например. След като 
подходящите контейнери са поставени веднъж 
на мястото им и графиците за събиране на 
отпадъци са установени, всичко останало зависи 
от ползвателите на сградата. Значителен 
процент от служителите ще се включат 
веднага в инициативата, осъзнавайки ползите 
от нея, а социалният натиск върху другите 
колеги ще свърши останалото. Посетителите 
на сградата също ще бъдат по-мотивирани да се 
съобразят с локалните навици.

ЗЕЛЕНА ФМ КУЛТУРА
Изграждането на зелена фасилити мениджмънт 
култура започва с ясно идентифициране на 
целите и тяхното широко разпространение сред 
служителите и външните изпълнители на услуги. 
Хората постепенно се научават да забелязват 

неща, да задават въпроси, да търсят и споделят 
идеи за постигане на обща устойчивост. 

Крайната цел е да се създаде култура, която да 
се разпространи както из самата организация, 
така и по цялата бизнес верига. Външните 
изпълнители на услуги могат да съдействат с 
експертно мнение и споделен опит, а фирмите 
за поддръжка на сградните операции трябва 
да реализират дейността си с минимални 
енергийни разходи. Дори еднократна експертна 
намеса по зониране и контрол на замерването, 
модернизиране на системите и използването 
на възобновяеми ресурси ще подобри 
ефективността и ще намали разходите.

Не на последно място, наред с изграждането 
на механизми за информиране и мотивиране на 
персонала и външните изпълнители на услуги, 
фасилити мениджърът трябва да служи за 
пример. Само така зелената концепция ще стане 
интегрална и осъзната част от ежедневното 
опериране на организацията.

Надежда НИКОЛОВА

Крайната цел е да се 
създаде фасилити 
мениджмънт 
култура, която да 
се разпространи 
както из самата 
организация, така 
и по цялата бизнес 
верига.
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Благодарение на 
eCoupled, всеки 
обект може 
да се зарежда, 
работи или свети 
безкабелно, стига 
да има контакт 
с индуктивна 
повърхност.

УСТОЙЧИВ ФМ

редставете си картина от бъдещето: ставате 
сутрин, мятате лаптопа и телефона на масата, 
поставяте до тях кафеварката за приготвяне на 
сутрешното кафе.. Момент, какво футуристично 
има в това?

На пръв поглед нищо, но с технологията 
eCoupled на американската компания Fulton 
Innovation картината изглежда така – небрежно 
захвърлените на масата лаптоп и телефон 
се зареждат директно от плота на масата, а 
кафеварката се е включила автоматично и кафето 
ви чака готово. Овесени ядки? Няма проблем, ще 
се приготвят още в кутията. 

Как става това? И колко далечно е бъдещето, в 
което тези технологии ще са ежедневие?

НЕКА СИЛАТА БЪДЕ С ТЕБ!
През 90-те години на 20 век Fulton разработват 
технология за безжично зареждане на 
пречиствател за вода. Не след дълго, екипът 
на компанията осъзнава огромния потенциал 
на изобретението си, много по-голям от 

конкретното приложение. Впоследствие 
технологията се развива и днес представлява 
комплексно решение, което отстранява грижата 
за кабели и батерии, и просто прави живота по-
лесен. 

КАК РАБОТИ ECOUPLED? 
В природата, електрическият поток има 
склонност да поема по пътя с най-малко 
съпротивление. Класическият кабел за захранване 
му осигурява именно такъв път, като го изолира 
от околната среда. Подобно на него, технологията 
eCoupled предоставя среда с минимално 
съпротивление чрез електромагнитна индукция, 
като контролира потока за енерго-ефективно и 
безопасно решение. Преносът на електроенергия 
е с ефективност от 98% и изисква две намотки – 
на предавателя и приемника, като енергията се 
предава по споделеното електромагнитно поле.

ЛЕКИ, КРАСИВИ, БЕЗКАБЕЛНИ
Изключителното потребителско удобство 
е причината за бързото интегриране на 
технологията в редица продукти. Това се 

Индуктивни 
приключения
Научната фантастика приложена още днес

П
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случва през производители на компоненти за 
мебелната индустрия, автомобилостроенето, 
електрониката като Dell, The Energizer, TESLA.

Най-вълнуващата част от eCoupled, обаче, 
са крайните потребителски продукти. 
Партньорството с мощни компании като Bosch, 
Motorola, Duracell, Nokia, Olimpus, Philips, Samsung 
и много други осигурява огромното разнообразие 
от практически приложения на технологията – 
в мобилните телефони HTC ThunderBolt и LG 
WCP-700, предназначени за американския пазар, 
в безжично зареждащите се електромобили на 
TESLA, в лаптопът Dell Latitude Z. Мебелните 
гиганти Herman Miller също обявиха в края на 
миналата година пускането на серия офис мебели 

с вградена eCoupled система, a Bosch представиха 
концепт на безжично зареждаща се бормашина.

Приятна изненада за потребителите са 
и внедрените в транспорта системи – 
безкабелното зареждане е особено полезно в 
автомобили, влакове и самолети. Засега, концепти 
в тази посока се разработват от Toyota – за 
модела Toyota Avalon.

Съществуват и някои неочаквани употреби, 
като например внедряването в продукти в 
супермаркетите, светещи благодарение на 
индуктивния плот. Широко поле за изява има и в 
кухните – професионални или домашни, където 
уреди и съдове могат да се задействат сами при 
поставяне върху плота. Дори полуфабрикатите 
могат да се продават в кутии с внедрената 
технология, които да приготвят храната сами 
само с поставяне върху плот с предавателна 
намотка.

А СЕГА НАКЪДЕ?
За производителите, eCoupled означава нов начин 
да отговорят на очакванията на клиентите си за 
иновативност и удобство, а за потребителите – 
освобождаване на оковите на ограничения, 
задържали ги десетки години. Благодарение на 
технологията, на практика всеки обект може 
да се зарежда, работи или свети безкабелно, 
стига да има контакт с индуктивна повърхност. 
Това отваря огромна ниша на приложение, която 
постепенно се привежда в действие – след 
първата стъпка в масово произвеждани продукти, 
следващите ще дойдат далеч по-бързо. От нас, 
потребителите, се изисква само да се настаним 
удобно на индуктивния си стол и да.. светим!

Бойка ОГНЯНОВА

СПОРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА ECOUPLED E:

БЕЗОПАСНА: сертифицирана в 38 държави и без открити контакти
ЕФЕКТИВНА: динамично търсене на резонанс и оптимизация на електро-
предаването 
ГЪВКАВА: може да зарежда много на брой устройства чрез пълна 
интеграция на технологията или чрез допълнителен външен адаптер
УДОБНА: Пренася електроенергия без ограничението на кабели, щепсели, 
конкретни точки на контакт или прецизно позициониране
УМНА: Разпознава различните устройства и автоматично прекратява 
работа при зареждането
ДОКАЗАНА: над 1.5 милиона устройства на пазара използват eCoupled 
през последните 8 години
ПАТЕНТОВАНА: над 400 патента в цял свят
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иви машини или машини за живеене? 
Биологичните системи за пречистване на 
отпадни води Living Machine (Машинa за живеене) 
на компанията Worrell Water Technologies, 
Великобритания, са сред отличниците 
на екологичното движение във фасилити 
мениджмънта. Доказателство на успеха им 
са десетките инсталации по земното кълбо, 
където третират отпадните води и подават 
чиста вода. 

Системите Living Machine заемат неголямо 
пространство в или извън сградата, като всяка е 
проектирана според специфичните потребности 
на клиента, необходимия работен обем, както и  
местния климат. Например, ако отпаднитев води 
съдържат тежки метали, системата може да се 
проектира с подходяща би-среда за задържане на 
метали. 

Ето защо, инсталациите са различни, но се 
обединяват от общи елементи:

  Утаителен контейнер: Преди водата да 
навлезе в системата, тя преминава през 
контейнер, в които се утаяват твърдите 
отпадъци. По-големите инсталации използват 
филтри.

  Система за контрол: Потокът вода се 
управлява чрез централизирана система, която 
следи процесите. Системата за контрол 
на Living Machine е свързана с интернет 

Живи машини
Пречистване на отпадни води с Living Machine

Ж
СИСТЕМИТЕ LIVING MACHINE СА ПРИЛОЖИМИ В:

  Общини

  Жилищни и офис проекти

  Училища

  Хотели и курорти

  Обществени сгради

  Бизнеса и индустрията

  Военни обекти

  Зоологически градини и подслон за животни

  Ферми и земеделски стопанства
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1. Входящ поток 
Замърсени или отпадни води

2. Основен контейнер

3. Контейнер за 
рециркулация

4. Първи етап 
Приливно почвено легло

5. Втори етап
Почвено легло 
с вертикален поток

6. Повторно използване
Тоалетни казанчета, 
напояване,
почистване, охладителни 
кули

УСТОЙЧИВ ФМ

интерфейс за проследяване на нивата на вода и 
скоростта на движение. 

  Почвени инсталации: В сърцето на Living 
Machine са леглата с почва, които съдържат 
почвени агрегати, микроорганизми и растения 
в единна система. Новата генерация на 
системите могат да се изпълнят в три 
различни форми на почвени легла според 
специфините изисквания:

 Приливно легло (Tidal Flow Wetland): 
Този дизайн има по-малка площ от 
стандартните. Той позволява по-добро 
пречистване от азотни съединения, 
ключова стъпка при пречистването на 
отпадни води. Инсталацията включва 
система от приливни клетки, които се 
наводняват и изпразват много пъти на 
ден. Приливните цикли носят свеж кислород 
на микроорганизмите, които вършат 
основната работа по пречистването.

 Легло с хоризонтално под-
повърхностно течение (Horizontal 
Subsurface Flow Wetland): Това е 
просто, но ефективно решение, което 
изравнява нивата на водата, постъпваща в 
приливното легло. Този предварителен етап 
позволява по-високи нива на водни потоци, 
като повишава енергийната ефективност и 
капацитета насистемата. 

 Легло с вертикален поток (Vertical 
Flow Wetland): Почвената инсталация 
позволява по-фино пречистване на 
водата в завършващ етап на системата. 
Водата прониква през повърхността и 
преминава през две зони със специфични 
микроорганизмим докато се псуска 
гравитачно по системата. Ако водите са 
били третирани с някои от другите видое 
легло, този тип е изключително ефикасен за 
финално пречистване от азотни съединения.

