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Юнският брой на сп. Фасилитис по
традиция е пълен с интересни теми и
рубрики. За този брой сме ви подготвили
дълго интервю с Иван Велков – новият
председател на УС на Българска фасилити
мениджмънт асоциация. Г-н Велков
представя плановете на новия УС на
асоциацията като начертава визията
на БГФМА за следващите две години –
задълбочаване на връзките с други бизнес
асоциации, с държавната и общинска
власт, с европейски институции и
асоциации.
Второто тримесечие на 2017 година
е важно на фасилити мениджмънт
бранша в България, Европа и света,
тъй-като в началото на месец април
Международният институт по
стандартизация ISO публикува първите
два стандарта по фасилити мениджмънт
– 41011 и 41012. Това събитие е ключово,
тъй-като дава нова дефиниция на
фасилити мениджмънта, в която се
говори за „подобряване на качеството
на живот на хората“, както и защото
стандартите вече са международни,
което ще доведе и до уеднаквяване на
практиките в различните страни.
В броя можете да прочетете и за все
по-голямата близост между фасилити и
флийт мениджмънта – според готвените
промени в европейската директива за

Илюстрация: Atomo Cartun

енергийни характеристики на сгради,
всички новостроящи се сгради след 2022
година ще трябва да имат изградени
зарядни станции за електромобили.
Темата за етажната собственост
е добре застъпена в броя с интервю
на г-жа Десислава Фераджиева,
продължение на материал от миналия
брой за информационните кампании и
финансиране на санирането в различни
европейски държави, както и с препоръки
как да си изберем правилната компаниядомоуправител.
А темата за пасивния слънчев дизайн от
миналия брой е продължена с материал за
това как можем да накараме слънцето да
работи без пари за нас.

Пожелаваме ви приятно четене.

Пишете ни на office@publics.bg и ни намерете онлайн: www.facilities.bg и
www.facebook.com/facilitiees.bg

Официален партньор
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Сп. ФАСИЛИТИС може да бъде намерено в следните обекти:
Търговски Център Европа
гр. София, бул. Искърско шосе №7
Телефон: 0700 35 050
www.tce.bg
lease@tce.bg

„Търговски Център Европа” е утвърдена бизнес локация, в която се отдават под наем офиси, складове и магазини. Комплексът е реализиран от „К
енд К Инженеринг”ООД – компания специализирана в управлението на инвестиционни проекти. На терен от 70 дка, в близост до аерогара София и с
удобни излази към бул. „Цариградско шосе” и бул. „Ботевградско шосе” са построени 15 сгради с обща площ над 55 000 кв. м. „ТЦ Европа” е обезпечен
с професионален фасилити мениджмънт, 24 часова физическа охрана, необходимите паркоместа, техническа инфраструктура, добре поддържано
озеленяване и ефектни водни акценти. Изградени са заведения за хранене,
спортен център, банков клон, автомивка и сервиз за смяна на гуми.
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Ц

Billa е новият оператор
на супермаркета в Park Center Sofia
Централната локация на Park Center,
в непосредствена близост до Лозенец,
винаги е била интересна за операторите на хранителни вериги. Собственикът
на мола взе решение да избере Billa, тъй
като това е добре изградена международна верига, със стабилни пазарни
дялове и сеползва с доверието на потребителите.
За тази си локация Billa ще разработи
специална концепция, съобразена с особеностите на Park Center и адекватна
на изискванията на най-взискателните
клиенти в т.нар. catchment area на мола.
Предстои цялостен ремонт на помещението, което беше заемано от
„Пикадили“. Реконструкцията е част от
процеса по репозициониране и ребрандиране на Park Center Sofia, по-голямата
част от който се случи през 2016 г.
Общите части на ниво -2 също ще се

обновят и разширят с около 400 кв. м.
като там ще се формира своеобразен
атриум, подходящ за провеждане на различни събития и изложения.

Стара Загора е най-добрият
град за живеене за 2016 година
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С

Стара Загора е най-добрият град за
живеене в България, според журито на
Дарик радио, съобщиха от медията. Градът получи най-много точки в специални-

те критерии, които най-общо описват
очакванията на съвременния човек за
града, в който работи и живее. Част от
тях са екологично състояние, ниво на инвестиции, нови работни места, възможност за отглеждане на деца, медицински
апаратури, образователни институции
и други.
Градът, който печели наградата на
слушателския вот е Бургас, който води
с над 50%. Миналогодишният носител на
отличието „Най-добър град за живеене”
– София взе две награди – тази за Бизнес
град на годината и Дигитален град.
Останалите награди в отделните
категории са: Зелен град – Добрич, Арт
град – Пловдив, Град на знанието – Вар
на, Град пазител на традицията – Несебър, Евро град и малък евро град – Плевен и Приморско, Град на финансовата
устойчивост – Банско, Град на инвестициите – Димитровград.
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БГФМА отбеляза световния ден
на фасилити мениджмънта

Н

На специално събитие на 17 май бе
отбелязан Световният ФМ ден – денят
на Фасилити мениджмънта, на който
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) за първи път официално
представи и новия Управителен съвет
на Асоциацията.
Иван Велков, председател на УС на
БГФМА, поздрави присъстващите с
професионалния им празник. Той сподели
своята увереност, че фасилити мениджмънта придобива все по-значима роля
не само в сферата на строителството
и управлението на офис сгради, но и
във всички останали сфери на бизнеса.
Според Иван Велков: „Съвременните технологии и модели на управление, които
вече прилагаме професионално в корпоративния сектор, стават все по-достъпни
и оттам все по-възможни във всички
процеси на подобряване на средата – в
офиса, вкъщи, в обществените сгради,
в цялата градска среда. Умните градове
имат нужда от все по-умни сгради и все
по-интелигентни системи за управление
на всички нива”.
Деян Кавръков, зам. председател на УС
на БГФМА засегна темата за новата
глобална концепция за ФМ, залегнала в
дългоочакваните и издадени през април
ISO стандарти за ФМ – ISO FDIS 41011 и
41012. Г-н Кавръков представи и новото
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определение за ФМ, залегнало в стандартите, а именно: организационна функция,
която интегрира хора, място и процес
в рамките на изградената среда, с цел
подобряване на качеството на живот
на хората и производителността на
основния бизнес.
Горан Миланов, зам. председател на
Европейската фасилити мениджмънт
асоциация засегна основните тенденции
във фасилити мениджмънта. Той разказа
за провелата се в края на април 25-та
европейска ФМ конференция в Мадрид, за
наградите EuroFM, които се връчват по
време на събитието, както и за предстоящата конференция, чийто домакин
ще е София през 2018 г.
На събитието присъстваха и партньорите на БГФМА по проекта „Дигитални
умения, свързани с околната среда и
приложими във фасилити мениджмънта“ (ДЕФМА), финансиран по програма
Еразъм +. Представителите на SWC
– Югозападен Колеж, Великобритания,
които са водещ партньор в консорциума
от 5 държави (Великобритания, Гърция,
Италия, България и Литва), разказаха за
напредъка на проекта, който има за цел
да модернизира и обогати съвременното
професионално образование и обучение
на фасилити мениджърите в Европа.

Obtaining a

Постигане на

максимална стойност
на собствеността!

Maximum Value

Свържете се с нас
и се насладете
на Вашето спокойствие!
гр. София 1000, ул. „Бачо Киро” №5, вх. А, ап. 9
+ 359 2 806 60 20, HQ@acticum.bg

www.acticum.bg
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Телефонната палата
в София бе продадена
Купувачът на палата „НГ Пропърти“
смята да преобрази палатата, като я
направи дом на уникални експонати и
колекции в областта на изкуството
и световното културно-историческо
наследство.
Имотът, до скоро собственост на
„Българска телекомуникационна компания“, бе продаден чрез анонимна,
двустепенна тръжна процедура, организирана по задание на компанията от
консултантската компания за бизнес
имоти Forton, стратегически партньор
на Cushman & Wakefield за България и
Македония. Основният критерии за избор на купувач е била цената. Второто
анонимно наддаване се е провело на 19
април т.г.

БТК продава Телефонната палата, тъйкато тя не е ключов актив за компанията. Палатата е сред знаковите сгради в
центъра на София.

Антон Колев и Мариана Сърбова
от София са победителите
в конкурса „Топлоцентралата“.

Ц

Целта на проекта на победителите е
пространственото разхерметезиране
на отделните сгради, използвайки следните принципи:
|ясна
|
геометрична рамка, свързваща
новите и старите сградни обеми – с
избраната си материалност тя запазва ритъма на фасадите и контурите
на обемите;
|дифузна
|
среда, обединяваща ролята
на зелено и площадно пространство;
връзка с парка;
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|преливане
|
на пространствата в
основните обществено-достъпни
зони – комуникация между интериор и
екстериор;
|подчертаване
|
на характерната носеща конструкция на сградите;
|запазване
|
на материалността на
сградите (облицовъчни тухли, стъкло,
цимент / бетон, графични елементи);
|изява
|
на основната ценност в сградите – хетерогеният им характер и
пространствата им.
Според проекта три от сградите
ще бъдат запазени, а една – разрушена.
Предвижда се нова двуетажна сграда
3 с метална конструкция. Тя е двустранно достъпна с цел проходност на
пространствата и играе роля на връзка
между сградите 1a и 2, където са всички
обществени пространства. Служебната
зона е в сграда 1b.
Застроената площ на проекта ще е
970 m2, а РЗП – 1437 m2. Отделно победителите са предвидили озеленяване на
почти два декара площ.

„Лукс Клининг Тийм”
е компания, специализирана в предоставянето на пълен набор
от услуги в сферата на професионалното почистване.
С повече от 20 години опит в областта, компанията
обслужва над 1500 клиента в цяла България.
Нашите основни предимства са дългогодишният
опит в ссферата на професионалното
почистване и фокусът към качеството.

Ние предлагаме следните услуги:
> Продажба и доставка на препарати и хигиенни консумативи
> Машини и оборудване за професионално почистване
> Изтривалки под наем
> Абонаментно измиване на витрини
> Ежедневно почистване на офиси и сгради
> Основно почистване
> Цялостна поддръжка на сгради
с нас:
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т
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БГФМА с нов председател и УС

Н

Общото събрание на организацията избра
на 10 март Иван Велков за председател на управителния съвет

На проведеното на 10 март общо
събрание, Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нови
органи на управление и нов председател
на Управителния си съвет. В Управителния съвет на асоциацията с двeгодишен
мандат бяха избрани: Иван Велков - председател, както и Лора Влахова, Бисера
Пейчева, Красимир Икономов, Емил Мечикян, Кирил Илиев, Валери Левиев, Божидар
Захариев, Димитър Георгиев, Деян Кавръков, Никола Игнатов, като последните
двама бяха избрании за заместник- председатели на Асоциацията.
Новият Контролен съвет на БГФМА,
състоящ се от по устав от трима
членове на асоциацията, които също са
с мандата на Управителния съвет са:
Йордан Станков, Добромир Симидчиев и
Никола Брайков.
Досегашният председател на УС на
БГФМА – Горан Миланов, пожела успех на
своя наследник на поста Иван Велков. Той
от своя страна заяви, че новият УС ще
продължи и задълбочи работата си по
всички основни приоритети на БГФМА,
сред които: популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута на
ФМ бранша, разширяване на членската
база на БГФМА, обученията по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ и въвеждането им като
еталон и критерий за всички заинтересовани страни, както и подготовката за
домакинството на Европейската Фасилити Мениджмънт Конференция (EFMC)
през 2018 г.; Иван Велков: “За мен е чест
да съм част от тази изключителна общност на мотивирани и амбициозни професионалисти и да представлявам една
много професионална и прогресираща
браншова организация в България, имаща
и прилагаща устойчиво европейски цели
и световни стандарти с много такт и
нарастващи умения”
Сътрудничеството на Асоциацията
с институции, сродни и международни
организации, органи на държавната и
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местните власти, дава на БГФМА възможността да търси и предлага решения за подобряване на бизнес средата,
както и участва в дискусията относно
законодателни и нормативни промени,
касаещи все повече аспекти на индустрията по управлението на сгради и
фасилити мениджмънта като професия.

Представяне на целия УС:
ИВАН ВЕЛКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Иван Велков е икономист, завършил и
специализирал в Столичния университет
по икономика в Пекин,
Китай. Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в
международни консултантски компании в Далечният Изток и Югоизточна
Европа в индустрии свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Бил
е управител на Колиърс Интернешънъл
и Колиърс Пропърти мениджмънт за
Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България). Хоноруван преподавател е в УНСС,
катедра “Мениджмънт на недвижимата
собственост”. От години е член на управителните органи на професионални и
браншови организации и на организации в
обществена полза. Бил е председател на
НСНИ, а понастоящем е член на Контролния Съвет на сдружението. Председател
на фондация “Интерактивна България“.
От 2015 е избран и за заместник-председател на Столичния общински съвет.

