
УСПЕШНИ FM ПРАКТИКИ В СМАРТ

ЦЕНТЪР



Смарт център е бизнес комплекс от смесен тип с офиси клас А, търговски площи и зони 

за обществено обслужване.



Смарт център предлага:

Фитнес

Конферентна зала

Ресторант

IQ клуб

Банков офис Застрахователна компания

Куриерски офис

Недвижими имоти 



Цел: Намаляване на разходите за ел. енергия

Предизвикателства:

 Натоварване на инвестиционния бюджет;

 Подбор на подходящи соларни колектори.



Ползи:
 „Горивото“ е безплатно;

 Екологични;

 Безопасни;

 Лесна поддръжка;

 Произвеждат енергия независима от метеорологичните условия;

 Инсталиране –бързо и лесно;

 Намаляват консумацията на енергия - 40-50%;

 Система със стабилни компоненти;

 Висока топлинна ефективност – усвояват около 92-94% от лъчите;

 Задоволяват нуждите от топла вода - 40-60%.

Изразходвана 

енергия за 

отопление на вода

Мощност 

(kW/h)

Средно 

количество 

(kW/месец)

Средна цена 

(лв)

Стойност 

(лв/месец)

Икономически 

ефект             

(%)

от енерго
дружество

9 3240 1,50 4860 0

от слънчев панел 4 1440 1,50 2160 55



Цел: Избор на подходящи стъклопакети

Северна фасада – стъклопакети с 

нискоемисионно стъкло

Ползи:

 Висока пропускливост на светлина през зимния 

период – 79%;

 Мин. коефициент на топлопреминаване през 

зимния период - 1,4(W/m2);

 По-малко UV предаване – 79%;

 Мин. цветово замъгляване -97%;

 Соларен фактор - 62%;

 Намаляване разхода на електроенергия – до 55%.



Южна фасада – стъклопакети с 

мултифункционално стъкло 

SunGuard High Preformance (GUARDIAN)

Ползи:

 Топлинна изолация – 40%;

 Соларна защита – 0,42g;

 Енергийна ефективност – 55%;

 Визуален комфорт – светло пропускливост (65%), 

отразяване (26%);

 Неутрален вид.



С флоатно стъкло
Цена 

(1,50лв./кВ/ч.)

С много 

функционален 

стъклопакет

Цена

(1,50лв./кВ/ч.)
разлика

осветление
1000 лампи х 20 W = 

20 kW
30 лв.

1000 лампи х 9 W = 

9 kW
13,50 лв. 16,50 лв.

отопление 360 kW 540 лв. 216 kW 324 лв. 216 лв.

охлаждане 200 kW 300 лв. 160 kW 240 лв. 60 лв.

Сравнение видове стъклопакети

Забележка:
Северна фасада – 1270 кв.м.
Южна фасада – 1580 кв.м.



Цел: Подобряване на инфраструктурата

Предизвикателства:

 Натоварване на инвестиционния бюджет;

 Терен с денивелация;

 Увеличаване на площите за поддръжка;

 Подбор на подходяща растителност;

 Увеличаване на режийните разходи;

 Разходи за изграждане на допълнителна 

поливна система.

Специфични цели:

 Удобство за служителите;

 Осигуряване на доп. брой паркоместа;

 Осигуряване на места за паркиране на 

велосипеди;

 Удовлетвореност.



Ползи за Наемателите, Инвеститора 

и града

 Подобряване на визията на терена около 

сградата;

 Подобряване на инфраструктурата около 

сградата;

 Увеличаване на броя на паркоместата;

 Изграждане на защитен зелен пояс, 

спиращ шума и праха;

 Гарантирано ниска скорост на движение 

около сградата;

 Обособяване на място за велосипеди.



Допълнителни 

ползи:

 LED осветление;

 BMS център;

 Собствен трафопост;

 Трифазен дизелов 
генератор Green 
Power;

 Централна 
климатична VRF 
инсталация;

 24/7 
видеонаблюдение;

 Контрол на достъп.



Благодаря за вниманието!

Калина Ченгелиева 

Управител 

Smart center

Бургас 8008

Бул. Транспортна 15

Т: +359 882 548 015

Е: manager@smartcenter.bg
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