  Дезинфекцираща система: При 
избираема стъпка може да се изпозлва озон, 
ултравиолетова светлина – поотделно или 
в комбинация, за да се унищожат остатъчни 
патогени. Според вида на пречистваната вода, 
често се случва системите за дезинфекциране 
да бъдат задължителен елемент преди 
повторно използване на пречистените води 
или изхвърлянето им в околната среда.

  Система за повторно използване: 
Чистата, третирана вода се събира в 
контейнер за складиране и се предоставя за 
повторна употреба – вода за тоалетната 
чиния, почистване на животни, декоративни 
елементи като фонтани и водни огледала – или 
се връща директно в околната среда. 
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оспожо Микулович, бихте ли представили 
работата си в Компетенс-Центъра на 
Siemens?
Работата ми на мениджър „Бизнес развитие” 
включва направленията Енергийна ефективност 
и Управление на устойчив жизнен цикъл на 
сградите. Основната ни задача е да разработим 
решения за енергийна ефективност по цялата 
верига, като се фокусираме над страните в 
Централна и Източна Европа. Компетенс-
Центърът „Управление на жизнения цикъл на 
сградите” на Siemens беше основан през 2008 г. 
именно с тази цел. Преди, хората възприемаха 
държавите от този регион като развиващи се 
държави с тепърва оформящ се бизнес климат, 
но чрез обмяна на познания и опит, ние успяхме 
да постигнем целите си – да предоставим 
инструменти за подобряване на енергийната 
ефективност в страните от региона.

В кои държави развивате дейността си?
Държавата, в която имаме най-много проекти, 
е Австрия, където е и нашият централен офис.  
Повечето от тези проекти са свързани именно 
с подобряване на енергийното представяне 
на сградите. Вярваме в последователното 
прилагане на висококачествени решения – в 
енергийния мониторинг и анализ, оптимизацията 
и внедряването на мерките за енергийна 
ефективност – и гарантираме за това. 
Развиваме дейността си в австрийски, чешки 
и унгарски енергийни проекти, работим и по 

развиването на енергийни проекти в Украйна и 
очакваме Румъния и Сърбия също да тръгнат в 
тази посока.  

Кои са основните ви клиенти?
Клиентите ни са най-вече обществени сгради 
като училища, болници и плувни басейни, 
но също и частни клиенти като хотели и 
индустриални сгради. Тук е мястото да направя 
ясно разграничение – ние не оптимизираме 
процесите в индустриалните обекти, а по-
скоро обслужването им - например използваме 
излишната топлина произведена от  
индустриалните процеси, за да я оползотворим 
за отоплението на сградата. 

В Австрия има над 300 сгради, оптимизирани от 
нас. С работата си Центърът е спомогнал за 
спестяването на над 4 милиона евро годишно, 
като договорите ни са на стойност от над 40 
млн. евро.

Какви са плановете ви за работа на 
българския пазар?
В България бихме искали да си партнираме с 
местни организации. Това, което е най-важно 
в момента, е изграждането на необходимата 
местна правна рамка. Имах възможност да се 
запозная с позициите на местните организации 
и на този етап съветът ми към страните 
от Източна Европа е да мислят една стъпка 
пред Европейския Съюз. Имайте предвид, че 

Гарантираме 
намаляване 

на разходите

Весна Микулович, мениджър „Бизнес развитие” в 
Компетенс-Център „Управление на жизнения цикъл на 

сградите” за Централна и Източна Европа, Siemens*Г
*Vesna Mikulovic, Center of 
Competence CEE “Building Life 
Cycle Management” (LCM CoC 
CEE), Siemens 
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администрацията на Съюза също тепърва се 
учи как да процедира по тези въпроси и през 
последните 20 години направи своите грешки.

Върху какво се фокусират проектите ви?
Работим по различни видове проекти, в 
зависимост от потребностите на клиентите 
ни. Един от най-важните въпроси във всички тях 
обаче е решенията за енергийна ефективност 
да предвиждат разумно време за възвръщане 
на инвестицията. Строителството и 
реализацията на проекта са основополагащи за 
енергийната ефективност, но инвестициите в 
тях се възвръщат след 15-20 и повече години. 
Ето защо, нашият фокус е по-скоро върху 
контрола в една сграда – сградна автоматизация, 
системи за контрол на достъпа, както и 
внедряване на алтернативни източници на 
енергия.

Що се отнася до алтернативните източници 
на енергия – имаме нужда от мерки за 
енергийна ефективност, които са разумни от 
икономическа гледна точка на проекта. Примери 
за такива инструменти са енергоефективни 
водни технологии с регулиране на водата и 
филтриращи системи при плувните басейни. 
Тези решения много често се прилагат в 
Австрия. Те позволяват значително спестяване 
на енергия при използването на големи водни 
количества.

Внедрените системи зависят от 
потребностите на клиента – няма универсално 
решение. Ако фасилити мениджърът иска 
да оптимизира сградния фонд и да намали 
разходите, можем да предложим договор за 
услуги, включващи енергиен мониторинг, 
енергийна оптимизация и анализ, както и идеи 

Весна Микулович участва в разработването на бизнес стратегиите на Siemens за държавите 
в Централна и Източна Европа, както и в мениджмънт стратегии за ключови клиенти в 

Хърватия, Румъния и Словакия. През 2008 г. тя става съосновател на  Компетенс-Център 
„Управление на жизнения цикъл на сградите” за Централна и Източна Европа и участва активно 

в синхронизацията на националното законодателство на Хърватия, Румъния и Сърбия с 
нормативната рамка на Европейския Съюз. 

Г-жа Микулович има бакалавърска степен по Електроника и магистърска степен по Възобновяема 
енергия от Университета за приложни науки във Виена. Предишният й професионален опит 

включва  преподавателска дейност в същия университет, както и работа в различни звена на 
Siemens – Сградна автоматизация, Индустриална автоматизация и задвижвания, Транспортни 

системи.
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за стратегия за оптимизация. Към процеса 
трябва да се подходи цялостно – да се затвори 
цикълът между одиторите с техните анализи, 
проектанта с разработеното решение и 
звеното по внедряването му. Обратната връзка 
е изключително важна и е основен приоритет 
в нашата работа по анализиране, мониторинг и 
внедряване на решения.

Как се отразяват внедрените системи на 
разходите за поддръжка?
Гарантираме намаляване на разходите 
благодарение на нашите системи. Ако 
отговаряме за управлението на инсталациите 
или най-малко за обслужването им и техниците, 
които са на място са подготвени и направлявани 
от нас, можем да постигнем разходи, по-
ниски с 20 до 40%. Това обаче е свързано със 
сравнително по-високи първоначални инвестиции. 
Ако предоставим само мониторинг, анализ 
и оптимизация без достъп за контрол и ако 
имаме добър диалог и обща цел с фасилити 
мениджъра, чрез сервизния договор за обслужване 
на инсталациите ни можем да постигнем 
намаляване на разходите с 6 до 15% и то без 
мащабни първоначални инвестиции. Всичко 
зависи от това към колко голямо намаляване на 
разходите се стреми фасилити мениджърът и в 
каква степен би искал да си съдействаме.

Никога не трябва да се забравят и крайните 
потребители като фактор за ограничаване на 
разходите. Ние вярваме в мотивационните 
мерки – особено в обществените сгради. 
Опитвайте се да популяризирате проекта 
за енергоефективност сред ползватели и 
посетители, когато това е възможно. Например 
в училищата могат да се промотират различни 
игри и програми за запознаване на децата с 
ползите от въведените мерки. В Австрия 
разработваме потребителски мотивационни 
програми, които дори са задължителни при 
участие в търговете за обществени поръчки. 
Съществуват множество научни доказателства, 
че само с прилагането на мотивационни 
инструменти може да се постигне свиване 
на разходите с 6-8%, без почти никакви 
инвестиции. 

Какво е виждането ви за бъдещето на 
сградните системи?
Това, в което вярва Siemens и за което 
работи е, че промяната в сградите ще се 
наложи от обитателите и ползвателите към 
производителите. Сградите ще са все по-
обвъразни с производството на енергия, освен с 
консумирането й, и ще са все по-интелигентни 
и свързани една с друга чрез интелигентни 
мрежи, мониторинг и мениджмънт на търсенето. 
Имаме подкепата на ЕС в популяризирането 
на идеята за интелигентни градове, които 
превръщат консуматорите на енергия в нейни 
производители.

Как започнахте да се занимавате със 
сградна енергийна ефективност?
Работата ми в тази сфера започна, след като 
завърших електроника и започнах работа 
в Siemens. Смятах, че личният ми принос 
трябва да бъде не просто в разработването 
и продаването на системи, а на глобално 
ниво и в частност – в Източна Европа, тъй 
като съм родена в Сърбия. Искрено вярвам, 
че Източна Европа има капацитет, разум и 
техническа възможност да постигне нивото на 
западноевропейските стандарти, но това ще 
отнеме време и изисква участието на всички ни.

Интервюто взе Бойка ОГНЯНОВА

ПРОЕКТЪТ SIEMENS 
CITY VIENNA 
в австрийската столица 
обединява разпръснатите 
дотогава офиси на 
компанията в единно 
ядро. Той е замислен като 
визитна картичка на 
високо-технологичните и  
еко-съобразни системи на 
компанията. 
През юни 2010 г. Siemens 
откриват официално 78 от 
планираните общо 485 хил.
кв.м. Над 3000 служители 
работят в новата 
централна квартира 
на компанията, а при 
завършване на комплекса 
те ще са над 6000.
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90% от спортните 
бази са общинска 
собственост, 7% са 
държавни и 3% са 
частни.

ФМ ЕКСПЕРТ

ЗА СПОРТНАТА БАЗА

Г-н Ценов, какво е състоянието на 
спортните обекти в България? 
Състоянието на спортните бази е много лошо. 
То е функция на прехода от държавна към по-
сложно организирана собственост на спортната 
база. Преди 20 години в сила влезе новата 
организация на спорта - появиха се спортните 
клубове като юридически лица с нестопанска цел - 
и поддръжката стана много по-трудна.