ДЕЯН КАВРЪКОВ –
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС
Деян Кавръков FRICS,
CIPS е Изпълнителен
директор на Мундус
Сървисиз АД и Замест-

БГФМА

ник председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация,
БГФМА. Той притежава над 20 годишен
професионален опит в областта на
асет, пропърти и фасилити мениджмънта, като управител на български и
международни компании за имоти: АДИС,
Екуест, Блухаус Кепитъл, ТСМ. Деян
Кавръков е Почетен член на Кралския
институт на лицензираните оценители
(FRICS), Великобритания; Сертифициран
тренер по фасилити мениджмънт, WIFI,
Австрия; Сертифициран международен
специалист по имоти, (CIPS), САЩ; завършил бизнес администрация в Бокони
Университет, Милано, Италия и публична администрация в Университета на
Южна Каролина, Колумбия, САЩ.

НИКОЛА ИГНАТОВ
– ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС
Никола Игнатов
е част от Ceres
Management Services,
което е управленското
дружество на Revetas
Capital. Ceres управлява търговски, административни и логистични центрове в
Полша, Чехия, Словакия, Словения, Румъния и България.
С повече от 25 години опит в сферата
на управлението на имоти Никола Игнатов има следните квалификации:
|CPM
|
- Институт за Управление на Недвижими имоти (IREM)
|MRICS
|
- Кралски Институт на Лицензираните Оценители (RICS)
|LEED
|
Accredited Professional (Operations
and Maintenance)
|M.A.
|
Международни Икономически отношения

ЛОРА ВЛАХОВА –
ЧЛЕН НА УС
Лора Влахова е икономист по образование.
Завършила е Университет за национално и
световно стопанство
София, специалност
„Търговия“
От 2006 година заема позицията Пълномощник на изпълнителния директор
на „Интерпред – Световен Търговски
Център София“ АД. Сградата е собственост на Едоардо Миролио – най-големият
италиански инвеститор в сферата на
текстила в България.

ФАСИЛИТИС

Преди тази позиция е работила във
финасовия отдел на Ай Би Ем България.

БИСЕРА ПЕЙЧЕВА
Бисера Пейчева е
икономист, завършила
магистратура в Икономически университет
– Варна, специалности
„Маркетинг” и „Управление на продажбите”.
От 12 години работи в сферата на
Фасилити мениджмънта, като развива
изцяло дейността в „Планекс Инвест”
ООД – инвестиционно-консултантска
компания, специализирана в изграждането
и управлението на жилищни, ваканционни
и бизнес сгради. През 2011г създава и налага собствената марка на дружеството
– PLHome&office, насочена към консултиране, управление и поддръжка на сгради
и недвижима собственост. До края на
2015г, ръководи и организира поддръжката на сградите по цялото Черноморие, а
от 2016г. поема управлението на офиса
на компанията в гр. София.

БОЖИДАР ЗАХАРИЕВ
Божидар Захариев
притежава дългогодишен опит в областта на
недвижимите имоти и
фасилити мениджмънта,
като професионалния
му път минава през AG
Capital, Тишман България и Райфайзен. Към
момента е административен директор
на Райфайзенбанк България. Притежава
Бакалавърски степени със специалности
История и Политически науки от колежа Итака в щата Ню Йорк, САЩ и през
2017 г. очаква да завърши EMBA програмата към University of Sheffield-City College.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
– ЧЛЕН НА УС
Димитър Георгиев
е Прокурист и Мениджър бизнес развитие
на Фърст Фасилити
България ЕООД. Професионалният му опит в
областта на фасилити мениджмънта
е свързан със знакови проекти на компанията като Бизнес Център ЕКСПО
2000, БНП Париба, Марково Тепе Мол,
Камбаните Грийн Офисис, Литекс Тауър,
Камбаните Бизнес Център, Офис Парк
Пловдив, Граве Бизнес Център, Централна Автогара София и др. Пряко работи
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БГФМА

с наематели от ранга на Майкрософт
България, Райфайзенбанк България, Ериксон Телекомюникейшънс България, Лореал
България, Сайтел, Merck Sharp & Dohme,
БМВ България, Адеко и много др.
Магистър по стопанско управление и
Магистър по Газоснабдяване със специализации в областта на енергийната
ефективност и възобновяемите енергоизточници с дългогодишна експертиза
в сферата на енергетиката, строителството и енергийните проекти.

АРХ. ЕМИЛ МЕЧИКЯН
Досегашният
председател на УС
на БГФМА – Горан
Миланов, пожела
успех на своя наследник на поста
Иван Велков

Емил Мечикян е архитект, завършил УАСГ
– София, 1997 г. Впоследствие специализира
„Стопанско управление”
към Стопанския факултет на ТУ –София.
До 2010 г. заема ръководни позиции
в различни български и международни
компании и участва в големи международни проекти в Североизточна Африка, Близкия изток и България. От 2010
създава собствена компания работеща в
областта на развитието и управлението на инвестиции в недвижима собственост. Обща стойност на управляваните
проекти за периода 2000-2016 г. е над
80 млн. евро;
От 2000 г., води лекции и курсове в
УАСГ, УНСС и др. От 2002 г. развива активна обществена дейност, като членува в управителните органи на професионални и благотворителни организации.

КИРИЛ ИЛИЕВ
Кирил Илиев е бакалавър по икономика от
„Стопански факултет“
на „Софийски университет“ и магистър по
финанси от „Университета за национално и
световно стопанство“ (УНСС).
В сферата на фасилити мениджмънта
е над 10 години. В момента е управител
на „Гео фасилитис“, част от групата „Геотехмин“. Бил е управител на българския
офис на най-старата компания за фасилити мениджмънт във Великобритания
(KEY Facilities Management), както и реги14 ЮНИ 2017

онален мениджър по проект с четвъртата (към 2012 г.) по големина фармацевтична компания в света (MSD), където
е отговарял за регион от 9 държави от
Балканския полуостров и ОНД. Като пропърти мениджър в NAI Atrium е управлявал имотите в България на третия (към
2010 г.) по големина фонд за недвижими
имоти за ЦИЕ – CA Immo.

КРАСИМИР
ИКОНОМОВ
Красимир Икономов е
електро инженер. Завършил е катедра „Автоматизация” на ВХТИ София
специалност „Автоматизация на металургичното и химическо производство”.
Работил е в „Металургичен комбинат
Кремиковци”, като последователно е
заемал следните длъжности: Главен
енергетик на Тръбопрокатен завод и
Главен енергртик на „Добивен дивизион”
– (групата от 6-те добивни завода на
Кремиковци). От 2008 г. до момента е
управител на „ФМ Европа” ООД, член на
БГФМА от 2010 г.

АРХ. ВАЛЕРИ ЛЕВИЕВ
Арх. Валери Левиев,
CIPS, Изпълнителен
директор Елта Консулт
има над 20 години опит
в сферата на недвижимите имоти . Той е
Сертифициран Международен Специалист По Недвижими Имоти - CIPS от Националната асоциация на
реалторите ( NAR ), САЩ от 1997 г., и
притежава български Лиценз на оценител от 1997 г., както и е Лицензиран
оценител от КНОБ – камара на Независимите Оценители в България. Валери е Президент за 2000-2001 г. и два
пъти Вицепрезидент на CEREAN-Central
European Real Estate Associations Network.
Бивш Председател на НСНИ-Национално
Сдружение недвижими Имоти и в настоящ е член на Националният съвет. Член
на ръководството на КПО- Камарата на
професионалните оценители, както и
на УС на БГФМА–Българска Асоциация за
Фасилити Менижмънт.

СТАНДАРТ

ISO стандарт
и за фасилити мениджмънт

Н

ISO 41011:2017 и ISO 41012:2017 са първите два
от новите международни стандарти по фасилити мениджмънт

ThomasJ @ pixabay.com

На 1 април 2017 година, Международната организация по стандартизация публикува на своята страница първите два
международни стандарта по фасилити
мениджмънт:
ISO 41011:2017 – Facility management –
Vocabulary
ISO 41012:2017 – Facility management
– Guidance on strategic sourcing and the
development of agreements
От първият стандарт впечатление
прави новата дефиниция за фасилити
мениджмънт, в която вече се включва и
понятието “качество на живот”.
Тя гласи:

техническия комитет ISO/TC 267 – Фасилити мениджмънт. В този комитет
дейно участие вземат 25 страни, а 17
са наблюдаващи процеса, сред които е и
България.
За създаването на стандарта най-голям
принос имат Стан Мичъл като председател на техническия комитет и Олав Егил
Саебо като представител на Европейската ФМ асоциация.
Очаква се до края на годината да бъде
публикуван и трети стандарт – 41013 –
Facility management – Scope, key concepts
and benefits
Новите стандарти ще трябва тепърва
да се доказват, но са
“Фасилити мениджмънтът е
едно добро продължение
организационна функция, която интегрира на европейските стандарти по фасилити
хора, място и процес в рамките на
мениджмънт, използизградената среда, с цел подобряване
вани и в България все
на качеството на живот на хората и
по-често през последпроизводителността на основния бизнес” ната една година. Като
международни стандарти,
те
целят
да
унифицират световМеждународната организация по станните
ФМ
практики
чрез
общи правила и
дартизация, която е неправителствена,
критерии.
работи по създаване на тези стандарти от 2011 година, когато се създава
Автор: СП. ФАСИЛИТИС

ФАСИЛИТИС
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Как LED осветлението
ще подпомогне сградния
мениджмънт

У

Вариантите за свързаност на LED осветлението
със системите за сградна автоматизация дават неограничени възможности

Умните сгради са около нас от известно време. Появата им е обоснована от
необходимостта да се спестява енергия.
Когато спестяваме енергия, спестяваме
и пари – и то много, ако през времето
на експлоатация на сградите. Това е
един голям стимул за организациите да
инвестират в технологии, необходими
за изграждането на система за сградна
автоматизация.
Интернет на нещата доведе до големи подобрения в сферата на фасилити
мениджмънта. Едно такова подобрение
е свързано със системите за сградна
автоматизация, системата която
управлява и следи за сградните системи
и електрическите компоненти, включително вентилация, осветление, захранване, пожароизвестяване и системите за
сигурност.
Възможността за инвестиране в една
система за сградна автоматизация
често е свързана с решението на компаниите да инсталират интелигентна
осветителна система. Към момента
има голям интерес към интелигентното
ЛЕД осветление, което предоставя на
компаниите възможност да инвестират
в BMS системи, което позволява подоб
ряване на ефективността и енергийните спестявания отвъд разходите за
осветление.
ЛЕД осветлението ще доведе до
използването на Интернет на нещата
сградни системи. Интелигентното ЛЕД
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осветление се използва повсеместно и
увеличава пазарния си дял. Според проучване на McKinsey & Co, LED осветлението ще има 70% пазарен дял през 2020
година.
Освен това, всяко LED осветително тяло е изградено на интелигентна
цифрова платформа. Сензори и безжични
устройства за комуникация могат да се
свържат към тази платформа, позволявайки да се следят различни параметри
като температура, влажност, както и
да се управляват аварийно осветление,
аварийна сигнализация, камери и много
други.

ПОЛЗИТЕ ОТ LED ОСВЕТЛЕНИЕТО
LED осветлението е много по-гъвкава
светлина на по-ниска цена от флуоресцентните и метал-халогенни лампи.
То също така намалява и разходите за
охлаждане, тъй-като излъчва много помалко топлина.
Интелигентните светлодиоди използват усъвършенствани сензорни технологии които променят изцяло начина, по
който се използва светлината. Те помагат осветлението да се ограничава само
до местата, където и когато наистина
е необходима.

СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
LED осветлението намалява енергийните разходи с около 40% спрямо флуоресцентните лампи. С повишаващите

ОСВЕТЛЕНИЕ

се цени на електрическата енергия,
спестяванията могат да бъдат и позначителни.