Днес 90% от спортните бази са общинска 
собственост, 7% са държавни и 3% са частни. 
Общините се стремят да отделят средства, 
но те не са достатъчни. МФВС прави всичко 
по силите си чрез трите си търговски 
дружества - Национална спортна база ЕАД, 
“Академика спорт” и “Академика 2000”. Въпреки 
тежката икономическа ситуация, отделяме 
средства и правим ремонти на много зали, 
които са тяхна собственост. Беше направен 
основен ремонт на високопланинския спортен 
комплекс Белмекен, а през май предстои да 
отвори врати и цялата база на Спорт Палас 
в Златни Пясъци, която беше затворена за 
ремонт в продължение на близо 10 години. 
Възстановен беше и закритият басейн на 
плувен комплекс „Диана” в София, както и 
залите за борба в комплекса, наскоро открихме 
и залата за тенис на маса.

Целта на всички тези обекти е да се използват 
както от национални отбори, така и от 
гражданите. Според мен обаче, търговското 
дружество не е точната формула – навсякъде по 
света управлението на националната спортна 
база разчита на субсидии от държавата. 
Основната функция на базата би трябвало да е 

Разширяваме 
публично-частното 

партньорство
Иван Цанов, зам.-министър на физическото 

възпитание и спорта, за националната спортна 
база и новата многофункционална зала в София
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не търговска, а социална и на първо място - да 
се осигурят добри условия за спортуване на 
децата. В тази посока, направихме промяна в 
закона, която разширява публично–частното 
партньорство, така че държавата и общините 
могат да отстъпват за 30 години право на 
строеж на спортни федерации. Надяваме се, че 
това ще помогне на федерации с допълнително 
финансиране да могат да си позволят 
строителство и поддръжка на база.

Каква е ролята на федерациите в 
издръжката на спортните бази?
Много малко от федерациите или почти никоя 
от тях няма собствена база - има федерации, 
на които са дадени обекти за ползване. 
Сега предстоят някои промени в Закона за 
физическото възпитание и спорта, които да 
регулират по-дългосрочно отдаване на базата 
на федерации и спортни клубове. Това се налага, 
защото взимайки за ползване спортен обект, 
всяка федерация прави сериозни инвестиции 
и трябва да има гаранция, че ще го ползва 
поне 10-20 години. Никой не може да направи 
необходимите инвестиции с наеми за една-две 
години.

Какви мерки предвиждате за стимулиране 
на изграждане и експлоатация на спортни 
обекти?
Обмисляме предложения и за облекчаване от 
закона за местните данъци и такси спортните 
зали. Трябва да има разграничение кои обекти 
са търговски и от тях се печели, и кои са със 
социална функция и трябва да се поддържат от 
общините или държавата, само и само да дават 
възможност за спортуване. Например, по груби 
сметки новата многофункционална зала ще плаща 
данък „Сгради” и такса „Смет” за около 1.4 млн. 
лв. годишно. Като се добавят и други разходи 
за издръжка, за персонал и т.н., отдаването й 
за спортни събития става невъзможно или поне 
много трудно. Едно е да направиш концерт, 
от който винаги може да се спечели, а друго – 
спортно събитие.

В момента, от данък са освободени 
само откритите спортни площадки в 
междублоковите пространства. Хубаво би било 
всички спортни обекти да бъдат освободени 
от задължителната такса „Смет”, като се 
задължат да подписват договор с фирма и да 
си извозват отпадъците сами. Според мен, 
това разпределение би било най-справедливо, 
тъй като това не е обект, който се използва 
непрекъснато. На националния стадион и други 
големи обекти особено през зимата също 
почти няма мачове или концерти, а таксите 
си вървят и натоварват излишно бюджета 
на търговското дружество, федерацията, 
общината или държавата. Получава се преливане 
на средства от единия джоб на държавата в 
другия. 

Иван Ценов е заместник-министър на физическото възпитание и спорта, и 
предишен изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. 

Негови ресори са масовият спорт, спортът през свободното време, 
спортните училища, физическото възпитание на подрастващите, спортът 

за хората в неравностойно положение, връзката на Министерството с 
обществените спортни организации и сдружения. 

Роден през 1962 г., г-н Ценов е неизменна част от националния баскетболен 
отбор между 1979 и 1994 г. След края на активната си спортна кариера е 

треньор в няколко клуба в страната и чужбина, както и помощник-треньор 
на мъжкия национален отбор. Трикратен шампион на България с ЦСКА, през 

1984 г. той става и Балкански шампион. Включен е в българския отбор на 
десетилетието за периода 1980-1989 г.

От 2006 г. е действащ комисар на международни срещи на ФИБА и член на 
Комисията по състезанията на ФИБА Европа. 
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Как се финансират спортните обекти 
в страната?
Общините са най-големите собственици на 
спортни обекти, а пътувайки из страната 
оставам с противоречиви впечатления от 
начина, по който ги поддържат. Би трябвало 
да имат задължително отделени средства 
за спортните обекти на територията си. 
Действително, на някои места има и добри 
примери, където кметовете са намерили начини 
да заделят средства, но на повечето места 
спортните бази са занемарени и изоставени.

Министерството има много ограничени 
възможности да помага. Единствената линия 
за финансиране в последните години е по 
Наредба №1, по която се организира цялостното 
финансиране на всички програми и дейности. 
Според нея, част от средствата са насочени за 
подпомагане на обновяване, строеж и ремонти 
на спортни обекти. От тази година обаче с 
промените на закона, единствено спортни 
клубове могат да кандидатстват, тъй като 
Сметната Палата ни направи забележка, че 
според закона отговорни за това са общините, а 
не министерството.

Бих искал да подчертая, че когато говорим за 
бюджета на спортната база, това са пари не 
само за спорта, а и за здравето на хората. За мен, 
едно от най-важните задължения на общините 
по принцип е да осигурят нормални условия за 
спорт за всички граждани и най-вече за децата. 
Проучвания в други европейски държави показват, 
че 1 евро вложено в спорта се връща още през 
следващата година като 3 евро, спестени от 
здравеопазване – можете да си представите какви 
са дългосрочните ефекти. Ето защо, подготвяме 
законодателни промени в тази посока. Не можем 
да се сърдим на децата, че не искат да спортуват, 
докато не им предоставим условия.

ЗА УЧИЛИЩАТА

Какво е състоянието на училищните 
спортни бази? Какви са плановете на 
МФВС в тази посока? 
Ще предложим училищните физкултурни салони да 
се регистрират като спортни обекти, защото в 
момента са училищна, а не спортна база.

Проблемът при училищата е много сериозен - 
от около 2600 обекта, почти 1000 нямат 
физкултурни салони или имат пригодена за тази 
цел класна стая. Разбира се, и тук има хубави 
примери – скоро посетих английската гимназия 
в Русе, където кметството и общината са 
намерили средства и с помощ от дарители 
са построили прекрасен салон. Цената на 
съоръжението е около 700 хил. лв. – представете 
си колко средства са необходими, за да се 
построят още 1000 нови салона.

Едно от възможните решения е да улесним 
публично-частното партньорство, например при 
частните спортни площадки. Учениците учат 
сутрин от 7-8 часа докъм 4-5 часа следобед – 
точно когато площадките, които пък са най-
натоварени вечер, не се използват. Възможно е 
да се намери вариант за съвместно ползване, при 
който общината участва във финансирането 
на строежа или самото училище участва чрез 
общината.

Подготвя се публичен  регистър на 
спортната база в България – какви данни 
ще включва той? Какви обекти могат да 
кандидатстват за вписване, ще има ли 
категоризация?
Наистина, работим по този въпрос. И в момента 
има регистър на спортните обекти, те са 
около 2000 на брой. На този етап той е по-скоро 
административен - указва колко квадратни 
метра са застроени, чия е собствеността 
и т.н., но не дава информация, която е важна 
за управление и поддръжка. Ако говорим за 
стадиони например, такава информация е дали са 
с изкуствена или с естествена настилка, дали се 
поддържат, дали са с пластмасови или с дървени 
седалки и т.н. Идеята е този регистър да е 

1 евро, вложено 
в спорта, се 
връща още през 
следващата 
година като 3 
евро, спестени от 
здравеопазване
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От около 2600 
училища, почти 1000 
нямат физкултурни 
салони или имат 
пригодена за тази 
цел класна стая
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много по-подробен и да описва пълния комплект 
от характеристики на даден обект.

Относно категоризацията – понастоящем има 
списък с обектите от национално значение, 
който е приложение към Закона за физическото 
възпитание и спорта. Попадането в него 
означава забрана за приватизация. Условие за 
категоризацията обаче е да се събере пълна 
информация за реалното състояние на цялата 
спортна база, за да знаем дали обектът е с 
регионално, национално, общинско или местно 
значение.

ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА ЗАЛА

Многофункционалната зала в София е 
най-големият ви проект досега - какви 
дейности предстоят до откриването й? 
Дейностите по строителството на залата 
са в много напреднал стадий, както личи и от 
екстериора, който е почти завършен. В началото 
на март започва поставянето на седалките, 
монтирани са електронните табла, започват 
и изпитанията на отделните системи - 
осветление, климатизация и т.н. Предстои и 

ускореното заради залата реконструиране на 
детелината на бул. Цариградско шосе при 4-ти 
километър. Там, освен пътни платна, ще бъдат 
обособени пешеходна зона и велоалея. Всичко 
върви по график и се надявам на 1 август залата 
да бъде официално открита.

От кои федерации ще се ползва залата, 
какви първенства ще може да приема?
Федерациите, дали становище, са над 20 и 
Главболгарстрой като фирма изпълнител 
се съобрази с повечето от тях. Залата е 
собственост на търговското дружество 
Национална спортна база и ще бъде 
експлоатирана от него, подобно на националния 
стадион „Васил Левски”, базата Спорт Палас, 
тази в Белмекен и т.н. 

Залата е с максимален капацитет от около 18 
000 души за концерти, голям е капацитетът 
и за бокс. В нея ще се провеждат концерти и 
състезания – вече има заявка за Световната 
купа по художествена гимнастика още на 16 
август. 

Първоначалният договор беше за 7 вида спорт, 
а сега са предвидени над 20 спорта. Проблем 
остава заложената от първоначалния проект 
и наследена от нас 7 метра по-къса писта, 
която за съжаление не позволява първенства 
по лека атлетика. Сега обсъждаме варианти за 
заледяване на полето. 

Кой ще извършва поддръжката на този 
престижен обект?
По договор, всички подизпълнители на 
отделните подсистеми са избрани от фирмата 
изпълнител – Главболгарстрой, а поддръжката 
ще се извършва от служители на Национална 
спорта база. Те са на обекта още в процеса 
на строителство, за да са напълно запознати 
със съответните системи. По отношение 
на почистването и охраната, има различни 
варианти – отново чрез личен състав или 
чрез договаряне с фирми, които да осигурят 
персонал според вида и мащаба на съответното 
събитие. До 1 август трябва да се проведат 
конкурси за отдаване под наем на търговските 
площи, така че зрителите да бъдат 
посрещнати от един изцяло функциониращ 
обект.

Като спортист също мога да кажа, че 
съоръжението е на много високо ниво. 
Абсолютно задължително беше, ако не в София, 
то в България да има такава зала. Убеден съм, 
че с откриването и експлоатацията, хората ще 
оценят ползите от построяването й – не само 
за спорта, но и за други събития като големи 
концерти през зимата.

Бойка ОГНЯНОВА
Евлоги АТАНАСОВ
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акар че изготвянето и приемането на „Закона 
за управление на етажната собственост“ 
се забавиха значително, в него почти не 
беше регламентирано управлението на така 
модерните напоследък комплекси от „затворен 
тип“. С няколко изречения законодателят ги 
дефинира като „особен режим на управление на 
общите части“ и определя управлението им 
да „се урежда с писмен договор с нотариална 
заверка на подписите между инвеститора 
и собствениците на самостоятелни 
обекти“. Също съвсем резонно договорът 
беше „противопоставим“ на последващи 
приобретатели на обекта. Нещата приключваха 
с дефиницията дадена в „Допълнителни 
разпоредби“:

3. “Жилищен комплекс от затворен тип” е 
комплекс, обособен като отделен урегулиран 
поземлен имот, в който са построени 
сгради в режим на етажна собственост и 

други обекти, обслужващи собствениците и 
обитателите, при спазване на изисквания на 
контролиран достъп за външни лица.

Тази законодателна лаконичност, от своя страна, 
принуди инвеститорите в подобни проекти 
да си скубят косите и да плащат сериозни 
адвокатски хонорари, само и само да могат да 
„заключат“ купувачите с договор за управление, 
който да гарантира спазването на правилата 
на комплекса и плащането на вноските за 
управление и поддръжка.

РЕВАНШ
В новия законопроект, предложен на 25.01.2011 
и достъпен на сайта на Народното събрание 
parliament.bg, виждаме желанието на законодателя 
„да се реваншира“ на тази макар и малка, но важна 
част от жилищния фонд в страната, защото 
промените са насочени именно в тази област. 
За съжаление обаче структурата, която към 

ФМ ЕКСПЕРТ

ФМ в комплекси 
от затворен тип

Коментар върху предложенията за изменение 
на закона за етажната собственост

М
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момента е предложена в законопроекта, е доста 
притеснителна. 

ЕТО И СПОРНИТЕ ТЕКСТОВЕ:
§1. Създава се нов чл.2а:

Чл.2а. (1). Инвеститорът има право да възложи 
чрез писмен договор правата и задълженията 
по управлението на общите части на сгради 
в режим на етажна собственост, построени 
в жилищен комплекс от затворен тип, на 
физическо или юридическо лице, което не е 
собственик, извършва по занятие управление 
на недвижими имоти и притежават 
удостоверение за регистрация по реда на 
този закон. 
(2). С писмения договор между инвеститора и 
лицето, на което се възлага управлението на 
общите части на сгради в режим на етажна 
собственост, построени в жилищен комплекс 
от затворен тип, се уреждат всички права и 
задължения на професионалния управител при 

спазване разпоредбите на този закон.
(3). При условията на ал.1, лицата, на които 
са им възложени правата и задълженията 
от инвеститора по управлението на 
общите части на сгради в режим на етажна 
собственост в жилищните комплекси от 
затворен тип, се задължават да подпишат 
вместо инвеститора писмени договор със 
собствениците за управление на общите 
части в режим на етажна собственост и да ги 
впишат в Агенцията по вписванията.

КАКВО, АКО...
А сега си представете следната хипотетична 
ситуация:
Инвеститорът иска да продаде завършен 
продукт на своите клиенти, и в плана му 
задължително фигурира управление на затворения 
комплекс. Той знае, че докато не продаде и 
последния имот в комплекса (т.е. докато той 
има собственост там), ще трябва да участва 
заедно с останалите собственици при набиране 
на годишния бюджет за фасилити мениджмънт. 
От друга страна, стандартен въпрос от 
потенциалните купувачи е „каква е таксата за 
управление на квадратен метър?“. 

КАКВИ СА ОПЦИИТЕ? 
Вариант А: Ако се наблегне на качеството, 
фасилити бюджетът ще се утежни сериозно 
и инвеститорът трудно ще намери купувачи 
(съответно сам ще трябва да участва сериозно 
в набирането на бюджета за поддръжка). Дори 
и да приемем, че всичко е продадено, не се знае 
дали в някакъв бъдещ момент живущите няма да 
решат, че таксата им е непосилна.
Вариант Б: Ако се наблегне на 
ценообразуването, в даден момент може 
да се окаже че живущите не са доволни от 
качеството и да пожелаят смяна на оператора.
Вариант В: Златната среда, където няма 
проблеми и всички са доволни (по-скоро пожелание, 
отколкото реална ситуация).
За целите на анализа ще продължим с 
дискутирането на по-вероятните варианти А и Б.

Да предположим, че инвеститорът се е 
възползвал от правото си по чл.2а. (1). да 
възложи управлението на комплекса на фасилити 
компания, която е регистрирана по реда и т.н. и 
въпросната компания е сключила 50, 100 или както 
в някои случаи над 350 договора, които са вписани 
в Агенцията по вписванията. Какво се случва, 
ако хората не са доволни по обективни причини? 
Какво се случва, ако решат да сменят компанията 
и въобще ще имат ли тази възможност? И не 
на последно място, нужно ли е да ги подлагаме на 
подобно административно изтезание при всяка 
смяна на доставчик на услугата? А ще могат ли 
въобще да сменят компанията, ако решат?

Тази законодателна 
лаконичност 
принуди 
инвеститорите 
в „затворени” 
комплекси да си 
скубят косите и да 
плащат сериозни 
адвокатски 
хонорари.
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Защо да се вписва 
договорът между 
всеки собственик 
и компания, която 
утре може да не е 
там?

ФМ ЕКСПЕРТ

А какво се случва, ако компанията, която вече 
е влязла в схемата се почувства несменяема? 
И подобно законово ограничение не влияе ли 
изкривяващо на свободния пазар? А не се ли 
създават предпоставки за неконкурентен 
избор на фасилити компания знаейки, че това е 
„доживотен бизнес”, и още повече че правилата 
на играта (разбирай договора за управление) 
се одобрява именно между ФМ компанията 
и инвеститора, който в последствие не е 
страна по договора и по никакъв начин не носи 
последствията за своето решение и избор (освен 
разбира се с името си, но историята познава 
немалко примери на компании, които определено 
не се целят в дългосрочно присъствие на пазара).

Разбира се, вписването в агенцията определено 
трябва да е задължително. Няма и договор, 
който не може да се разтрогне, въпросът е 
на каква цена. Горните въпроси са по-скоро 
опит за провокация на въображението относно 
хипотетичните варианти на развитие. Още 
по-важен е въпросът нужно ли е да създаваме 
предпоставки за подобни главоболия, при 
положение, че целта на законите е именно 
обратната - да правят живота в модерното 
общество по-лесен, защото има ясни правила.

Основният въпрос, който трябва да се постави, 
е защо да се вписва договорът между всеки 
собственик и компания, която утре може да 
не е там - компанията може да фалира, да бъде 
сменена, възможно е и да реши да напусне, 
защото е притисната от живущите да свали 
цената и качеството под своите стандарти. 
Допълнително усложнение на ситуацията внася 
и следващият въпрос, на дневен ред след като 
всеки собственик е сключил индивидуален 
договор с фасилити компанията - не би ли 
следвало тя, като представител на живущите, 
да избере и сключи договори с фирма за охрана, 
почистване и т.н.? Тоест, не стига че всеки 
живущ трябва да се ангажира с агенцията, а и 
новата фирма трябва да преподписва всички 
договори с доставчиците на услуги. Логично е 
да се предположи, че в този случай те биха се 
възползвали да предоговорят клаузи, доказали 
се като неизгодни в процеса на работа, 
допълнително усложнявайки и без това вече 
сложната ситуация.

НУЖНО ЛИ Е ВСИЧКО ТОВА?
Защо просто всички собственици в затворения 
комплекс не са съсобственици в специално 
създадено за целта дружество, с което 
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да сключат договор за ФМ, правилник за 
вътрешен ред и т.н., и най-важното, което 
да сключи договори с ФМ компанията и 
съответните доставчици на услуги като 
охрана, почистване и т.н. (схема 1). Смисълът 
на едно такова „специално дружество“ е да 
е наистина специално – регламентирано по 
този закон. Проблемът в момента е, че ако 
инвеститорът учреди еднолично търговско 
дружество, което да действа по гореописаната 
схема, то задължително трябва да работи за 
печалба (защото е търговско). Това означава, 
че ще трябва да събира от собствениците 
повече, отколкото плаща на всички останали 
за поддръжката и да плаща данък печалба 
върху разликата. Кое всъщност налага това, 
при положение, че единствената цел на 
това дружество е да обслужва комплекса? 
Собствениците там са вече ощетени, 
плащайки местен данък и такса смет, и 
допълнително заплащайки поддръжката на 
уличната мрежа в комплекса, озеленяването, 
почистването на улиците и т.н. 

От друга страна юридическо лице с нестопанска 
цел, може би изглежда по-добрият вариант. 
Предизвикателството в този вариант 

Стандартен въпрос 
от потенциалните 
купувачи е „каква 
е таксата за 
управление на 
квадратен метър?“

е учредяването му от инвеститора и 
последвалото приобщаване на всеки купувач. 
Дори и да е процедурно възможно обаче, това 
едва ли е удобно за администриране.
Затова, едно от възможните решения за изход 
от ситуацията е да се регламентира специален 
тип дружество, което да изпълнява посочените 
функции, без да се задължава да действа по 
разпоредбите на търговския закон. 