ОХРАНА И СИГУРНОСТ
Системите за сигурност могат да се
възползват от възможностите за откриване на движение на светодиодите с
LED светлини, активирани с IoT - но само
когато има определен брой или процент
светлинни крушки, които отчитат
движението.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
Осветлението е
цифрова технология, която може
да се захранва от
Power over Ethernet
мрежи и е една от
най-добрите платформи за свързване
на сензори

ФАСИЛИТИС

Едно приложение на LED осветлението
и възможностите сензори за движение
да са свързани със системата за сградна
автоматизация и различни други системи, е че офис пространството може да
се управлява и използва по-ефективно. В
офиси, където използването на конферентни зали е голямо, осветителните
тела с монтирани сензори за движение
могат да подават информация дали една
зала наистина се използва в дадения
момент или не. Ако сензорите на уловят
движение за определен период от време,
то те автоматично могат да подадат
информация към системата за управление на площите и залата да премине в
режим „свободна“.
В един търговски обект LED осветителните тела с монтирани сензори
могат да си комуникират с телефоните

на посетителите, като им изпращам
информация за различни промоции, докато те преминават през определените
райони в магазина.
Осветлението досега рядко е било
свързано със системата за автоматизация на сградите. А в момента
осветлението е цифрова технология,
която може да се захранва от Power over
Ethernet мрежи и е една от най-добрите платформи за свързване на сензори,
защото няма друга такава платформа,
която да е толкова добре разпределена
във всяка сграда.
Едно от основните предимства на ЛЕД
осветлението е неговата способност
да събира и изпраща сигнали, данни за
движение, температурата в помещенията, светлинни сензори и много други
приложения за трети страни и системи,
без да нарушава основната мисия на
светодиода – да излъчва чиста и евтина
светлина. Освен това на светодиодите
има възможност да се регулира цвета на
излъчваната светлина, да се увеличава
или намалява интензитета, да бъдат
свързани със системи, които да дават
възможност те да се включват и изключват в зависимост от различни критерии.
LED осветлението позволява цялата
информация, която се събира, да бъде
използвана, съхранявана и обработвана
без да се инсталират допълнителни
устройства.
Автор: СП. ФАСИЛИТИС
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Как да осветим склада си
Трудно може да се изкарват пари от
складовото осветление. Това е просто
цена, която компаниите трябва да понесат, защото в края на краищата складовете са необходима тежест за бизнеса,
така че нека просто да го задържим
строго и разходите ни до минимум, нали?
Е, всичко зависи от това колко ефективно бизнесът очаква нейната дистрибуторска мрежа да работи. Тъй като
"логистиката" е главната дума за транспортния флот на всички, вероятно е
полезно да се обърне малко повече внимание на качеството на услугата, която се
извършва вътре в тези огромни навеси.
Харченето на възможно най-малко средства е по-скоро загадка. Колкото по-малко
се изразходват средства за осветление,
толкова повече ще бъдат изразходвани за справяне с проблеми - връщания,
повредени стоки, текучество на персонала и обща некомпетентност. Това е
така, защото служителите в складовете
предпочитат да виждат какво правят
и да могат да четат етикетите върху
кутиите по-лесно.

ЗНАЙТЕ КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО,
ЗА ДА СВЪРШИТЕ РАБОТАТА
ПРАВИЛНО
Налице са ръководства за проектиране,
за да знаете какви са препоръчителните
нива на осветление на складовете. Тези
нива на осветеност се основават на нивото на детайлност, което се очаква от
персонала. Ако вашите служители са под
натиск да задоволят интензивните дневни графици за доставка, ще им помогне,
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както и на бизнеса, ако има достатъчно
светлина, за да четат етикетите лесно
и без да примигват, за да видят дали "3"
всъщност е "8".
И компанията има автоматичен
процес на складиране и транспортиране
вътре в склада, който не изисква човешка намеса и изисква много малко осветление, все пак не забравяйте, се случват
аварии и че от време на време ще се
налага присъствие на хора.

РАЗБЕРЕТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА
ВАШИЯТ СКЛАД В ДЕТАЙЛИ
Складовете, в общия случай, са високи
конструкции, с много вертикално пространство за съхранение, като типичните са с тройни рафтове. Но колкото
по-близко са рафтовете до до покрива,
толкова повече осветление ще ви трябва. Ако вашите пътеки са като каньони,
тогава трябва да имате осветление,
което е посветено на между редовете
от рафтове. Няма смисъл да смятате, че
осветително тяло, монтирано непосредствено над рафтовете, е достатъчно.
Правилото на палеца е, че осветителната инсталация, посветена над пътеките, ще бъде по-скъпа от инсталацията,
която осигурява цялостно осветление, но
допълнителните разходи ще бъдат компенсирани от по-голямата ефективност
на съхранение, постигната от множество нива на съхранение.

КОНТРОЛИРАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ЕНЕРГИЯ
Част от оценката на начина, по който
функционира складът, трябва да бъде

ОСВЕТЛЕНИЕ

преглед на действителното функциониране на сградата като цяло. Възможно
е да не е необходимо да осветявате
цялата сграда непрекъснато. Възможността за управление на осветлението
се превръща в редовен компонент на
схемите за осветяване. Ако в коридора
няма никой, тогава осветлението автоматично се намалява до аварийно ниво,
намалявайки значително разходите за
енергия.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА СВЕТЛИНА

Прозрачни покривни панели могат
да намалят значително разходите
за осветление на
складове. Използвайте свободна
светлина

ФАСИЛИТИС

Ако сте готови да направите дупки в
покрива си, тогава ще имате свободен
светлинен източник за поне половината
от календарната година. Прозрачните покривни панели могат да намалят
значително разходите за осветление за
складовете. Очевидно е, че има разходи за
тяхното инсталиране и те ще изискват
известна поддръжка - и може да се наложи
да се променят условията по застраховките, но най-общо, прозрачните покривни
панели са нещо хубаво.
Трябва да се знае, обаче че покривните панели пускат и директни слънчеви
лъчи, които в някои случаи трябва да се
избягват. Слънчевата печалба може да
влоши вътрешните температури на помещенията
и директната слънчева
светлина може да влияе
негативно върху опаковките на продукцията.
Освен това покривните
панели са мястото, от
където топлината излиза през зимните месеци.
Тези екологични проблеми
се решават, като имаме
покривни панели, снабдени
със слънчеви остъкления.
Съществуват остъклени
системи, които включват
и слънчев контрол, който
намалява директната слънчева светлина в сградата
и също така предлага ниска
топлинна емисия.

ност по отношение на количеството
светлина, което се доставя на ват консумирана енергия.

ИЗСЛЕДВАЙТЕ НОВИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Ние сме свикнали с идеята, че осветителните инсталации могат да бъдат
съобразени с дневна светлина, за да се
постигне максимална полза от наличната светлина, но светът на управлението на осветлението се движи далеч
отвъд.
Фасилити мениджърите използват
различни електронни отчети за по-добър
контрол върху енергийното потребление
и управление на търговски и промишлени
сгради, така че все повече осветителни системи са свързани със системи за
сградна автоматизация.
Също така, повече нови LED осветителни тела са снабдени със схема за
самоконтрол, които могат да докладват обратно на централна система
за наблюдение, ако възникне повреда в
устройството. И с навлизането на нови
технологии като Li-Fi (Light Fidelity), където цифровата информация може да се
предава на умни устройства сензори в

КУПЕТЕ КАЧЕСТВЕНИ
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
Не се изкушавайте от
най-евтините осветителни тела, които се
предлагат. Те могат да се
окажат неочаквано скъпи.
Новите поколения светодиодни осветителни тела
са с изключително високи
стойности на ефектив-
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ОСВЕТЛЕНИЕ

Качеството
на продуктите
е приоритет за VIVALUX

К

Антон Томчев, управител Вива ЕООД

Как се разви пазарът на осветление
за нуждите на една офис сграда
през последните години и какви
са новостите в портфолиото на
VIVALUX?
Портфолиото на VIVALUX се развива и
оптимизира непрекъснато. И при нас
фокусът е върху LED осветлението.
През последните години пазарът на LED
продукти е твърде динамичен, в кратки
срокове излизат много нови видове. Положително е, че новите продукти са все
по-разнообразни, актуални и ефективни,
с много нови възможности и приложения.
Портфолиото ни включва широка гама
LED светлинни източници, които намират широко приложение при подмяната
на съществуващи лампи с по-високоефективни. Следваме пазарните трендове
като развиваме нови видове LED тела за
офисни и промишлени сгради.
Кои от продуктите Ви се радват на
най-голямо търсене и от какъв тип
клиенти?
През последните няколко години целенасочено ориентирахме продуктовото
портфолио на VIVALUX към максимално разширяване на гамата светлинни
източници, различните видове лампи
(крушки). Сега каталогът ни съдържа
почти всички видове продукти, които
намират приложение в домакинства, офиси, хотели и др. Това ни прави интересен
и комплексен доставчик за голяма част
от търговските компании – вериги за
строителство от DIY пазара, дистрибуторски компании, фасилити сектора по
отношение на поддръжката на различните видове сгради. Залагаме на високото качество на продуктите – един от
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важните компоненти, който ни помага
да получим доверие от нашите клиенти.
VIVALUX е все по-популярна
и разпознаваема марка в
осветлението и присъства активно
на пазара за осветление. Кои са
основните фактори, които Ви
помагат за достигане на подобен
резултат?
Винаги съм смятал, че обективната
оценка за развитието на една компания
и нейното място на пазара се определят от потребителите. В областта
на осветлението периодът на доказване обикновено е дълъг. Стремим се да
получим доверие и лоялност от нашите
клиенти, като вярваме, че това са основни фактори, определящи успеха на един
бранд и компания. Считам, че досега сме
били последователни. В същото време
сме наясно, че днес всичко много бързо се
променя и ние също трябва да се променяме с адекватни действия. Стремим се
да сме по-различни в предлагането като
създаваме стойност и ползи за нашите
клиенти. Качеството на предлаганите
продукти ще бъде основен приоритет в
развитието ни занапред.

Интервюто взе: АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА

ВИВА ЕООД
Сливен 8800, бул. Банско шосе 27А
Тел.: 044/ 662 797, 044/ 666 080
Е-mail: office@viva.bg, www.vivalux.bg

Управлението
на сградата и на автопарка –
все по-близко до единство

Д

Промените в ДЕХС предвиждат енергийна ефективност
чрез интегриране на електромобилите в големите сгради
Дали флийт мениджмънтът е част от
фасилити мениджмънта или не, е въпрос
на възприятие и на това към кого е отправен въпросът.
Съществува обаче тенденция за сближаване на двете.

Какво прави впечатление през
последните няколко години?
|Все
| повече производители на автомобили залагат в гамата си електромобили;
|Все
| повече производители обявяват,
че до 5/10 години половината от
продаваните бройки ще бъдат електрически;
|Все
| по-често се говори за автономни
автомобили – сядате в тях и им съобщават до къде искате да стигнете.
След това слизате от тях и те сами
се паркират;
|Използвайки
|
апликацията на телефона
си можете да „извикате“ собствения
си автомобил и той да ви вземе от
посочено от вас място.
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Но как това
е свързано със сградите?
Според предложението за изменение на
Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите от
30.11.2016 г. (ДЕХС) eдин от начините
за подобряване на енергийната ефективност е да се оползотвори огромният потенциал за повишаване на ефективността в сградния сектор. Именно сградите
са най- големият потребител на енергия
в Европа, с консумация на близо 40% от
крайната енергия. Около 75% от сградите не са енергийно-ефективни и годишният процент на санираните сгради варира
в различните държави-членки и е едва
между 0,4 и 1,2 % от сградния фонд.
Основната цел на предложението
за изменение на директивата е да се
ускори разходоефективното саниране на
съществуващи сгради, което представлява многостранно печеливш вариант
за европейската икономика като цяло.
Това ще стане с използването на информационни и комуникационни технологии,
както и на интелигентни технологии за

ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ

осигуряване на ефективното функциониране на сградите.
Визията на Европейската комисия
(ЕК) предполага сградните системи за
автоматизация и управление да станат
пълноправна алтернатива на инспекциите с физическо присъствие. Друг акцент
ще е внедряването на необходимата
за електрическата мобилност инфраструктура . Особено внимание ще бъде
обърнато на големите търговски сгради,
но без в тази категория да се включват
обществените сгради и малките и средни предприятия.
Основният инструмент за оценка ще е
показател за интелигентност, с който
да се прецени технологичната готовност на сградите за взаимодействие с
техните обитатели и енергийната мрежа, както и за възможностите им да се
управляват ефективно. Според ЕК такъв
подход ще засили връзките между публичното финансиране на санирането на
сгради и сертификатите за енергийни
характеристики и ще стимулира преодоляването на енергийната бедност чрез
реновирането на сгради.