За илюстрация на тази идея може да се направи 
следната аналогия:
  Жилището във всяко населено място 

принадлежи към определен обособен район и 
община, които си имат кметове. Затвореният 
комплекс от своя страна също е „обособен 
район”, който също трябва да си има „община” 
и „кмет”. В ролята на „община” трябва да 
влезе специалното дружество, в което 
собствениците участват пропорционално на 
собствеността си и към което се задължават 
да спазват правилника за вътрешен ред 
(по аналогия на законите). Чрез вписването 
по партидата на имота в агенцията по 
вписванията, „местните закони” стават 
противопоставими спрямо последващи 
приобретатели. В ролята на „кмет” пък 
влиза управляващото дружество. Пак по 
аналогия, кметът и управляващото дружество 
трябва да бъдат сменяеми чрез гласуване – 
нормално гласуване или гласуване на общото 
събрание в двата посочени варианта. Дори 
общоприетото название „органи за местно 
самоуправление” може да се приложи еднозначно 
в двата случая.

  От друга страна „органите за местно 
самоуправление” (общината или специалното 
дружество) трябва да възлагат изпълнението 
на услугите на подизпълнителите и директно 
да сключват договори с тях. В нормалния 
случай това е работа на общината и се 
ръководи от кмета, а при затворените 
комплекси това трябва да е работа на 
управляващото дружество, което получава 
възнаграждение за услугите си.

  За събираемостта отново пряко ангажирано 
трябва да е управляващото дружество, което 
да предприема всички необходими мерки за 
висок процент на събираемост.

  Когато дадена община реализира икономии и 
накрая на годината има излишък в бюджета, 
тя не плаща данък печалба върху парите. 
За разлика от нея обаче, всяка реализирана 
икономия от едно търговско дружество води 
до увеличение на финансовия му резултат, 
за което се дължи данък. Тук дори можем 
да говорим за натрупване на данък върху 
данък, защото естеството на дейност на 
въпросното дружество по смисъла си на 
създаване не би трябвало да е търговско.

Кирил ИЛИЕВ
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-н Сивинов, бихте ли представили 
дейността на Ин Тайм на българския пазар?

Компанията Ин Тайм ООД е създадена през 
1990 г. и е основоположник на куриерските 
услуги на територията на страната. Мрежата 
от общо 35 бюра покрива 100% територията 
на страната. Това позволява на компанията да 
предлага изключително широка гама от услуги с 
различно време на доставка. Освен стандартни 
куриерски услуги, Ин Тайм може да предложи на 
своите клиенти специфични транспортни услуги 
и индивидуални логистични решения.

В качеството си на оторизирана фирма, 
изпълнител за услугите на UPS за България, от 
20 години Ин Тайм предлага най-високо качество 
международни куриерски услуги. Широката гама 
от услуги с добавена стойност за клиента 
непрекъснато се обновява, за да отговори на 
динамично променящите се потребности на 
пазара. С помощта 266 самолета, собственост 
на UPS, и още 316 чартърни, над 408 000 
служители гарантират, че Вашите лични и 
служебни пратки - писма, мостри, каталози, 
резервни части, уреди и апаратура, книги и др. ще 
достигнат до получателите си в над 215 страни 
и територии по света. Ежедневно в системата 
на UPS преминават 15,1 милиона пакета и 
документа.

UPS (United Parcel Service) е създадена през 
1907г. в Сиатъл, САЩ и е най-старата куриерска 

Не подценявайте 
техническото 

обслужване

Николай Сивинов, ръководител отдел „Пакетен център“ в Ин Тайм ООД

Ежедневно в 
системата на UPS 
преминават 15,1 
милиона пакета и 
документа.
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„Няма да забравя 
как на едно интервю 
ме попитаха дали 
мога да сменям 
масло.”
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фирма в света. Днес, бизнесът започнат от 
няколко младежи като доставки по домовете 
представлява логистична мрежа, покриваща 
всички континенти и  предлагаща транспортни 
решения по въздух, земя и море. UPS 
многократно е признавана от авторитетни 
издания за най-значимата транспортна фирма 
днес.

Разкажете ни повече за автомобилния 
парк на компанията?

Автомобилният парк на Ин Тайм включва 
автомобили от леката и лекотоварна гама. С цел 
оптимални разходи и по-ефективно управление 
той е сравнително еднороден по отношение на 
марка и модели.

Какви са отговорностите ви и 
предизвикателствата, пред които се 
изправяте ежедневно като Ръководител на 
транспортна дейност?

Транспортната дейност в една куриерска 
компания е доста специфична, тъй като 
товарите пътуват през нощта и са много 
разнородни, а сроковете на доставка са къси 
и от първостепенно значение. Клиентите 
ни търсят бърз и качествен транспорт при 
гарантиран срок на доставката. Моята основна 
отговорност е да организирам навременното 
транспортиране на пратките при минимални 
разходи.

Много често забавянето на дадена пратка спира 
производствен процес или води до изпуснат 
срок за участие в тръжна процедура за милиони. 
Това налага необходимостта от предвиждането 
на различни ситуации, изготвянето на план за 
действие и предварителното му отработване. 
Пример за такава ситуация е когато автомобил, 
който превозва пратките ни от София за 
Варна, аварира малко преди Велико Търново. Ако 
тръгне резервен от София или Варна ще са му 
необходими около 3 часа, за да стигне до мястото 
на инцидента и още 1 час за претоварване на 
пратките. Това означава, че ще изостане с 4 
часа от графика, в резултат на което ще имаме 
много недоволни клиенти. За предотвратяване на 
подобни ситуации, предварително съм договорил 
с различни подизпълнители в определени градове 
за условията, при които при необходимост ще 
транспортират наши пратки. В този случай най-
близкия подизпълнител, с който имаме уговорка 
е във Велико Търново. След наше обаждане за 
подаване на инструкции, той отива на мястото, 
претоварва пратките и ги транспортира до 
Варна само с един час закъснение.

Клиентите, които ползват куриерски услуги 
често имат специфични изисквания и за мен 
организацията по изпълнението им всеки път е 
едно предизвикателство. Например миналата 
година наш клиент поиска да му предоставим 
куриер, който всеки ден да обикаля всичките 
му 30 офиса в София, разменяйки вътрешна 
кореспонденция. 
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Моделирането 
на навиците на 
водачите е много 
важно за намаляване 
на разходите

автомобил е чисто нов, то водачът остава 
основен фактор.

Какви мерки предприемате за повишаване 
на ефективността и намаляване на 
разходите на автомобилния парк?

Ще пропусна мерките, които всеки флийт 
мениджър предприема, като карти за зареждане 
на гориво, GPS система и други.

Искам да се спра на така нареченото ТО, 
техническо обслужване, което повечето флийт 
мениджъри подценяват. По определение, ТО 
представлява общ преглед на всички елементи 
по автомобила - накладки, части по окачването, 
хлабини и др. Целта на ТО е превантивна 
проверка, която да открие повредите в начален 
стадий. Само така, те могат да се отстранят с 
минимален разход.

А какви са уменията, които водачите 
трябва да притежават за тази цел?

Както вече споменах моделирането на 
навиците на водачите според мен е много 
важно за намаляване на разходите. По важните 
са: шофиране с оптимална скорост, смяна 
на предавките при оптимални обороти 
на двигателя, гасене на двигателя при 
продължителен престои, проверка налягането 
на гумите и други. Много е важно да се обясни 
смисъла на тези похвати и да се обясни на 
достъпен език ефекта от техническа и 
експлоатационна гледна точка.

Друго важно е водачите да бъдат мотивирани 
да спазват тези препоръки чрез различни видове 
бонуси и разбира се да са наясно за предвидените 
наказания за доказано виновно поведение.

Какво предстои на вас и Ин Тайм през 2011 г.?

През тази година предвиждаме увеличаване 
на фирмения автопарк и подмяна на по-стари 
автомобили. За пръв път ще изневерим на 
доставчика, с който работим повече от 10 години.

На мен лично ми предстои оптимизиране на 
логистичната схема по движение на пратките с 
цел повишаване на ефективността и отговаряне 
на все по-големите изисквания на клиентите по 
отношение на качеството на доставките.

Интервюто взе Гергана КЕРЕНСКА

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Аз поисках всички необходими данни като 
адреси на офисите им, приоритетни офиси 
и др. По зададените параметри направих 
маршрут, избрах куриер от екипа си, подбрах 
подходящ автомобил от гамата на доставчика 
ни, съобразявайки се с градските условия на 
шофиране, доставката на документни пратки, 
паркирането в централната част на града и др.

Кои са качествата на флийт мениджъра, 
без които работата му е немислима?

На първо място според мен един флийт мениджър 
трябва наистина да е мениджър. За мен това 
означава да може да планира, да бъде гъвкав 
в решенията си, да има иновативно мислене, 
постоянно да се самоусъвършенства. Какво 
имам в предвид? Много често собствениците 
на компании си мислят, че флийт мениджърът 
трябва да е „монтьор”. Няма да забравя как на 
едно интервю ме попитаха дали мога да сменям 
масло.

Най-важните качества, които трябва да 
притежава един флийт мениджър според мен 
са способността да изслушва водачите и да 
комуникира с тях. Аз съм на мнение, че ако флийт 
мениджърът успее да привлече на своя страна 
водачите в процеса на управление на автопарка 
и оптимизиране на разходите, то той си е 
свършил много добре работата и резултатите 
ще са видими. Като аргумент ще се позова на 
теорията, че при движение си взаимодействат 
автомобил, водач и околна среда. Ако игнорираме 
околната среда (пътя) и приемем, че един 
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УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

началото на месец 
януари испанският вицепремиер Хосе Луис 
Родригес и крал Хуан Карлос откриха новата 
високоскоростна железопътна отсечка между 
Мадрид и Валенсия. С нея общата дължина на 
скоростните линии в страната надхвърли 
2000 км и зае челно място в Европа. Испания 
стартира строителството на железопътни 
линии за бързи влакове през 1992 г. с известно 
закъснение спрямо Франция и Германия, но ги 
застига с бързи темпове в началото на новото 
хилядолетие.

СКОРОСТНО РАЗВИТИЕ ДО 2020 Г.
Бързите испански влакове AVE (Alta Velocidad 
Española) развиват скорост до 300 км/ч. Те 
потеглят от столичния град Мадрид към 
регионалните центрове по мрежа, приличаща 
на спици на колело - към Малага и Севилия на юг, 
Барселона на североизток, Вайадолид на север, на 
изток към Валенсия и на северозапад към Галисия. 
За разлика от релсите на обикновените влакове в 
Испания, ширината на линиите за бързи влакове е 
стандартна, позволявайки директни връзки Париж 
- Барселона - Мадрид в бъдеще. Към момента 
всички AVE влакове се управляват от RENFE – 
испанската държавна железопътна компания.

Испания с 
бясна скорост
Испанската железопътна мрежа отстъпва единствено 
на Китай и Япония по дължина на скоростните линии
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В края на 2020 г. 
високоскоростните 
линии в Испания ще 
надхвърлят 7 000 км.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Според „Стратегическия план за железопътната 
инфраструктура на Испания”, в края на 2020 г. 
високоскоростните линии в страната ще 
надхвърлят 7 000 км. Това ще позволи на всички 
провинциални столици да са в изохрон до 4 часа 
от Мадрид и до 6,5 часа от Барселона. Към 
момента, 40% от испанското население се 
намира на 50 км от гара на високоскоростен 
влак, а до 2020-та година с такава близост 
ще е 90% от испанското население. 
Амбициозният проект ще се реализира основно 
с правителствени средства, финансиране от 
Европейски фондове и чрез публично-частни 
партньорства.

УСТОЙЧИВОСТ
Заложените в документа дългосрочни цели 
на високоскоростните железопътни линии 
са социална и териториална интеграция, 
икономическо развитие, конкурентоспособност и 
не на последно място – екологосъобразност. По 
данни на Международния съюз на железопътните 
компании, влаковете AVE произвеждат 1/6 от 
въглеродните емисии на пътник в самолет и 
заемат 1/3 от площта на автомагистрала.

Бързата железница безспорно носи икономически 
просперитет на провинциалните градове, до 
които се простира. Сарагоса, например, се 
оформя като новия бизнес център на Испания, 
тъй като е единствената спирка между Мадрид 
и Барселона. За няколко години около ЖП гарата в 
града се появяват редица хотели, ресторанти и 
конферентни зали на високо ниво, утвърждавайки 
образа на AVE като технологичен лидер.
  
КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХА
Испанският модел за скоростни влакове поема 
по различен път от популистския подход на 
Франция, където пътниците заплащат по-
ниски цени за съответно по-нискокачествено 
обслужване. От RENFE залагат на високия 
комфорт на обслужване, бързото придвижване и 
гарантираната сигурност, без да се конкурират с 
местните авиокомпании за центата на пътуване. 
Засега стратегията се оказва успешна - голяма 
част от пътниците избират бизнес-класа, 
най-вече поради бързата връзка, централното 
градско разположение на гарите и коректното 
обслужване.

Привлекателна е и възможността за гледане 
на телевизия, слушане на музика и за обяд в 
специализиран вагон-ресторант. Изключителната 
точност на влаковете пък се илюстрира от 
възможността за пълно възстановяване на 
сумата при закъснение на влака с повече от 
5 минути по маршрута Мадрид – Севилия и 
15 минути по линията Мадрид – Барселона. За 
сметка на това, предварителното резервиране 
на места за AVE е задължително.

ПОСЛЕДНАТА ОТСЕЧКА
Новооткритата 438-километрова високоскоростна 
линия между Мадрид и Валенсия намали времето за 
пътуване от 4 часа на 90 минути. Проектът на 
стойност 6,6 млрд. евро удължи железопътната 
мрежа за бързи влакове на Испания до 2056 км, 
поставяйки страната на пъвро място в Европа със 
160 км пред Франция и близо 1000 км повече от 
немската високоскоростна железница. 

Според консултантската фирма Accenture, 
новата линия до Валенсия ще създаде над 130 000 
работни места. С тях и последвалото развитие 
на икономиката директорът на RENFE оправдава 
приоритетно инвестираните милиарди. Още по-

значима е ролята на новите работни места във 
време на икономическа криза.

КРИТИКА
Много критици обаче считат, че цената 
за изграждане на скоростната железопътна 
мрежа, възлизаща на 1,5 % от БВП на Испания 
за 2010 г., е прекалено голяма. За същия период 
най-мощната европейска икономика – тази на 
Германия, е инвестирала три пъти по-малко 
пари в своята железница. Превозваните от AVE 
около 40 000 пътника на ден се равняват на 15% 
от пътниците във френските бързи влакове и 
на едва 5% от японските граждани, ползващи 
скоростни влакове.

Според разчетите на министерство на 
вътрешните работи, след завършване на всички 
запланувани проекти за скоростни линии, Испания 
ще изпревари дори Япония по дължина на линиите. 
Специалистите обаче твърдят, че ограниченият 
пътникопоток ще доведе до неефективност. 
Противниците на идеята за гъста мрежа от 
високоскоростни железопътни линии в Испания 
дори предлагат националната стратегия да се 
преработи и инвестициите да се пренасочат 
за подобрения на вътрешноградските релсови 
маршрути, както и за товарния железопътен 
транспорт. 

Надежда НИКОЛОВА
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Редовно шофиращите до работното си място 
служители в България посочват „седемте смъртни 
гряха“ на ежедневното пътуване, които им 
причиняват най-голям стрес по пътя за работа 
и влияят негативно върху ефективността и 
удовлетворението им от работата.  В новата 
анкета на доставчика на офис решения Регус, 
българските ежедневно пътуващи служители 
поставят на първо място в списъка неумелите 
и опасни шофьори.  Сред най-големите стресови 
фактори се нареждат още агресивното поведение 
на пътя, закъсненията и неприятните миризми от 
другите пътуващи.

ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО
В България ежедневното пътуване до работното 
място в една посока отнема средно 23 минути, 
но на 13% от българите се налага да пътуват 
по-дълго от 45 минути във всяка посока.  Въпреки 
това времето, което ежедневното пътуване 
отнема, представлява по-малък проблем в 
сравнение с изживяванията по пътя.  Няма 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

До там 
и обратно
Анкетата на Регус посочва „седемте смъртни гряха“ 
на ежедневното пътуване до работното място

ЗА REGUS - Regus е един от най-големите 
в света доставчици на решения, продукти 

и услуги за работни места, вариращи от 
напълно оборудвани офиси до професионални 

зали за срещи, бизнес зали и най-голямата 
мрежа в света на студиа за видео 

комуникация. 

Regus е основана в Брюксел, Белгия през 
1989 г, със седалище в Люксембург и 

присъства на Лондонската фондова борса. 
Над 800 000 клиенти на ден ползват 

локациите на Регус по целия свят - на 1100 
места в 500 града и 85 страни, което 

позволяват на гражданите и фирмите да 
работят където, както и когато желаят. 
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работодатели, които да желаят служителите им 
да пристигат на работа вече уморени, напрегнати 
и неспособни да изпълняват добре задълженията 
си през работния ден.  Резултатите от анкетата 
на Регус помагат да се открият основните 
причини за стреса от ежедневното пътуване 
при шофьорите и ползвателите на обществения 
транспорт.

Гари Гъртлър, говорителят на Регус - България, 
коментира проучването с думите: „Всеки от нас 
може да разпознае своите най-лоши преживявания 
в резултатите от тази анкета.  Агресивното 
поведение на пътя и опасното шофиране създават 
реални проблеми както на шофьорите, така и 
на пешеходците, и съвсем естествено те са в 
основaта на тяхната загриженост“.  Липсата на 
осведоменост за прекъсванията в обслужването 
и задръстванията по пътищата също влияят 
негативно върху спокойствието и ефективността 
на служителите през работния ден.  Не трябва да 
се подценява и всепроникващото въздействие на 
неприятните миризми, които дават лошо начало 
на работния ден.

„Разбира се, ние сме привърженици на гъвкавите 
решения по отношение на мястото и времето на 
работа, за да се избегнат всички тези стресови 
фактори и напрежение, които се отразяват 
толкова неблагоприятно на резултатността, 
мотивацията и удовлетвореността на 
служителите“, добавя г-н Гъртлър.  Пътуването до 
работно място, което се намира по-близо до дома, 
и то в извън пиковите часове, най-често се оказва 
най-добрия начин за избягване на тези стресови 
фактори за по-удовлетворителна, спокойна и най-
вече по-плодотворна работа през целия ден.

КАК ДА СЕ ИЗМЪКНЕМ
В своята ежемесечна работна колонка Марк 
Диксън, главен изпълнителен директор на Регус, 
дискутира фундаменталния въпрос за това къде 
хората предпочитат да работят. „Това, което 
безвъзвратно се е променило през изминалите 
няколко години е, че все повече и повече хора 
сега могат да избират къде биха предпочели 
да работят. И това е освобождаващо. Ние би 
трябвало да приветстваме като освобождаваща 
тази нова възможност да избираме своето 
работно място. Правото на избор, в края на 
краищата, е на потребителя или индивида и ако 
търсенето е налице, ние бихме били повече от 
щастливи да предложим бизнес дори на плажа!“ 

„Седемте 
смъртни гряха“ 
на ежедневното 
пътуване до 
работното място в 
България

1 Неумели/опасни 
шофьори

2 Агресивно 
поведение на пътя 

3 Закъснения и 
прекъсвания в 
обслужването

4 Телесни миризми и 
лош дъх на други 
пътуващи или храни 
със силна миризма

5 Замърсяване и 
прегряване

6 Липса на 
информация от 
доставчиците на 
услуги

7 Неприемливи 
жестове от други 
пътници
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ъвременници сме на икономическа среда, която 
не предполага бързото възстановяване на 
макро-икономическите параметри от преди 
сполетялата ни световна икономическа криза, 
още повече постигането на бързи темпове в 
развитието и достигането на оптималните 
резултати, които сме си поставили в 
съответния бизнес план.

Под една или друга форма, всяка компания 
използва транспорт за бизнеса си. Независимо 
от експлоатирания автопарк, управлението 
на разходите от тази дейност неминуемо 
спомага за тяхното приоритетно реализиране, 
а анализирането им – до оптимизация. 
Прилагането на опита на бизнес партньори 
в дейността на флийт мениджъра не винаги 
води до желания ефект. Задължително условие 
за ефективността на автопарка е да бъде 
съобразен със спецификата на бизнеса, с 
особеностите на процесите в него и не на 
последно място - с бюджета. Правилното 

управление на транспортните разходи неизбежно 
въздейства благоприятно чрез насочване 
на спестените допълнителни средства в 
основната дейност на компанията.

ПО ПЪТЯ
Алгоритъмът, който е препоръчително да се 
следва при създаване, експлоатация и поддръжка 
на фирмен автопарк е следният:

1 Избор на превозни средства;
2 Избор вида на собственост върху тях;
3 Изготвяне и внедряване на фирмена политика 

относно експлоатацията им;
4 Определяне на схема за поддръжка на 

техническото им състояние;
5 Администриране на дейността;
6 Анализ на дейността.