Връзката
с електромобилността
Нека се върнем на флийт мениджмънта и връзката му със сградния фонд.
Част от измененията на директивата
са припознали наличието на електромобили като предпоставка за промени в
изискванията за сградите, а зарядната
инфраструктура – като важна част от
техническите сградни инсталации.
Така например при новите нежилищни сгради с повече от десет места
за паркиране, и нежилищните сгради с
повече от десет места за паркиране,
подложени на значително саниране, едно
от десет места за паркиране ще трябва
да се съоръжи с оборудване за електромобилност. Това се отнася за всички
нежилищни сгради с повече от десет
места за паркиране от 2025 г. нататък,
включително за сградите, при които
инсталирането на зарядни точки се
организира чрез обществени поръчки. Новите жилищни сгради с повече от десет
места за паркиране, и тези, подложени
на значително саниране, ще трябва да
бъдат снабдени с предварително окабеляване за електрически зарядни точки;
ФАСИЛИТИС

Сградата ще
е едно с автомобилите
Промените в директивата за енергийни характеристики на сградите показват, че сградният и автомобилният
фонд ще стават все по свързвани. Електромобилите ще бъдат все по-често
използван и предпочитан вариант за корпоративния автопарк, ако в офисните
сгради има изградена инфраструктура за
зарядни станции. Най-вероятно желанието на компаниите да бъдат зелени и
социално отговорни ще увеличи използването на електромобили, което ще
накара собствениците на офис сгради да
изграждат зарядни станции.
Така флийт мениджърите ще трябва да започнат да работят много
по-тясно с фасилити мениджърите и
със собствениците на сградите, за да
могат да удовлетворяват желанието
на собствениците на компании с голям
автопарк, които искат да преминат
към електромобили.
Но електромобилите могат да бъдат
и от полза за фасилити мениджърите.
Те консумират електроенергия и създават пикове в търсенето, но също така
могат и да служат като модули за съхранение на енергия чрез своите вградени
батерии. Въпреки че в България все още
електромобилите са рядкост, български
старт-ъп си е поставил за цел да свърже ползвателите и производителите,
следвайки принципа на гъвкаво реагиране на търсенето. Този тип софтуер е
известен в индустрията като „demandresponse”. На база математически модел
той ще изчислява в реалното време
предлагането на електроенергия, цените
и печалбата за участниците в „пазара“.
На тази база софтуерът намира пресечната точка на търсенето и предлагането на електроенергия в реално време.
Наред с това „demand-response”
системата е ценен инструмент и за
операторите на мрежи от зарядни
станции за електромобили, както и
„смарт“ системи за сгради. Чрез подобни платформи е възможно да се намери
баланс при търсенето и предлагането
на електроенергията и да се подобри
енергийната ефективност на сградите
посредством бъдещия корпоративен
автопарк, който по-всяка вероятност
ще бъде от електромобили.
Автор: Д-Р ПЕТЪР ТАШЕВ
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Оптимизиране
на управлението
на автопаркове
Споделените автопаркове и използването на телематиката са добри опция
за намаляване на разходи и повишаване на сигурността на автопарковете

С

Споделена мобилност
Споделената мобилност - споделеното
ползване на автомобили става все по-популярен начин за придвижване в Западна
Европа. От една страна това означава
по-малко продадени нови автомобили.
От друга страна това предполага нови
възможности за производителите на
автомобили както и за флийт мениджмънт компаниите корпоративните
авто паркове.
Според изследване на McKinsey and
Partners, в световен мащаб около 1/3 от
очакваният ръст на продажба на нови
автомобили няма да се случи заради споделената мобилност.
Но дали споделената мобилност може
да се използва и при управлението на
корпоративния автопарк?
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Много бизнес модели за споделяне на
автомобили са насочени към крайните
клиенти. Но все повече се стремят да
влязат и в корпоративния. Те предоставят споделени автомобили като част
от корпоративния автопарк на компаниите, като извеждат на преден план
финансовите ползи от използването
на общи, вместо персонални автомобили. В САЩ има много общини, които
са възприели този подход – Вашингтон,
Сакраменто, Калифорния и други. В много големи компании общата „флотилия“
също е част от модела – Verizon, Google
и други.
Част от предизвикателството този
модел да се наложи по-бързо, е желанието на корпоративните мениджъри да
имат личен автомобил на разположение.
От друга страна производителите и
дистрибуторите на автомобили големи
отстъпки на корпоративните си клиенти, когато купуват определен брой
автомобили. Преминаването към общи,
споделени автомобили, би довело до повисоки цени за покупка.
Личният автомобил е и средство за задържане и/или намиране на висококвалифицирани кадри. Перспективните служители разглеждат превозното средство
на компанията като предимство, заедно
с допълнителната здравна застраховка
или пенсионно осигуряване.
По отношение на управлението на автомобилния парк, споделянето на автомобили позволява по-доброто им оползотворяване, за разлика от автомобилите,
които са персонални и недостатъчно
използвани.
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Около 1/3 от очак
ваният ръст на
продажба на нови
автомобили в световен мащаб няма
да се случи заради
споделената мобилност

Една интересна и тактика на компаниите е да се обвърже споделения автопарк с постигането на целите за корпоративна социална отговорност.
Предполагам, че с течение на времето
споделянето на автомобили ще се превърне в една от опциите за управление
на корпоративния автомобилен парк. В
общия случай споделените автомобили
ще бъде една от трите опции, предлагани от различните корпорации по света,
заедно с програми за възстановяване на
направените разходи за придвижване и с
ползване на „лични“ служебни автомобили.

Телематика
От въвеждането си преди 15 години,
телематиката до голяма степен се
разглежда като инструмент за записване
на това къде са превозните средства и
колко време са пътували. Но тъй като
тази технология става по-сложна и страховете от шпиониране на шофьорите се
размиват, телематиката сега е жизненоважна част от флийт мениджмънта.
Ползите могат да включват способността да се анализира как маршрутите и дори времето на пътуванията
могат да бъдат променени, за да се
спестят време и пари.
Автомобилите също така генерират
данни за начина, по който те се карат
– с твърде много подаване на газ, твърде бързо, или неравномерно. Тези данни
позволяват на компаниите да вземат
адекватни мерки и да предлагат правилните обучения на шофьорите – за шофиране с цел намаляване разхода на гориво
и намаляване на катастрофите.
Според Стюарт Уайзмен, флийт
мениджър в Andrew Page, управляващ
автопарк с над 900 автомобила, цитиран от Файненшъл Таймс, данните от

Снимка: Travelarz
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телематиката е намалила с 97% случаите на превишаване на скоростта, 7%
намаляване на разходите за гориво, 47%
намаление на катастрофите и други
инциденти, което води и до директно
намаляване на разходите за поддръжка.
Бъдещето на телематиката и свързаните с нея технологии и способността
им да трансформират безопасността
на водачите остават обект на много
дебати. Хакан Самюелсон, президент и
главен изпълнителен директор на Volvo
Cars си е поставил за цел до края на това
десетилетие "никой не трябва да бъде
убит или сериозно ранен в ново Volvo".
Изказването е направено по повод една
симулация в изследователския център на
компанията в Гьотеборг, в която високопроходим автомобил Volvo е излязъл
от пътя, ударил се е в крайпътна канавка, отскочил е от нея и се е ударил в
банкета. Резултатите от телеметрията на тестовите кукли са показали,
че семейство, пътуващо в колата в
най-лошия случай е щяло да има само леки
наранявания.
Много от новите технологии, влагани
в автомобилите се използват благодарение на развитието на телематиката.
Такива превантивни системи са откриването на пешеходци и животни в
тъмната част на денонощието, интелигентния круиз контрол, който реагира на
движението на останалите автомобили
в трафика, аварийното спиране и други.
Автоматичната непрекъсната комуникация между автомобилите е вече постижимо благодарение на телематиката.

Какво е телематика:
Телематиката свързва технологичните области телекомуникации и информатика - набор от технологии, които съчетават информационните технологии
и телекомуникациите, за да се свържат
функционално мобилни и стационарни
обекти.
Телематична система за управление на
автопарка обикновено се състои от:
Превозно средство с инсталирано
необходимото бордовото оборудване:
с хардуерни и софтуерни компоненти в
превозното средство
Глобалните навигационни спътникови
системи – GPS
Телекомуникационни мрежови системи
Телематичните решения интегрират
карти и навигация с информация за маршрутите и трафика
Автор: СП. ФАСИЛИТИС
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7 стратегии,
с които може
да намалите разходите
за Вашия автопарк

Ф

Колкото и стройна система да имате,
ако не я контролирате рано или късно ще се разпадне
Фирмените автопаркове стават
все по-големи, съответно започват да
струват повече пари на компаниите и да
бъдат по-трудни за управление. За това
има необходимост от професионално
управление, което да гарантира правилното изразходване на ресурсите. В тази
статия ще споделя с Вас системата,
която създадох работейки в една от найголемите дистрибуторски компании в
България и как намалихме разходите.
1 ВЪВЕДЕТЕ ЯСНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ. Процедурите регламентират процесите при използването и поддръжката
на колите. Изключително важно е хората
да бъдат запознати с тези регламенти
и всеки да поеме персонална отоворност
за спазването им. Така хората започват
да пазят повече автомобилите, а това
намалява разходите.
2 ПОВЕРЕТЕ АВТОПАРКА НА ЕКСПЕРТ
В ТАЗИ ОБЛАСТ. Колкото и голям автомобилен парк да имате, поверете го на
професионалисти. Без значение дали е
Ваш служител или външна фирма, експертите във всяка област знаят точно
какво правят, къде и какво да гледат, как
да управляват. Имат придобит опит и
прилагат наученото в действията си. И
докато непрофесионалистите се учат,
експертите вече ще Ви пестят пари.
3 ИЗГОТВЕТЕ БЮДЖЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ. Както при другите разходи така и
при тези за автомобилите, няма как да
се управляват ако не са предварително
планирани. Разходите се планират по
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Иван Димитров е флийт мениджър с
повече от 10 години опит в управлението на автопаркове, собственик на Auto
services. Компанията работи с фирми,
разполагащи с автопаркове до 150
автомобила, които искат да намалят
разходите си с до 15%, без това да ги
натоварва с допълнителни ангажименти. www.аutoservices.bg

основни групи, които в повечето случаи
са: километри, гориво, резервни части,
ремонти и услуги, застраховки, такси, амортизация(наем). Километрите
не са директно разходно перо, но от
тях зависят над 70 % от разходите на
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външна фирма.
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служебните коли. За това тях трябва
да ги планирате най-добре. Планирайки
разходите, задавате параметри, които
се следват и не се позволява да се излиза
от тях. Разполагайки с този план, много
лесно можете да намалите разходите,
като направите корекция и зададете
нови цели.
4 СИСТЕМАТИЗИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РАЗХОДИТЕ. Информацията
за всички разходи трябва да е структурирана по коли, по шофьори, по групи
разходи, по периоди и др. в зависимост
от конкретните нужди на фирмата.
Така ще можете да правите анализи кои
звена, коли, шофьори са ви рентабилни,
да виждате къде са основните разходи
и да работите за намаляването им, ще
можете да видите кои автомобили са
със завишени разходи и да предприемете
действия за намаляването им, ще можете да управлявате разходите според
предварителните планове, които сте
създали. От помощ в тази дейност може
да Ви бъде софтуер за управление на
транспорта, който предлагат повечето
фирми предлагащи GPS устройства.
5 НАПРАВЕТЕ ПОДБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. За да си гарантирате, че ползвате
най-добрите условия за пазаруване на
коли,гуми, части, лизинг и т.н. трябва да
направите подбор на доставчиците си.
При подбора е задължително да имате
ясни критерии, по които ще оценявате.
Разгледайте минимум 5-6 оферти при
първоначалния подбор. След това проверявайте периодично своите доставчици с ново проучване. Не подминавайте
предложение за сътрудничество от нови
партньори, дори вече да имате договорен партньор в тази област. Изисквайте от служителите си да сравняват
такива случайни оферти с условията,
които ползвате към момента. Понякога
случайните контакти се превръщат във
взаимно изгодни партньорства. Имайте
предвид, че не винаги най-големите компании предлагат най-добрите условия.
6 КОНТРОЛИРАЙТЕ РАЗХОДИТЕ. След
като сте създали цялата система и
тя е заработила, фокусирайте се върху
контрола на разходите (в т.ч. километрите). Колкото и стройна система да

имате, ако не я контролирате рано или
късно ще се разпадне. Сравнявайте плановете с реалните разходи на седмична
база, за да можете да правите корекции
в самия месец. Когато месеца изтече
вече не можете да предприемете мерки
за редуцирането на разходите. Сравнявайте всеки месец как се движите
спрямо годишния план.
7 ИЗПОЛЗВАЙТЕ GPS. Много хора
са ми казвали „Сталин не е могъл да се
оправи с шофьорите, ти ли ще успееш.“
Моят отговор на това, е „По времето
на Другаря Сталин не е имало GPS-устройства. За това не е могъл“. Тези
устройства са вашите очи и уши извън
офиса. Чрез тях можете да контролирате поведението на водачите, движението на транспортните средства,
да автоматизирате много процеси
по администриране и отчетност на
колите, а в някои случаи чрез такова устройство можете да откриете изченал
автомобил. Данните от устройствата
са изключително ценни за анализи и за
аргументи, когато се налага да се търси
отговорност на някой служител. Много
хора се противят на поставянето на устройства в служебните коли, но в края
на краищата вие сте този, който плаща
за тези коли и за тяхното движение.
Нормално е да искате да контролирате вашите активи. В повечето случаи,
хората, които се противят най-много,
най-много злоупотребяват с колите. Подобре да създадете малко по-либерални
правила за ползване на колите, но в никакъв случай не пренебрегвайте използването на тези устройства.
След като въведохме тези стратегии
и ги развихме във времето, намалихме с 5% километрите за дистрибуция
(300 000 годишно), разходните норми за
гориво с 10%, цените на частите и услугите паднаха с 10-15%, тарифното число
за застраховки падна с 20%, щетимостта намаля от 170% на 95% при намаленото тарифно число, намалихме автопарка
за дистрибуция с 3%.
Помислете, ако вие въведете тези
стратегии, какъв ще е паричния еквивалент на спестените разходи!
Автор: ИВАН ДИМИТРОВ
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ИВАН ВЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Ще продължим да работим
в посока на подобряване
на бизнес климата
Иван Велков, председател на УС на БГФМА
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Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по
икономика в Пекин, Китай. Има дългогодишен мениджърски опит натрупан в международни консултантски компании в Далечният Изток и Югоизточна Европа в индустрии свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Бил е управител на
Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и
България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България). Хоноруван преподавател
е в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост”. От години е член на
управителните органи на професионални и браншови организации и на организации в
обществена полза. Бил е председател на НСНИ, а понастоящем е член на Контролния
Съвет на сдружението. Председател на фондация “Интерактивна България“. От 2015
е избран и за заместник-председател на Столичния общински съвет.

Г

Г-н Велков, честито за избора Ви за
председател на УС на БГФМА. Какви
ще бъдат основните приоритети на
асоциацията през следващите две
години?
Новият УС на БГФМА е с амбиции да съхрани и надгради постигнатото, да продължи и задълбочи работата си по всички
досегашни основни приоритети на
БГФМА, а именно: популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута
на ФМ бранша, разширяване на членската
и партньорска мрежа, обученията по EN
15221, привеждането им в критерии за
работа за всички колеги и не на последно
място - подготовката за домакинството
на Европейската фасилити мениджмънт
конференция (EFMC) през 2018г., както
и да докаже на всички наши настоящи
и бъдещи партньори и съмишленици, че
БГФМА е сред най-динамичните и ефективни професионални организации в България и Европа. Нашите колеги и парньори
вече виждат това и го оценяват.
Какви нови проекти предвиждате да
се случат?
Ако говорим за международните и
европейски проекти по които успешно
работим и които БГФМА участва, то
предвиждаме да продължим работата
по проекта DEFMA. Асоциацията търси
активно и, надявам се все по-успешно, и
други форми и дейности, позволяващи ни
да се включим в други подобни инициативи, даващи възможност да изграждаме
сходни иновативни и полезни професионални курсове за обучение, насочени
към обогатяване и усъвършенстване на
компетенциите на колегите от бранша.
Ако, обаче, разширим понятието „проекти“, то тогава защо да не споменем
намеренията ни да стартираме издаването на Pan European Site Manager
Certificate за специалисти в България.
След приключване на проекта WIFI AFM,
което ще се случи в края на м. август
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тази година, и изградената по него
платформа за обучение на фасилити
мениджъри, ни остава още съвсем малко
работа, в колаборация с Euro FM, за да
можем да стартираме и издаването на
Pan European Site Manager Certificate.
В този ред на мисли искам да отбележа
и желанието ни да подготвим и организираме и други професионални обучения,
за да продължим достойно поставеното
начало с Обученията по европейските
стандарти EN 15221, а и да бъдем
максимално полезни на членовете си и на
индустрията като цяло.
Говорейки за членовете си, много би ни
се искало и работим усилено, за да им
предоставим повече възможности за
съвместна работа с членове на други
сродни организации и по този начин да
им помогнем да разширят мрежата си
от бизнеса контакти и ресурси, включително и чрез създаване на работеща
система за референции и полезна професионална информация за всички заинтересовани страни.
Имаме и други идеи, някои от тях в фаза
на планиране и уточняване на детайли,
за които ще се радвам да споделим повече в съвсем близко бъдеще.
София ще бъде столица на
европейски фасилити мениджмънт
форум през 2018 г., като домакин
на EFMC 2018. Това съвпада и с
европейското председателство
на България. Какви са целите на
асоциацията за това събитие?
Убеден съм, че всички колеги в нашата
асоциация ще споделят със задоволство
и удовлетворение безспорният успех за
БГФМА с избора на София за домакин на
Европейската фасилити мениджмънт
конференция (EFMC) догодина. Това е
поредното признание за развитието на
фасилити мениджмънт индустрията в
България и в частност за нашата асоциация. Самото събитие е най-значимата
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ИВАН ВЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Hаш основен приоритет е членовете
ни да получат максимална удовлетвореност и полза от присъствието на европейския фасилити мениджмънт елит в
София. Уверени сме, че българският ФМ
пазар ще се промени след провеждането
на EFMC 2018 г.
Не бихме скрили и голямата си амбиция, посредством провеждането на EFMC 2018
в София, градът ни да стане мост между
професионалистите от близките държави, западноевропейските, САЩ и развиващите се пазари от Средния Изток.

Работим усилено,
за да предоставим
на членовете си
повече възможности за съвместна работа с
членове на други
сродни организации и по този
начин да им помогнем да разширят
мрежата си от
бизнеса контакти
и ресурси
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годишна среща на професионалистите
в областта на фасилити мениджмънта
от цяла Европа, което през последните години тази конференция посреща
между 500 и 1000 участника и има
многохилядна онлайн аудитория. Такава
конференция за първи път ще се състои
в Източна Европа и въпреки или заради
сериозната конкуренция от други европейски столици, считаме, че изборът
на нашите международни партньори е
толкова категоричен и заради интереса към страната ни по принцип и към
София като потенциал.
Провеждането на EFMC през 2018 г. в
София и изборът на БГФМА за домакин
съвпада и с 10 годишнината от основаването на Асоциацията, което е още
един повод за самочувствие и професионална гордост за това признание от
европейски мащаб.
Основната цел на БГФМА, като домакин
на събитието, е то да бъде организирано и да се проведе с максимално професионално, но и интерактивно и прагматично и това да стане по възможно
най-добрия начин. Осъзнаваме отговорността си на домакин и сме готови да
съдействаме с всички сили, компетенции
и умения на EuroFM.

Как смятате да подобрите връзката
на БГФМА с бизнеса, от една страна,
и с местните, общинските и
държавните власти, от друга?
Както винаги сме го правили - ще продължим да работим в посока за подобряване на бизнес климата чрез организиране и провеждане на професионални
обучения, семинари, дискусионни кръгли
маси, форуми и т.н. Ето например съвсем скоро, през м. юни, с цел популяризиране на дейността ни и достигане до
все по-широк кръг от колеги, организираме за поредна 3-та година III Фасилити Мениджмънт Форум в град Бургас.
Община Бургас ще бъде наш официален
партньор, което според нас е полезен и
работещ модел за регионално сътрудничество на всички нива.
Сигурен съм, че ще продължим тази тенденция и с други градове и общини като
търсим форми на сътрудничество със
всички - и институции, и местна власт и
корпоративни и браншови организации.
Потенциалът на публично-частните
партньорства все още не се реализира
за цели сектори от дейности и услуги,
които рязко могат да подобрят конкретни параметри за енергийна ефективност, управление на ресурси, процеси
по ревитализация на обществени сгради
и съоръжения, цялостен и качествен
ръст в стопанисването и поддържането
на публичната и оттам на градската
среда, въобще в качеството на живот,
което е основното ни професионално
занимание, а и гражданско задължение.
Знанията, уменията и прилагането, и
то успешно, на редица добри практики
и използването ежедневно на все-повече
нови и иновативни решения, които сме
придобили в работата си в корпоративният сектор ни задължават да мислим и
работим в тази насока,
Резултатите няма да закъснеят.

Интервюто взе: Д-Р ПЕТЪР ТАШЕВ
Снимки: АСЕН ТОНЕВ

Дизайн и архитектура
през призмата
на фасилити мениджмънта
Защо фасилити мениджмънтът трябва да бъде част
от началния етап на дизайн и проектирането на една сграда

П

През последните години, инвеститорите все повече желаят да участват и да
допринасят с идеи за визията на проекта, както и да дават насоки при работата на дизайнерския екип. След това те
развиват проекта и работят със строителите по време на строителната
фаза. Обикновено фасилити мениджмънт
специалистите се включват след като
планът на сградата вече е готов.
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Фасилити мениджърите трябва да се
включват, за да се сведат до минимум
оперативните разходи и тези по поддръжката, които са определящи за ефективността и живота на сградата.
Това обаче далеч не е идеалната последователност, по която процесът трябва
да протича. Може би отчасти, защото
ролята на фасилити мениджмънта се

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ

възприема предимно като техническа.
Както и фактът, че архитектурата
е отдавна съществуваща професия, а
фасилити мениджмънта е сравнително
нова. Защо трявба да се чака сградата
да бъде в експлоатация, за да се замислим за фасилити мениджмънта? Защо
да не съчетаем дейността на дизайнерския и архитектурния екип с този на
фасилити мениджърите?
Фасилити мениджмънта е нова, вълнуваща професия, която обхваща повечето
основни области от архитектурната
среда. През последните две десетилетия
сме свидетели на значителен разтеж на
интереса към професията.
В тази статия ще се опитаме да посочим предимствата от ранното включване на фасилити мениджмънта в процеса
на дизайн и проектиране. Целите и
ползите от това са много. Част от тях
са: по-добро управление на бюджета,
изпълнение на първоначалния предвиден
капитал, удовлетвореност на клиента,

ФАСИЛИТИС

подобрена функционолност и поддръжка
на съответната сграда, както и по-добра среда за работа на служителите в
съответната сграда.

Нови възможности
Фасилити мениджмънтът играе ключова роля за управлението и поддръжката
на сградата.
С усложняването на строителните
системи и елементи, специалистите
по фасилити мениджмънт все повече се
нуждаят да бъдат част от процеса на
дизайн още от самото началото, през
планирането до последващата организация за поддръжка и възможностите за
ергономичност и оперативни функции на
сградата.
Организациите обикновено се фокусират все повече върху това какви ще са
цялостните разходи, защото те са свързани както с първоначалните инвестииции, така и с разходите по съхранение и
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Може ли развитието на фасилити мениджмънта
да се окаже липсващата връзка
между строителните дейности и
дизайна?

експлоатация на сградата. Те често биха
могли да надхвърлят първоначалния капитал, предвиден за изпълнение на проекта.
Включването на фасилити мениджмънта в ранните етапи на дизайн
процеса води до намаляване на оперативните разходи и тези за поддръжка,
както и до по-ефективно изпозлване
на сградата с течение на времето.
Фактори, които влияят пряко върху
сградата, като например въглеродени
отпечатъци, възможностите за подобра и лесна поддръжка и почистване,
използването и функционалността на
сградата, могат да бъдат силно повлияни от ранното включване на фасилити
мениджмънт екипа, а ползите могат да
бъдат значителни.