Правилното управление на разходите във всеки 
от представените етапи е съществен за 
ефективността на автопарка. Правилните 

Доброто планиране е най-важният фактор за оптимизацията на разходите 

Управление на разходите 
за транспорт

С
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Информирайте се 
от професионални 
източници, това е 

важен процес 
за по-нататъшното 

развитие 
на бизнеса ви.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

решения спестяват немалко средства, които 
могат да се пренасочат в основните области на 
дейността.

Добре е да се експериментира, преди да се 
стигне до окончателно решение, но не и 
по отношение компетентната помощ на 
съответните специалисти в областта. 
Информирайте се от професионални източници, 
това е важен процес за по-нататъшното 
развитие на бизнеса ви. Не се обезкуражавайте 
от това, че ефектът от решенията ви 
първоначално не е така осезаем, поради 
необходимостта от влагане на немалки 
първоначални финансови средства.

Разходите по поддръжката на автопарк съвсем 
не се свеждат само до общо познатите гориво-
смазочни материали, ремонтно-възстановителни 
дейности, технически обслужвания и други 
експлоатационни разходи. Експлоатационните 
разходи са функция, следствие на направения 

предварително избор, при създаването на 
фирмения ни автопарк.
Това важи и за всеки от отделните етапи 
от управлението на разходите по създаване, 
експлоатация и поддръжка на фирмения автопарк.

ИЗБОР НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Основен етап, изискващ подробна информация 
за пълната картина на потребностите ни 
от транспортни средства, в зависимост от 
поставените в бизнес плана ни изисквания.
Запознати основно с дейността и спецификата 
на конкретната фирма специалисти изготвят 
техническите спецификации, съдържащи 
изискванията към превозните средства. Те 
съобразяват необходимите параметри в 
зависимост от предстоящата им експлоатация - 
гориво, разход, мощност, колесна формула, места 
+ водача, обем багажно, височина на фургона, 
техническо оборудване, екстри и т.н.

ИЗБОР ВИДА НА СОБСТВЕНОСТ 
ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
Това е съществен за управлението на 
разходите етап. Решението, съобразено 
със съществуващия риск се взема от 
ръководството на конкретната фирмата, 
но препоръчително е да се ползват опита и 
знанията на специалистите в областта;
След внимателен и обстоен анализ на пазара, 
изборът на доставчик за превозните средства, 
отговарящи на изискванията на нормативната 
база в сектора се осъществява договаряне на 
параметрите по сделката за осигуряване на 
необходимите ни превозни средства. Пазарът 
предлага гъвкави решения относно вида на 
собственост върху превозните средства – 
закупуване или право на ползване (лизинг).
Най-доброто решение за компанията е това, при 
което степента на риска е в допустимите за 
конкретния бизнес граници.

ИЗГОТВЯНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ 
НА ФИРМЕНА ПОЛИТИКА
Важна роля при управление на разходите в 
транспорта има създаването на фирмена 
стратегия относно експлоатацията 
на автомобилите в зависимост от 
предназначението им. За да се спазва определен 
процес от дейността на която и да е фирма, 
той трябва да бъде прозрачен. Необходимо е 
изграждането на механизъм, който да запознава 
участниците в процесите с тяхната същност и 
изпълнението на съпътстващите ги процедури. 
Изготвянето на такъв документ не е лесна 
задача и изисква определени задълбочени знания. 
Съдържанието на тази стратегия, задължително 
се съобразява както с фирмената специфика, 
така също и с изискванията от законовата 
рамка в съответната страна, в която ще се 
практикува.   
С този етап се завършва полагането на 
основите в създаването на автопарка. 

Предпочитан 

вариант е 

фирмената приходна 

част да е осигурена 

в дългосрочен план. 

Механичното, 

хаотично свиване 

на разходите е 

вредно за бизнеса и 

не благоприятства 

процесите в него. Не 

са препоръчителни 

обаче и необосновани 

от спецификата 

на дейността 

разходи, без значение 

в кой сектор – 

промишленост, 

икономика, култура, 

телекомуникации, 

се стремим 

да постигнем 

желания си бизнес 

просперитет.
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УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Невъзможно е и при правилно управление 
на разходите да се постигне ефективен 
транспорт, ако взетите до тук решения не са 
били в синхрон с нуждите на бизнеса - няма здрава 
постройка без здрави основи. Ето защо, от 
важно значение е участието на професионалисти 
в областта. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СХЕМА 
ЗА ПОДДРЪЖКА
Определянето на схема за поддръжка на 
превозните средства до голяма степен зависи 
от предписанията на завода-производител на 
конкретната марка и модел превозни средства. 
Условия на експлоатация също оказват влияние 
при вземането на решение.
Основните фактори при избор на доставчик за 
сервизните услуги са:

 обема и доказаното качество на услугите;
 гаранция за извършените услуги;
 възможно най-ниска себестойност на услугите;
 сервизна  мрежа; 
 други от спецификата на конкретната фирма.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Това е онази важна част от алгоритъма, която 
спомага за правилната ежедневна експлоатация 
на автомобилите. Административното звено 
е отговорно за привеждане на автопарка в 
съответствие с изискванията на нормативната 
база в транспорта и Закона за счетоводство, 
както и от правилата, залегнали в приетата 
фирмена политика. 
Основните административни отговорности са:
 съответствие на автопарка с изискванията, 
произтичащи от законовата нормативна база ;

 осигуряване на застрахователен мениджмънт;
 организация на ГТП в зависимост от 
категориите превозни средства; 

 спазване на трудовата дисциплина с цел 
опазване здравето на служителите;

 организация и обработка на съпътстващата 
документация.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
Това е етапът от алгоритъма за управление 
на разходите в транспорта, в който се 
оптимизират разходите му. Отстраняват 
се грешните практики, набелязват се 
новите решения, за да бъде продуктът ни 
конкурентноспособен на пазара. Тук се предлагат 
и набелязват методите за намаляване на 
себестойността на изминатия километър – 
параметър показващ ефективността на 
автопарка ни. Професионалните решения с 
цел оптимизиране разходите в транспорта 
благоприятстват положителната оценка 
за управлението на разходите. Те водят до 
освобождаване на финансови ресурси, които да 
бъдат допълнително насочени към основната ни 
дейност.

РЕАЛИЗАЦИЯ
В практиката съществуват много мнения, 
различни решения и още по-различни изпълнения 
по отношение реализацията на описания 
алгоритъм за управление на разходите в 
транспорта. Това е следствие от спецификата 
на бизнеса във всяка компания, която определя 
нейната идентичност.

За изпълнението на описаните етапи е 
необходим човешки ресурс, който да бъде 
професионално подготвен и мотивиран, да 
създаде, поддържа, оптимизира и развие фирмения 
автопарк в съответствие с поставения бизнес 
план във всеки един период от развитие на 
фирмата.

Някои фирми инвестират в собствен персонал, 
предлагат се редица софтуерни решения за 
някои от етапите. В последните години обаче, 
все повече се налага аутсорсинг на дейностите 
по управление разходите за транспорт. 
Професионалните флийт мениджмънт компании 
предлагат съвкупност от добрите практики в 
управлението на автопаркове и нестандартни 
решения, произтичащи от потребностите 
на бизнеса и обуславящи неговото развитие. 
Независимо от числеността на автопарка ви, 
ефективното управление на разходите му ще 
допринесе за значителното им намаляване, 
утвърждавайки корпоративния имидж.

Антон ЯНАКИЕВ
Флийт Мениджър ООД

Най-доброто 
решение за 
компанията е 
това, при което 
степента на риска 
е в допустимите за 
конкретния бизнес 
граници.

За изграждането 
на автопарк 
е необходим 

професионално 
подготвен и 

мотивиран човешки 
ресурс.
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ФЛИЙТ ТЕХНОЛОГИИИ

Мобилен авангард
Живеем в изключително време – време на технологична и информационна революция, 
време, в което за пръв път идеята за намаляване на човешкото въздействие върху 
околната среда е масова и променя света, в който живеем. 

ЕЛЕКТРОАВТОБУСИ В ЮЖНА КОРЕЯ
Първият изцяло захранван от електричество 
и масово произвеждан автобус в света вече 
обслужва гражданите на Сеул, Южна Корея. 
Моделът е разработен в сътрудничество 
между Hyundai Heavy Industries и Hankuk Fiber. 
Той може да изминава около 84 км с едно 
зареждане и максимална скорост на движение 
от 100 км/час. Вместо от железни листове, 
автобусите са изработени от композитни 
карбонови смеси, което ги прави едновременно 
по-леки и по-здрави. До 2020 г. 50% от 
градския транспорт на Сеул ще е изцяло 
електрически.

ФЕРИБОТИ С ВОДОРОДНО 
ЗАДВИЖВАНЕ В НЮ ЙОРК

Тази пролет и Ню Йорк ще се сдобие с 
екологичен обществен транспорт, но.. по 

вода. Подпомаган от дизелов двигател с ниски 
емисии, соларни панели и вятърни турбини, 

водородно задвижваният двигател ще 
спестява значително количество въглеродни 

емисии. Фериботът Hornblower Hybrid е 
резултат от мултимилионно споразумение 
между превозвача Statue Cruises и Derecktor 

Shipyards, и ще може да превозва до 600 
пътника по маршрут до Статуята на 

свободата. 

ПОД ВОДА В МАЯМИ
Екологичните технологии се спускат 
и под повърхността на океана. 
Електрическата  едноместна 
подводница EGO ще ви отведе очи 
в очи с рибките, като ви запази 
напълно сухи. Авангардното превозно 
средство с размери 2.7/3.27/3.87 м 
може да се движи с максималната 
скорост от 5 възела в час за около 
4 часа или с по-ниска скорост за 
8 часа. Производител отново е 
южнокорейска компания – Raonhaje.

Представяме ви три примера за екологични 
технологии, преминали границата от фирмени 

прототипи към ежедневие за хиляди хора.
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WORKPLACE

оддръжка се извършва на всяко работно място 
и във всички сектори. Тя включва технически, 
административни и управленски действия, 
целящи поддържането или възстановяването 
на оборудване, заводи, сгради или транспортни 
средства.

Поддържането на работното място е част 
от ежедневните задължения на повечето 
служители, а не само на техниците по поддръжка 
и инженерите. Служителите, участващи в 
дейности по поддръжка, са изложени на риск от 
различни злополуки, включително падане или удар 
от машинна част. Дейностите по поддръжка 
се простират в широк диапазон – от съвсем 
незначителни, например подмяна на електрическа 
крушка или тонер на принтер, до такива като 
периодична инспекция на енергийна централа. 
За безопасно протичане на работата е важно 
да се спазят няколко задължителни етапа по 
поддръжката.

ПЛАНИРАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА
Работодателят трябва да извърши оценка на 
риска за дейността и да привлече служителите 
за участие в процеса. За целта трябва да се 
обърне внимание на следните неща:
- Обхват на задачата: какво е необходимо да се 
извърши, колко време е необходимо за изпълнение 
на задачата, как ще повлияе тя на другите 
служители и дейности на работното място.
- Идентифициране на опасностите: например 
електричество, излагане на въздействието на 
опасни вещества, наличие на прах/азбест, тясно 
пространство, подвижни машинни части, падане 
или пропадане, тежки предмети, които трябва да 
се преместват, труднодостъпни части.
- Какво е необходимо за дейността: умения 
и брой служители, които да се включат в 
извършването на работата, какви са функциите 
на отделните лица, инструменти, които трябва 
да се използват, лични предпазни средства 
(ЛПС) и други необходими мерки за защита на 
служителите.
- Безопасен достъп до зоната за работа и 
способи за бърза евакуация.
- Обучението (информацията), която трябва 
да се осигури за участващите в задачата 
служители и за работещите в близост до тях 
относно задачата, „веригата на управление” и 
всякакви процедури, които ще се използват по 
време на дейността, включително докладване на 
възникнали проблеми. Това е особено важно, ако 
поддръжката се извършва от подизпълнители.

РАБОТА В БЕЗОПАСНА СРЕДА
Процедурите, разработени на етап планиране, 
във връзка с оценката на риска, трябва да 
бъдат приведени в изпълнение. Например 
електрозахранването на оборудването, по 
което ще се работи, трябва да бъде изключено 
и да се използва договорената система за 

За безопасно 
работно място

Или още какво трябва да се знае за поддръжката 

П

1
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блокиране. Трябва да се постави предупредителна 
табела с датата и часа на блокиране, както и с 
името на лицето, упълномощено да отстрани 
блокировката. Служителите трябва да 
гарантират, че в работната зона може да се 
влиза и излиза безопасно, в съответствие с 
плана за работа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩО 
ОБОРУДВАНЕ
Служителите, изпълняващи дейности по 
поддръжката, трябва да разполагат с 
подходящите инструменти, оборудване и ЛПС, 
които понякога се различават от обичайно 
използваните. Служителите, които почистват 
или подменят филтри на смукателна вентилация 
например, може да са изложени на концентрации 
на прах, много по-високи от нормалните за 

съответното работно място. Достъпът до 
тези филтри, често разположени в зоната 
на покрива, трябва също да се обезопаси. 
Необходимите за работата инструменти и ЛПС, 
определени при планирането и оценката на риска, 
трябва да бъдат налични (заедно с инструкции 
за използването им, ако това се изисква) и да се 
използват.

СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ 
ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА
Планът за работа трябва да се спазва дори 
когато времето не достига. Съкращаването на 
процедурите може да струва много скъпо и да 
доведе до злополуки, нараняване или повреждане 
на имущество. Много е важно да се помни, че 
излизането извън обхвата на собствените 
умения и компетенции може да доведе до 
много сериозна злополука за изпълняващите 
определената дейност.

РАБОТАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯВА
Проверките целят да се гарантира изпълнение 
на задачата, безопасност на поддържания 
обект и отстраняване на всякакви генерирани 
отпадъци. Когато всичко бъде проверено и 
обявено за безопасно, задачата може да се счита 
за изпълнена, блокировките да се отстранят, да 
се уведомят останалите служители. Последната 
стъпка е изготвяне на доклад до ръководството, 
описващ извършената работа, включително 
коментари относно срещнати трудности и 
препоръки за подобряване. В идеалния случай 
това трябва да се обсъди и на заседание на 
персонала, на което участващите в процеса 
служители, както и работещите в близост до 
тях, могат да коментират дейността и да 
направят подходящи предложения за подобряване 
на процеса.

При дейностите по поддръжка служителите 
може да са изложени на риск, но липсата на 
поддръжка може да изложи на риск дори повече 
служители. Важно е да се разбере, че когато 
извършвате дейности по поддръжка, вашето 
здраве и безопасност, както и здравето и 
безопасността на вашите колеги, зависят от 
качеството на вашата работа.

Фасилитис
Източник: Европейска агенция 
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SOFIA FILM FEST

Колко тежи 
сградата ви, 
г-н Фостър?

15-тото издание на София Филм Фест 
представя документален филм за сър Норман 

Фостър и страстта в архитектурата
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SOFIA FILM FEST

Снежно бели полета, пресечени от тънката 
ивица на стотици крос-кънтри скиори, 
устремени към финала. Близък кадър – сър 
Норман Фостър се плъзга по снега. 

С тази лека, светла и съвсем неархитектурна 
сцена започва документалният филм “Колко 
тежи сградата ви, г-н Фостър?” (How much does 
your building weight, Mr. Foster?) на испанските 
режисьори Carlos Carcas и Norberto López Amado. 
На тях се пада сладката, но и отговорна задача 
да ни запознаят с лидера на едно от най-
популярните в глобален мащаб архитектурни 
бюра – Foster & Partners. 

НЕПОСИЛНАТА ЛЕКОТА НА БИТИЕТО
Теглото или по-скоро безтегловността са 
основна тема на филма, както и на работата на 
сър Норман Фостър. От заглавието до самия 
край сме поканени да съпреживеем житейски път, 
ръководен от търсене на лекота, от неспирен 
стремеж към съвършенство. 

Екипът на филма отвежда Фостър до родния 
му дом в Манчестър за пръв път от 25 години, 
пренасяйки ни в дни на война и бедност, но и 
на мечти и усърден труд. Виждаме го и като 
студент в Йейл през 60-те – години, които го 
свързват в сърдечно приятелство с друг колос 
в съвременната архитектура, Ричард Роджърс. 

Съпреживяваме и личната му драма в борбата с 
рака – първо в загубата на съпругата си Уенди, 
а по-късно и в собствения си житейски път. 
Най-накрая, обръщаме поглед към бъдещето, 
положено в ръцете на младите сътрудници във 
Foster & Partners, които споделят „Норман никога 
не спуска дизайна отгоре, работим всички заедно 
като екип”.

КРАСИВ УМ
“Колко тежи сградата ви, г-н Фостър?” 
съзерцава с еднакво внимание личността на 
твореца, красотата на природата и ролята 
на архитектурата за качеството на живот. 
Декор на разказа са почти прозрачните сгради 
на Фостър, спиращи дъха погледи към природата 
през безплътни стъклени фасади, панорамни 
гледки към космополитни градове. 

Сградите на Фостър са сложни по своята 
организация, но едновременно с това подчинени 
на простота на изказа, с по мъжки решително 
отсечените обеми – без излишен детайл 
или небрежна бъбривост. Такъв е и филмът, 
предоставен на вниманието ни, коментиран зад 
кадър от директорa на Design Museum в Лондон, 
Деян Суджич (Deyan Sudjic). 

Бойка ОГНЯНОВА

Сър Норман Фостър е роден през 1935 г. в Манчестър, 
Великобритания. Родителите му са от работническата класа, но 

успяват да го изпратят в частно училище. 

Фостър напуска училище рано, за да работи при градския касиер 
в продължение на 2 години, след което постъпва в Кралските 

въздушни сили. По това време, той проявява интерес към 
архитектурата и през 1961 г. успява да завърши висше 

образование по специалността. В университета Йейл, където 
печели стипендия за магистратура, се сприятелява с Ричард 
Роджърс. С него, Джордж Уолтън и съпругата му, както и със 
съпругата си Уенди Фостър основават архитектурно бюро 

„Team 4” през 1963 г. 

През 1967 г. съдружниците се разделят, а Норман и Уенди 
основават Foster Associates. Останалото е история. 

Фасилитис  стр. 77



78 ФАСИЛИТИС  МАРТ 2011

E-ФАСИЛИТИС

ACT ON CO
2

Полезен и истински красив сайт, част от кампанията на 
британското правителство за борба с въглеродния диоксид

лиматичните промени на планетата са едно 
от най-сериозните предизвикателства пред 
националните правителства и международните 
организации. Много малко от тях, обаче, 
предприемат реални действия за намаляване 
на въглеродния отпечатък на човечеството – 
британското правителство е едно от тях.

КАКВО ИМА В КУТИЯТА
Сайтът ACT ON CO

2
 популяризира сериозното 

значение на климатичните промени чрез 
интерактивно съдържание – текст, видео, радио, 
онлайн реклами, обяснявайки връзката между 
въглеродните емисии и глобалното затопляне. 
Той включва множество полезни съвети – от 
употребата на енергоспестяващи крушки до 
ограничаване на шофирането, за да помогне на 
посетителите си да намалят въглеродния си 
отпечатък.

Съдържанието е организирано в няколко раздела: 
Факти, Съвети за действие, Какво прави 
бизнесът и Кампании. Полезни за компаниите 
в усилията им за екологична съобразност са 
представените примери за въведени мерки, 
които наистина впечатляват с постигнатите 
резултати.

CO
2
 КАЛКУЛАТОР

Въглеродният калкулатор е полезна и интересна 
функция. Освен че изчислява отпечатъкът на всеки 
от нас в тонове/годишно, той обяснява нагледно 
чрез примери какво означава полученото число в 
реални дейности и предлага план за действие. 

Например, доброволецът ни за тестване 
на сайта изразходва 9 т/г – достатъчни за 
68 пътувания между Манчестър и Лондон, 
30-годишна работа на 60-ватова крушка или 
за надуването на 326 000 балона за парти. За 
намаляване на въглеродния му отпечатък, ACT 
ON CO

2
 го съветва да изолира дома си и да смени 

крушките с жички с енергоефективни.

ЗА АВТОМОБИЛИТЕ
Любопитна и изключително полезна е и 
събраната накуп информация за емисиите на 
новите автомобили, подредена по производител, 
модел и вид гориво. След избор на желаните 
показатели, можете да разберете стойността 
на автомобилните данъци (уви, само във 
Великобритания), стойността на горивото за 
12 000 мили (около 20 000 км) и най-важното – на 
грамовете CO

2
 за 1 км. Възможно е и сравнение 

между показателите на различните модели.

К
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