Фасилити мениджмънт
като част от дизайна
За да се осигури добра връзка между
„хардуера“ и „софтуера“, фасилити мениджмънтът трябва да убеди всеки служител в организацията, че най-важното
е да има открит диалог и сътрудничество с архитектите и строителите още в
началото на проекта.
Проектните мениджъри вземат
решения, които влияят на бъдещото
ползване и управление на сградата.
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Участието на фасилити мениджърите
в етапа на проектиране ще го направи
по-ефективен и рентабилен и ще отговори на нуждите на компанията. Този
процес води до ефективни дизайнерски
решения и подобрение на функциите на
сградата.
Активното участие на фасилити мениджмънта в процесите на управление
на проекта са от полза и подобряват
многократно качеството на съоръжението. Наети външни мениджъри и
консултанти, които участват само
във фазите на дизайн, проектиране и
строителство на даден обект няма да
бъдат от такава полза, колкото ако се
възползваме от фасилити мениджмънт
специалисти, които след това да управляват обекта. Те могат да допринесат
за подобряването на работния процес и
управлението му.
Някои специалисти в сферта на фасилити мениджмънта работят по осъществяването на тези промени в последователността на процеса от години, но
все още са малцинство. За да включим
фасилити мениджмънта във фазата на
планиране, трябва да се спазват стандартите за управление на съоръжения, а
проектите да са се събразяват с определени условия и изисквания.
Автор: КАЛИНА СТОЯНОВА

Проект с цялостна
визия за развитие
ТЕСИ ООД получи престижната първа награда в националния
конкурс „Сграда на годината 2016” в категория „Производствени
и логистични сгради” с проекта „Фабрика за електрически бойлери – Шумен”

Т

ТЕСИ ООД е най-големият български
и водещ европейки производител на
електрически бойлери и към момента
реализира своята продукция в повече от
50 страни на 4 континента.
Мощностите ни бяха недостатъчни,
за да задоволим търсенето на нашите
висококачествени продукти, затова
решихме да разширим съществуващата площадка в Шумен с изграждане на
втора линия за електрически бойлери,
нова административна сграда и един
нов бърз логистичен център, който да е
обвързан с производството. Обърнахме
се към три проектантски бюра със задание, в чиято основа заложихме броя на
служителите на новите производствена
площадка и административна сграда.
Сред основните ни желания беше
да имаме директна връзка производсто-експедиция, с цел бърз логистичен
процес. Очакванията на ТЕСИ ООД бе
проектантските бюра да предложат
цялостна концепция за развитие на
нова производствена площадка до вече
съществуващата. Основно изискване към
проектите беше да бъдат съобразени със
законовите разпоредби на община Шумен
за застрояване на парцела – процентите
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озеленяване и застрояване. Предложенията и на трите компании, участвали в
конкурса, отговориха на нашите очаквания. Проектът на „Иво Петров-Архитекти“ ООД се открои с иновативен подход
и концептуален дизайн.
При реализирането на проекта бяхме изправени пред редица предизвикателства,
едно от които новата производствена
мощност да бъде свързана със съществуващата, чрез изграждане на топла връзка
без да се спира работния процес.
Доверихме се на „Иво Петров-Архитекти“ ООД и при проектирането и
дизайна на новата ни административна
сграда. Съвместно с тях решихме на
първо ниво да бъдат разположени фоайе с изложбена площ, зали за срещи и
обучения, както и различни служебни и
санитарни помещения. За служителите
предвидихме зала за хранене.
На второ и трето ниво в административната сграда са разположени офиси,
заседателни зали, обслужващи, служебни,
технически и санитарни помещения.
Едно от нещата, с които се гордеем
най-много по проекта е излаза от една
от залите за срещи – отворено пространство, от което да се вижда самото

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ

За проекта:

производство. Гордеем се и със самите
зони за отдих и зелените части, които
изглеждат като малък оазис сред производствения терен.
След завършване на архитектурния
проект, направихме конкурс за избор на
главен изпълнител – от първоначалните
пет компании в етапа на подбор останаха първо три, докато се спрем на тази,
която даде най-доброто съотношение
– цена, качество и продължителност на
строителните дейности. Това е компанията „Кордеел – България“ ЕАД. Реализацията на проекта в много кратки срокове го прави уникален. Строителството
стартира през юли 2015 година, а месец
април 2016 финализирахме проекта – с
готова обзаведена административна
сграда и инсталирани производствени
мощности в базата.
За контрол на качеството и срока
си партнирахме с „Линднер Имобилиен
Мениджмънт“ ЕООД , в ролята им на
проект мениджъри. Аз, като фасилити
мениджър, участвах в целия процес – от
идеята за изграждане на новата производствена мощност, през провеждането
на търговете за проектант и главен
изпълнител. След техния избор, по време
ФАСИЛИТИС

Обектът се намира на територията на
„Производствен терен битова химия“ в гр.
Шумен. В рамките на имота има изградени
няколко производствени и складови сгради,
като новият обект е ситуиран в южната
част на имота. Състои се от административна сграда, производствена сграда с
обособен склад към нея, топли връзки към
съществуващите сгради и транспортен
коридор.
ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:
4328 кв. м., като от тях административна сграда е с 1698 кв. м. РЗП, а производствена и складова сграда, вкл. топли връзки
и транспортен коридор - 2630 кв.м.
Административната сграда е триетажна и заема централно място в новия обект.
Достъпът до нея е от север през официален вход по продължение на пешеходна алея.
От запад се оформя втори служебен вход
за работници в производството. Отоплението и охлаждането в офисната част е
с касети монтирани в окачените тавани.
На покрива се намира котелно помещение,
което осигурява топла вода за всички
консуматори.
Производствената сграда е разположена
на фуга с административната. Производствената сграда представлява едноетажно, едноотворно хале с напречен размер
24м., дължина 72м. и светла височина до
покривни ферми 8м. В нея се осъществява допълнителна обработка на част от
елементите за електрически бойлери и
тяхното крайно сглобяване.
Склада представлява едноетажно,
едноотворно хале с напречен размер 24м.,
дължина 24м. и светла височина до покривни ферми 8м. Към склада се предвиждат 6
товарo-разтоварни рампи за експедиция
на кратковременно съхраняваните в него
готови изделия. Складирането се осъществява на ниво настилка с два реда палети по
височина.

на строителния процес, всяка седмица се
провеждаха оперативни срещи на всички
заинтересовани страни на площадката
в Шумен, на които се решаваха проблемите и текущите въпроси между изпълнителите. На тези срещи се решаваха
всички текущи въпроси, включително
и такива с последващото управление и
поддръжка на проекта.
Смятам, че целият проект бе една
много добра симбиоза между възложителя ТЕСИ ООД, проектанта, главния изпълнител, проект мениджмънт компанията
и мен, като фасилити мениджър.
Автор: ВАЛЕРИ ВУТОВ,
АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР ТЕСИ ООД
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Как и защо
да потърсим услугите
на порофесионален
домоуправител?

К

Какви дейности изпълнява професионалния домоуправител и защо да потърсим услугите му? Това е човек или компания, която се ангажира с дейсностите на
един домоуправител. Професионалист,
който организира общи събранията на
съседи, събира таксите за вход, занимава се с планиране и извършване на ремнотни дейности в общите части, както
и осигуряване на персонал за почистване
и друга техническа поддръжка.
Задължения на професионалния домоуправител улесняват живущите, които
разчитат на специалист да отговаря за
всички дейности по поддръжката. Това,
от своя страна, спестява междусъседски
конфликти, лично време и ангажимент,
който някой от собствениците поема когато изпълнява ролята на домоуправител.
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Снимка: Dennis Jarvis

Всяка съвременна кооперация или
жилищен комплекс се нуждае от
професионален домоуправител, за
да бъде изрядна и безпроблемна
поддръжката на сградата.
На следващите редове ме извадили
най-важните дейности и услуги, извършвани от компаниите за управление на
етажна собственост, според техните
уебсайтове:
|Организационна
|
и отчетна дейност
|Касиерска
|
дейност
|Посредничество
|
пред администации
|Посредничество
|
при доставчици на
комунални услуги
|Посредничество
|
с портиерна или охранителна служба

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Списание Фасилитис направи анкетно
проучване сред професионални компании за
управление на етажна собственост с цел
да получи отговори на горните въпроси. За
съжаление само две компании се включиха в
анкетата. Нашето желание бе да направим
едно сравнение на повечето компании, за да
дадем възможност на вас – нашите читатели – да направите лесен информиран избор
за компания – професионален управител на
етажна собственост ако и когато ви се
наложи.

ПРЕДЛАГАМЕ ТЕХНИТЕ
ОТГОВОРИ В ТАБЛИЧЕН ВИД:
Домоуправител БГ

Вход мениджър

Управлявани
обекти

210

1300

Година на
създаване

2011

От 3 години

4.5 лева

5 лева

Предлагани
договори

Безсрочни

Срочни и безсрочни

Специфични
услуги

Пропърти
мениджмънт
Индивидуален
инкасатор
Абонаментна
техническа
поддръжка

Административна
Организационна
Финансова
Техническа
Юридическа

Да

Да

Цена пълен
пакет услуги

Възможност
за участие
по Европейски
проекти

|Отговорност
|
по намиране на персонал за поддръжка и хигиена на общи
вътрешни и външни части
|Поддръжка
|
на фасадата на сградата
|Поддръжка
|
на зелени площи
|Поддръжка
|
на басейн и декоративни
водни площи
|Техническа
|
поддръжка
|Дезинсекция
|
|Дератизация
|
|Снегопочистване
|
Когато наемете професионален домоуправител, вие разчитате на специалист
да се справя с проблемите, с които ще
се сблъска кооперацията. По този начин получавате компетентно мнение и
действие, от човек, който специално е
избран, за да се занимава с интересите
и поддръжката на сградата. Спестявате
ангажимента на някого от собствениците да се ангажира допълнително с
въпросите на кооперацията.
ФАСИЛИТИС

Професионалният домоуправител ще
се занимава с управлението на етажна
собственост и всички необходими задължения за ефективно управление. Наемането на фирма, която изпълнява функциите на професионален домоуправител,
спествява време и разходи по поддръжка
на имота, както и повишава неговата
стойност.

Какво трябва да проверите
преди да си изберете компания –
професионален домоуправител:
|Проверете
|
компанията в търговския
регистър – регистрирана ли е, какъв е
основният º капитал, с какво точно се
занимава, кога е регистрирана
|Проверете
|
на уебсайта на компанията какви дейности извършва и дали
те отговарят на изискванията на
етажната собственост
|Уверете
|
се, че компанията е с добра
история и доволни клиенти
|Ако
| имате възможност – свържете се
с друга етажна собственост, която е
използвала услугите на фирмата, за да
получите информация за компанията
|Проверете
|
колко етажни собствености предлага дадената компания
|Разберете
|
какъв тип договори предлага компанията – срочни или безсрочни,
както и какъв е срокът за прекратяване на договора
|Разберете
|
дали компанията предлага
и юридическа помощ за вписване на
етажната собственост в регистрите, както и за кандидатстване по
европейски проекти.
Друго важно условие при избора на компания за управление на етажната собственост е и възможността на компанията да решава юридически казуси. През
последните години има много спорове
между собственици на апартаменти,
етажната собственост и Топлофикация
София. През последните дни на м. май Общото събрание на Гражданската колегия
на Върховния касационен съд (ВКС) взе
решени по Тълкувателно дело №2/2016
г за това, че собственикът на апартамент не може сам да се откаже изцяло
от парно и да не плаща за общи части, а
това решение се взема с мнозинство от
2/3 от етажната собственост за всички жилища. Споровете между собствениците на апартаменти и етажната собственост, както и тези с Топлофикация,
могат да се решат най-добре с помощта
на юристи от компанията – управител
на етажната собственост.
Автори: КАЛИНА СТОЯНОВА И ПЕТЪР ТАШЕВ
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За санирането –
какво трябва да знаем

С

За дограмата и топлоизолацията

Съвсем логично е, че санирането на
само един апартамент или един етаж
от сграда не води до същите положителни резултати, както санирането на
цялата сграда. Санирането на отделни
„парчета“ от сградата води до образуването на термо-мостове, които пречат
на нормалното функциониране на

ДОГРАМАТА
Трябва да се обърне внимание на дограмата, която искаме да поставим. Има
няколко основни параметри, с които
трябва да сме запознати, преди да изберем правилната дограма:
|пароизолация
|
на монтажните детайли, топлоизолация, звукоизолация и
въздухопроницаемост
|осветеност
|
на дограмата – светлопропускливост и слънцезащита
|безопасност
|
на продукта – лесно
обслужване, защита от неправомерно
проникване и устойчивост на силен
вятър.
За дограмата е характерно, че през
нея се губи много по-голямо количество
топлина, отколкото през
стените, пода, а също и
тавана. Затова трябва да
се търси такава с надеждна защита и устойчивост
на студ. Новите дограми са имат системи за
вентилация посредством
камери на профилите
през канали, а също и чрез
вградени предварително
специални климатични
клапани в профилите.
За добра звукоизолация,
външният стъклопакет на
дограмата може да е с поголяма дебелина – 6мм или
10мм, вместо стандартните 4 мм.
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ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА
Едно от най-често използваните
решения в България за топлоизолация на
сгради е EPS – експандиран пенополистирол. Той е добър изолатор, с отворена
вътрешноклетъчна структура, позволяваща дифузия на водната пара, както и е
неподатлив на влага, с приемлива цена е
и е 100% рециклиран материал.
Друг възможен материал за топлоизолация, използван в Българие е XPS Екструдиран пенополистирол, който е с
по-голяма плътност от EPS. По голямата
плътност, както и водонепропускливата структура определят и областите
на приложение на XPS – конструктивни
елементи подложени на по-голямо натоварване, както и места с непрекъснат
контакт с вода и влага.
Основен въпрос е колко трябва да е
дебела топлоизолацията. Тук няма правилен отговор. За да се оцени и намери
най-доброто решение е необходимо да
се извърши квалифицирана оценка и да
се изготви проект от компетентен
архитект или строителен инженер. Има
значение изложението на жилището или
на сградата, какви са температурните
печалби и загуби, както и дали се прави
изолация на цяла сграда, или на отделен
апартамент.
При саниране на цяла сграда е задължително да се направи техническо
обследване, което да покаже дали са
необходими дейности по конструктивно
възстановяване или усилване на елементите, в зависимост от повредите,
настъпили по време на експлоатацията
на сградата. Така също е задължително
да се направи и обследване за енергийна
ефективност, което ще даде и отговорите на въпросите каква дограма и каква
топлоизолация е необходима на съответната сграда.
АВТОР: СП. ФАСИЛИТИС

Информационни
кампаниии
или безвъзмездно
финансиране
Не води ли безвъзмездното финансиране
до по-слабо информиран избор от страна на потребителите?

В

В брой1/2017 на сп. Фасилитис загатнахме, че информационните кампании
могат да имат по-голямо значение в напредъка на енергийното жилищно обновяване, отколкото осигуряването на финансови стимули за крайните потребители.
Естония беше дадена като пример за
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държава, в която информационната кампания и комуникацията с населението заемат централно място в програмата за
насърчаване на жилищното обновяване.
Данните за резултатите от напредъка в
Естония сравнени с тези от други държави, позволяват до някъде да се изолират

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Национална програма за енергийна
ефективност в
многофамилните
жилищни сгради
се реализира при
голям интерес от
страна на гражданите

ФАСИЛИТИС

ефектите от осигуряването на безвъзмездно финансиране и провеждането на
информационни кампании. Интересно е и
сравнението с резултатите в България,
където знаем, че през последните две
години от държавата се осигурява 100%
безвъзмездно финансиране за крайните
потребители в жилищния сектор при
реализиране на енергийно обновяване на
жилищата.
Програмата за насърчаване на енергийното обновяване на жилищните сгради в
Естония много наподобява тази в Германия, което прави сравнението между
двете програми сравнителнио лесно.
Подобно на схемата за финансиране чрез
револвиращия фонд Kredex в Естония, в
Германия финансирането се осигурява от
немската банка за развитие KfW, като
за крайните потребители достъпът до
средствата се осигурява от повечето
търговски банки в страната. В Германия процедурата за кандидатстване за
нисколихвените кредити е сходна с тази
в Естония, като отличителното е това,
немските изисквания за постигане на
определен процент безвъзмездно финансиране са по-строги.
Ако използваме данните от преди
2015 г., периодите с най-интензивно
саниране на сгради в Германия и Естония
са между 2010 и 2013 г. Интересното
е, че за този период Естония бележи
близо седем пъти по-голям напредък за
показателя санирани жилища на глава от
населението в сравнение с Германия. В
Естония се падат средно 66 естонци на
всяко енергийно обновено жилище, докато в Германия на всяко обновено жилище
се падат по 400 германци. Това се случва
въпреки, че средната покупателна способност на един немски гражданин е 1.6
пъти по-голяма от тази на един естонец.
Като процент от БВП строителният
сектор в Естония съвсем леко изостава
от този на Германия за наблюдавания период, от което вероятно следва, че разликата в напредъка не би могъл да бъде
обяснен и от разлика в активността на
строителния сектор. Моделът на финансиране и достъпът на крайните потребители до него, заложени в програмите на

двете държави предполага сходно административно натоварване за банките
и държавата, и не създава предпоставки
за забавяне на процедурите по кандидатстване. Дори и без детайлен анализ на
всички комбинации от фактори може да
се каже, че неколкократно по-големият
напредък на Естония за наблюдавания период в голяма степен може да се обясни
с интензивността на информационната
кампания в страната.
Подходът с България за насърчаване на
енергийната ефективност в жилищни
сектор в най-новата национална програма коренно се отличава от подхода,
използван в Германия и Естония. В България през последните две години действа схема за финансиране, осигурено за
потребителите изцяло от държавата.
Това налага модел, при който държавата
поема административните дейности,
свързани с кандидатстване по програмата, по набирането на изпълнители и по
осъществяване на контрол. Противоположно в Германия и Естония изборът на
изпълнители се осъществява от сдруженията на собственици, а заявленията
за кандидатстване се обработват от
търговски банки. В България извършването на всички тези дейности от държавни административен апарат създава
потенциал за забавяне на процедурите и
в крайна сметка напредъка. Допълнително изборът на изпълнители от държавата предполага участие на по-малък кръг
фирми и не позволява толкова пълноценно
използване на строителния сектор, както случая с Германия и Естония, където
основно определящ е свободния пазар.
По информация предоставена от
пресцентъра на МРРБ към септември
2016 г. Национална програма за енергийна
ефективност в многофамилните жилищни сгради се реализира при голям интерес
от страна на гражданите. Регистрирани
са 4434 сдружения на собственици в
цялата страна. Сградите, които имат
договори за целево финансиране с Българска банка за развитие АД, са 2018. Общият брой сгради, по които са стартирали
дейности по енергийно обновяване, са
1848. От тях 273 сгради са с реално
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в Германия и Естония изборът на
изпълнители се
осъществява от
сдруженията на
собственици

изпълнение на строително-монтажни
работи. В експлоатация вече са въведени
58 сгради. Договорените между общини
и изпълнители дейности по програмата
възлизат на над 556 млн. лв. Към септември 2016 г. се провеждат обществени
поръчки за инженеринг на 554 сгради, а
172 са в процедура за техническо и енергийно обследване. На глава от населението в България има по около един сключен
договор за целево финансиране за обновяване на жилищна сграда на всеки 7000
души средно за всяка от двете последни
години. Приблизително толкова напълно
завършени енергийно обновени сгради на
глава от населението има в Естония за
2011 г.
За България виждаме, че изпълнението
на обновяването на сгради за сега върви
в пъти по-бавно от сключването на
договори за целево финансиране. Това до
голяма степен може да се обясни с това,
че държавата е ангажирана с набирането на изпълнители и по осъществяване
на контрол, и с това че не се използва
потенциал на целия строителен сектор, както в Естония или Германия. Ако
за България съберем броя на сградите,
които са вече обновени с тези в процес
на изпълнение на строително монтажни
дейности и енергийно обследване, както
и тези по-които се провеждат обществени поръчки за инженеринг, получаваме
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1057 сгради от началото на програмата.
Дори това да бяха вече напълно завършени 1057 енергийно обновени сгради,
това нямаше да надмине напредъка по
същия показател постигнат в Естония
през 2011 г. въпреки това, че в Естония
енергийното жилищно обновяване се
финансира от самите граждани. Това в
голяма степен показва, че прилагането на
интензивна информационна кампания има
потенциал да доведе до по-добър резултат отколкото, осигуряването на изцяло
безвъзмездно финансиране от страна на
държавата.
Както видяхме, подходът на Германия
и Естония позволява ефективно използване на строителния сектор и по-бързо
придвижване на административните
процедури, като повечето дейности по
реализиране на програмата се контролирани от самите граждани. При подхода в
България този контрол е отнет от гражданите за сметка на предоставянето на
безвъзмездно финансиране, което видимо
прави прилагането на програмата за
енергийна ефективност на жилищните
сгради по-бавно. А това до колко е безвъзмездно безвъзмездното финансиране от
страна на държавата в случая, вероятно
ще става все по-интересен въпрос за
данъкоплатеца.
Автор: ЯСЕН ДИМИТРОВ
Снимки: ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

ФАСИЛИТИС
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От всички нас зависи
да налагаме подходящото
отношение към
професионалното управление
на етажна собственост

И

Десислава Фераджиева, управител Home Care BG

Има ли подобряване в отношенията
със собствениците на жилища в
режим на етажна собственост,
които управлявате?
Забелязва се известно подобрение в
отношенията с нашите клиенти, като
донякъде това се дължи и на активната работа на общинските структури.
Самите звена по кметства започнаха да
изискват от етажните собствености
професионално отношение към отговорностите, вървящи (които изпълняваме) с
позицията „домоуправител”. Интересното е, че успяваме да налагаме рамките,
които ЗУЕС ни дава по-успешно в провинцията, от колкото в столицата.
Друг фактор виждаме и в нарастващите нужди и изисквания на самите
етажни собствености. Сградния фонд
продължава да се обновява с подновени
(възходящи) темпове след настъпилото оживление в икономиката. Това
съответно повишава изискванията към
всичко свързано с поддръжката и управлението. Новопостроена сграда или жилищен комплекс има значително повече
и по-високотехнологични съоръжения от
блоковете строени миналия век.
Всичко това води до нарастваща нужда
от професионално управление, както
кара нашите клиенти да осъзнават
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по-добре отговорността, свързана с
нашите задължения.
Какви мерки трябва да бъдат
предприети, според вас, за да
се подобрят отношенията и
професионалните компании да
могат да вършат добре своите
задължения?
С последните промени в ЗУЕС, извършени миналата година, се повиши
значително регулаторния праг пред
бизнеса, по отношение на регламента
за сключване на договори с етажните
собствености. Ние приветстваме това
и сме част от хората, които стоят зад
промените.
Въпреки специфичните трудности
срещани при изпълняването на буквата на закона, това, което се налага е
изключително и само в полза на бизнеса.
Чрез повишаване представителността
на позицията „професионален домоуправител” се постига онази свобода - да
можеш да си сигурен, че имаш мандат
да представляваш мнозинството в една
ЕС, с произтичащите от това улеснения
при вземането на решения. От всички
нас в този бранш зависи да работим
съвестно и да продължим да налагаме
подходящото отношение към професионалното управление.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

До каква степен трябва да се намеси
държавата при в отношенията
– етажна собственост –
професионална компания?
Аз мисля, че е крайно време да се доверим на пазарните механизми и да
започнем да възприемаме отношенията
на бизнеса с клиентите, като пазарни
отношения между два субекта.
Виждам ползата в това, държавата да
повиши компетентността по звена в
кметствата и общините. Както споменах, това води до повишаване нивото на
управление, както и на самоуправление,
където все още се разчита на него.
Давам пример. Наскоро ни се наложи да
коментираме с целия юридически отдел
на голям столичен квартал, възможността бизнес сграда да се управлява
по ЗУЕС. Оказва се, че нашите клиенти
намират закона за достатъчно добър за
да се управляват по този начин, но администрацията не е подготвена.
Забелязваме все по-малко злоупотреби
от фирми или физически лица в бранша.
Това се дължи, както на промените в
закона, така и на изчистването на пазара от неефективните или некоректни
участници по естествен път.

Десислава Фераджиева пpитeжaвa нaд 15-гoдишeн oпит в yпpaвлeниeтo нa имoти и пpoфecиoнaлнa гpижa зa дoмa и oфиca в Aнглия,
Иcпaния и Бългapия. Дecиcлaвa Фepaджиeвa cъздaвa и yпpaвлявa
Ноmе Саrе oт 2005 гoдинa дoceгa. Тя е един от първите сертифицирани пропърти мениджъри в България. Член е на Управителния
съвет на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI.
Управлява обекти в София, Варна, Банско, Слънчев Бряг, Лозенец,
Приморско и други.

Какви промени трябва да се
направят в ЗУЕС, за да се подобри
бизнес средата?
Както коментирахме и по-горе, промени
бяха направени преди малко повече от
година. Със сигурност имаме да извървим
още дълъг път, докато достигнем до нивата на доверие и обслужване на страните от западна Европа. Това обаче трябва
да се случи, както и повечето процеси
свързвани с преход, по един естествен начин. Чрез непрестанна работа и
стремеж за самоусъвършенстване, лека
полека, се движим в правилната посока.
Аз лично смятам, че трябва да изчакаме
още малко, за да можем да оценим ефекта от направените промени, както и да
преценим с какви темпове да продължим
развитието.
Хубавото е, че вече се натрупват достатъчно количество и съдебни прецеденти и юридическа компетентност, за
да можем да кажем, че законът работи.

Интервюто ВЗЕ: ГЕРГАНА МАРИНОВА
ФАСИЛИТИС
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Индиански каменни къщи 1200г. Пр.Х., Меса Верде. Югозападно
изложение, вградени в скалния масив. Изложението и архитектурата
позволява къщите да бъдат защитени от лятното слънце и да
допускат естествено осветление.

К

Пасивен слънчев дизайн
Когато Слънцето работи за нас без пари
Концепцията за пасивен слънчев дизайн
се отнася до използването на слънчевата енергия за отопление, охлаждане, вентилация или осветление на обитаваната
жилищна среда. Този подход при архитектурните и конструктивни решения
предполага, сградата или елемент от
нея да се „възползват” и да „използват”
слънчевата радиация като я трансформира в полезна енергия за обитаваната
среда и се основава на естествените
енергийни характеристики на използваните материали и въздуха, възможността им да акумулират, пренасят и
предават енергия. Силата на пасивните
слънчеви системи се състои в техният прост дизайн, наличието на малко
подвижни части и механични системи и
изискване за минимална поддръжка.
Концепцията за пасивно използване
на слънчевата енергия се прилага в цял
свят и е доказано, че значително допринася за намаляване на енергийните
нужди,съответно намалява разходите
за енергия при поддържане на комфорт в
обитаваната среда. Пасивният слънчев
дизайн е основен елемент в моделите на
сгради с близко да нулевото енергийно
потребление и/или пасивните сгради.
Нормално, поради характери и природата на източника, значително по-добре са
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анализирани и описани процесите свързани с пасивното усвояване на слънчева
енергия за отопление, какъвто ще е и
акцента на настоящата статия.
Използването на слънчева енергия за
задоволяване на ежедневните нужди на
хората – топлина и светлина, не е нова
концепция и датира от древността, когато без знанията, инструментите и математическите модели на съвременния
свят, са създавани конструкции, които да
позволяват усвояването и трансформирането слънчевата енергия в полезна за
хората топлина или светлина.
Концепцията за пасивно усвояване на
слънчевата енергия се прилага от хиляди
години, по необходимост преди появата
на „модерните” методи за отопление. Тя
е станала традиционна част от архитектурата на много народи. Съществуват редица доказателства, че елементи
от пасивния дизайн като ориентация,
топлинна маса и естествена вентилация са взимани предвид при изграждането на жилищни сгради. Напълно развитата слънчева архитектура и методите
за градоустройствено планиране са
заимствани от древните гърци и Китай,
за да достигнат до днешното ниво на
развитие. Древни примери за използване
на слънчевата енергия съществуват и

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

в Америка, които заради каменната си
структура все още съществуват.
Пасивно усвояване на слънчевата енергия представлява директно и индиректно използване на слънчевата енергия в
застроена среда. Пасивното усвояване
на слънчевата енергия е свързано с архитектурни, конструктивни и интериорни
решения в сградите.
По общата си характеристики и приложимост в застроена среда, пасивните
слънчеви системи могат да осигурят
естествено осветление, отопление и
„охлаждане“ на сгради. Същественото при
тях е, че те извършват тази дейност
тези действия без използване на допълнителни механически устройства за
пренасяне и разпределение на енергията.
Работата им се основава на естествени
топло и масообменни процеси за движение и разпределение на топлинната енергия и светлината. Ролята на абсорбиращи
и акумулиращи елементи при пасивните
системи играят конструктивните елементи на сградите. Поради тази причина
тези системи са известни още като
елементи на слънчевата архитектура.

Директни пасивни
слънчеви системи
Директните пасивни слънчеви системи използват прякото попадналата
слънчевата радиация в обитаемото
пространство през прозрачните елементи на сградата. От особено значение в
тези случаи е правилното проектиране
на ограждащите елементи на климатизираното пространство, така че да се
осигури достатъчно топлоакумулираща
маса за съхраняване на постъпващата
слънчева енергия.
Независимост от множеството
възможности, които дава пасивното
усвояване на слънчева енергия за задоволяване на енергийните нужди на обитаваната среда, все пак основен акцент се
поставя върху пасивното отопление на
сградите.
Технически, пасивните слънчеви системи (ПСС) са високо ефективни. Директните могат да утилизират (преобразуват
в „полезна” топлина) 65-70% от слънчевата енергия попаднала върху активната
повърхност. Това от своя страна може
да задоволи необходимостта от енергия
за отопление, като ефективността им
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се изразява в процент или дял на покриване на необходимия топлинен товар от
ПСС. Процентът варира, като е 5 -20%
за обикновени системи, 40% за оптимизирани системи и до 75% за много
„интензивни” или комплекси системи
В зависимост от географското разположение, особеностите на климата и
други предпоставки, добре проектираната пасивна слънчев система може да намали необходимата енергия за отопление
с 40%, а от там и разходите за енергия.
Директните пасивни слънчеви системи за отопление използват прозрачните
и полупрозрачни за слънчевата радиация ограждащи елементи на сградите
(прозорци, витрини и други) за пропускане на слънчева енергия в отопляемото
пространство. Енергията се абсорбира
от повърхнините на огражденията и
предметите вътре в сградата и се
акумулира от масивните елементи в
помещенията. Тези елементи са топлинно изолирани от околната среда, за
да съхранят енергията при минимални
топлинни загуби и да я отдадат по-късно
към отопляемото пространство.
Водени от посочения по-горе принцип,
лесно можем да определим основните
компонентни, които характеризират
една пасивна слънчева система за отопление, що се отнася до сградата.
|Слънчевата
|
радиация се улавя чрез
коректно ориентираните прозрачни
и полупрозрачни сградни елементи.
Ориентацията на прозорците, засенчването им, изборът на профил на
дограмата и вида на остъкляването
са от съществено значение за ефективността на тези системи.
|Уловената
|
топлина се абсорбира и
съхранява от материалите с висока
топлоакумулационна способност,
най-често плътните строителни
елементи /стени, подове и тавани/.
Същата се реализира в обитаваното пространство вечер или когато
съществуват условия за покриване на
топлинните загуби.
|Акумулираната
|
топлина се разпространява в помещенията, чрез добре
организирана естествена вентилация,
конвекция и/или радиационен топлообмен. Вътрешното разпределение на
сградата следва да осигурява, найчесто използваните помещения да
имат най-доброто “поставяне” спрямо
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период на топлоотдаване от акумулиращите елементи), в което обитателите
на сградата ще се възползват от акумулираната слънчева енергия ще е по-малко. Тогава въпросът е, рентабилно ли и е
прилагането на такава система в тази
сграда и какъв компромис с осветеността трябва да се направи? При жилищната сграда, тези въпроси не стоят на
дневен ред, тъй като през деня, когато
системата ще акумулира енергия, найчесто няма обитатели в помещенията,
а необходимостта от енергия за отопление възниква вечер.

зимното слънце. Загубите на топлина,
съответно на акумулирана слънчева
енергия се оптимизират чрез избора на подходящо остъкляване, добре
топлоизолирани стени, подове, тавани и други конструктивни елементи.
|Топлоакумулиращата
|
маса/ обем следва да е правилно разположена според
активните прозрачни и полупрозрачни
сградни елементи.
Проектирането на ефективна, директна слънчева система за отопление изисква добра подготовка на ниво
концепция, като освен изискванията към
архитектурата и конструкцията на
сградата, трябва да се съобразят и фактори като планиране на терена, разположение, наклони, преобладаващ вятър,
вид и разположение на растителност
и други обекти в близост, които биха
повлияли – сгради или релеф, климатични
характеристики, модели на движение на
хора и превозни средства и други. Разбира се, всичките тези елементи следва
да бъдат анализирани в контекста на
това, какво и кога искаме да постигнем,
какви са целите на нашата пасивна
слънчева система за отопление. Включително и приемливото ниво на компромиси в зависимост от функционалността,
използваемостта и вида на сградата,
която се планира. Тоест, прилагането
на концепцията за пасивно използване
на слънцето не трябва да е самоцелен
акт. За да бъде разбрана тази постановка може да се разгледат два модела
на сгради – жилищна сграда и училище.
В сградата на училището е съществено да се осигури максимален по време и
правилен достъп на естествена дневна
светлина. От друга страна, предвид режима на използване, може да се допусне,
че „времето” (възникване на условия и
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Основни елементи
на директните пасивни
слънчеви системи и ключовите
им показатели
За работни компонентни на пасивните
слънчеви системи за отопление могат
да се считат прозрачните и топлоакумулиращите (в практиката се използва
и понятието термоакумулиращ) сградни
елементи.
Ролята на сградната обвивка на всяка
конкретна сграда зависи и от нейното
функционално предназначение, приетите решения за отопление, вентилация,
охлаждане и осветление, анализът на
ползите или преобладаващите нужди.
За да достигнем до правилното решение, ще трябва да си отговорим на
въпроси като: Сградата бързо или бавно
трябва да реагира?; Сградната обвивка
ще се използва ли за акумулиране на енергия?; Коя е основната цел – да се използва
дневна светлина, да се увеличат топлопритоците или намалят загубите?;
Има ли специфични проблеми с терена,
експлоатацията и ориентацията?...
Отношението на изложените на
слънчева радиация прозрачни елементи
и топлоакумулиращите повърхности и
обеми е критична за ефективността на
тези системи и варира според проектирането и условията на местния климат.
Прекалено голяма акумулираща маса, за
достъпната слънчева енергия, създава
условия за повишени загуби (загубите на
акумулирана енергия, особено предвид
инертността на процесите) и топлинните нужди на сградата. Неефективната топлоакумулараща маса води до
прегряване през деня и бързи топлинни
загуби през нощта. Размерите характеризиращи топлоакумулиращата маса
следва да са пропорционална на дневни-
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Принципна схема на пасивните
слънчеви системи за отопление

те колебания в температурата. Съответно, високи колебания на дневната
температура изискват по-голяма маса,
при по-ниските се изисква по- малка акумулираща маса.
Топлоакумулиращите елементи, при
пасивните слънчеви системи, трябва
да могат, както да абсорбират и съхраняват енергията, така и относително
стабилно и бързо да я отдадат, при
настъпване на необходимите условия.
Повърхността на прозрачните елементи усвояващи слънчевата енергия варират от 12% при умерените климати
до 25% в райони със студен климат от
застроената площ на сградата. Минималната площ на южно ориентираните
прозорци не трябва да е по-малка от 5%,
като най-често тя е около 12%.
При проектиране на тези елементи и
тяхната геометрия се изисква комплексен подход. В помощ на проектантите
са разработени програмни продукти,
които правят тези симулации.
В зависимост от климатичните и
други условия, при идейно проектиране
могат да бъдат прилагани следните
постановки:
|Акумулиращите
|
площи следва да са
около 6 пъти повече от площта на
предвидените прозрачни елементи усвояващи слънчевата енергия или обратното, в зависимост кой параметър
ни е определящ при проектирането.
|На
| 1 m2 прозрачен елемент с южна
ориентация трябва да се предвиди
около 4,8 кг акумулираща маса.
||Характеристиките на топлоакумулиращата маса зависи от особеностите
на климатичната зона, температурните амплитуди, слънцегреенето и други.
ФАСИЛИТИС

||Структурата на използваните елементи за топлоакумулиращата маса
не трябва да е с въздушни кухини.
Ако се използват подобен тип тухли
е препоръчително същите да бъдат
запълнени с бетон.
|Площта
|
на топлоакумулиращия под,
която трябва да се предвиди, трябва
да е около 1,5 пъти площта на южно
ориентираните прозрачни елементи.
|Подовите
|
площи не трябва да се
покриват с килим и трябва, когато
са предвидени като топлоакумулиращи, да са в средно тъмни цветове,
конструктивно правилно решени и
с покритие с необходимата якост и
топлопроводимост.
|Стените
|
трябва да са в натурални,
светли цветове.
||Ефективното позициониране на
топлоакумулиращата маса е по
възможност - директно огрята от
слънцето.
|За
| повишаване усвоената слънчевата
радиация, не само директно попадналата върху елементите на сградата,
но и разсеяната, е подходящо да се
предвидят мерки за осигуряван на
максимално рефлектиране от околната среда.
|Разбира
|
се, желанието за максимално
използване потенциала на слънчева
енергия за екологично и ефективно
отопление на застроената среда,
трябва да бъде коригирано и с опасността от прегряване, съответно
необходимостта от засенчване през
летните сезони.
||И други..
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РЕКЛАМЕН БЛОК

Професионално почистване
Хигиенни консумативи
Озеленяване

0700 17 727

София 1517,
ул. Д-р Людвик Заменхоф
бл. 7, партер
Пловдив, ул. Радецки 13
мобилен: 0894 765 059
факс: 02/ 850 54 63

еmail: office@silven7.com
www.silven7.com
www.preparati-pochistvane.com

Fashion and more...
София
ул. "Солунска" 1а
София
търг. център "Sky City"
бул. "Коста Лулчев" 52

Пловдив
Мол Пловдив
бул. "Перущица" 8
Благоевград
Мол Благоевград
ул. "Т. Александров" 47

СПИСАНИЕТО
НА БЪЛГАРСКИЯ
ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖЪР

Темите

за м. септември
в сп. „Фасилитис“:
ИТ решения
Почистване
Строителство и нови технологии
Пожаробезопасност и охрана

Не пропускайте възможността
да рекламирате сред професионалистите в областта

СП.

ФАСИЛИТИС
www.facilities.bg

тел. 0879 436 756, office@publics.bg,
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Знаете ли, че: · Бактерията Legionella лесно се развива във водоснабдителните системи
на сградите, душ кабини, басейни, джакузита, фонтани;

· През 2012 г. в Европа от легионерска болест заболяват близо 6000 души,
9% от тях загиват;

· Унищожаването на Легионела изисква висока концентрация и продължителна експозиция на дизенфектант и/или температура над 60°C?

А нужно ли е да знаете всичко това?
Най-добре го оставете на професионалистите!

