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не се 
паникьосвай!

Ако всичко в офиса привидно е 
наред, но в края на работния ден сте 
уморени, в офиса ви мирише, спъвате 
се в кабели и страдате от мъчително 
главоболие, значи нещо трябва да се 

промени. 

Добрият офис не е простият сбор 
от бюрата, столовете, компютрите, 

софтуерът и мрежата.
Не е и достатъчно просто

“да изглежда добре”.

Има много други аспекти, които правят 
един офис добър.

Този наръчник ще ви представи 
методология за важните неща, на които 

пропускаме да обърнем внимание на 
работното място. 

Вижте кои са те на следващите 
страници...
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какво е офисът?
Първоначално състоянието “на 
работа” е било по-скоро дейност, 
а не конкретно място - работата се 
е случвала или във или близо до 
дома. Днес в труд прекарваме повече 
от половината си будно време и в 
повечето случаи то е в офис.
Концепцията за работа на бюро и стол, 
която можем да видим още преди 
векове при монасите, се е развила 
до сложната система на съвременния 
офис. Също така се е променил и 
характерът на извършваната работа. 
Запитахме се обаче...

Защо работим в офис? 
Докато технологиите позволяват 
на всеки да работи практически 
отвсякъде, офисът е мястото, където 
отделните части на сложната 
бизнес машина се срещат. Там се 
осъществяват успешни колаборации, 
обменят се знания и умения. Офисът е 
това условие, което обединява всички 
в работния процес. 

Защо не работим на работа?
Тук обаче се появява и един проблем. 
От една страна, тенденцията за 
създаване на големи работни 
пространства води до демократична 
и достъпна работна среда. От друга, 
“мравунякът” от толкова хора на едно 
място води до телефонни разговори, 
тракащи клавиатури, прекъсвания 
от колеги и други поводи за 
разконцентриране. Оказва се, че сме 
много добри в това да се разсейваме 
взаимно. Статистически рядко се 
съсредоточаваме за по-дълго от 30 
минути, а когато ни прекъснат за да 
си върнем концентрацията ни трябват 
поне още 20. Стига се до абсурдни 
ситуации, при които сме прекарали 
цял ден в офиса, но сякаш не сме 
свършили нищо.

Поява на дистанционната работа
Това е и една от причините все 
повече хора да избират удобството 
на дистанционната работа – извън 
офиса разчитат на спокойствие, а 
технологиите им помагат да са “в час”.

Дистанционната работа улеснява 
гъвкавото работно време - всеки от 
нас е най-продуктивен при различни 
условия. Концентрацията на някои 
се повишава вечер, а други са най-
ефективни рано сутрин. 
Отдалечеността обаче често е 
повод за неефективна работа 
или невъзможност за взимане на 
бързи решения без обкръжението 
на екипа ни. Иновацията често се 
таи в комуникацията, а работейки 
дистанционно, често сме далече от 
колегите си.

Модерният офис - има ли решение? 
Истината е, че съвременното 
работно пространство трябва да даде 
отговор на тази сложна система от 
обстоятелства и да отговори на най-
задавания от всички въпрос:
 
Как да сме по-продуктивни на работа?
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Кюбикъли
Офисът като фабрика за труд. 
Появяват се през 60-те по време 
на икономическия бум в Америка 
и до днес са нарицателно за 
лоша работна среда

Отвореният офис
Създател на ранния му 
първообраз е Франк 
Лойд Райт. Идеята му за 
минимално количество 
прегради идва от целта да 
„демократизира“ работния 
процес. За съжаление 
добрите намерения не 
сработват и концепцията 
се изродява в безкрайни и 
безлични редици от работни 
пространства. 

Съвременният офис
Разнообразие, колабора-
ция, иновация - ключови 
думи, асоциирани с идеята за  
съвременно работно място.
Гъвкавост на пространствата, 
уют, зони за почивка и срещи, 
възможности за придаване на 
идентичност ...

Тези и много други подходи ще 
разгледаме напред в наръчника.

Офисен ландшафт
През 50-те концепцията за 

отворен офис се развива. 
Офисните мебели се 

групират по екипи и отдели, 
а между тях се появяват 

„зелени“ прегради. Планът 
отново е свободен, но 

извити екрани и стайни 
растения оформят потоци 

на движение и зони за 
работа.    

Гъвкави работни места
Работните станции вече не 

са фиксирани и започват да 
се използват от различни 

служители в различни 
периоди от време.
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визия за съвременния офис
Ако компанията изисква служителите 
да идват на работа, трябва да им даде 
добавена стойност над чистия сбор 
от бюро, стол и компютър. Решавайки 
да поддържа офис, тя трябва да 
подсигури условия, които подобряват 
продуктивността и колаборацията. 

Насърчава иновацията
Трудът се е променил. Първоначално 
разбиран като тежко физическо 
усилие, сега той в голямата си степен 
е интелектуален. Това по никакъв 
начин не го прави по-лек; за да е 
продуктивен, човек се нуждае от 
определена нагласа и мотивация. 
Голямата цел на съвременната работна 
среда е да провокира креативни 
решения от хора с разнообразен опит.

Спомага работата в екип 
Отвореният план води до по-
лесна комуникация на цента на 
концентрацията на служителите. 
Трябва да има по добър начин!

Представя фирмената култура  
Офисът е домът на компанията. 
Първото впечатление за бизнеса се 
оформя от визуалната култура, с която 
е създаден той. Компанията е не само 
пространството и служителите, но и 
ценностите, цялостната организация 
на пространството, брандирането, 
изборът на цветове, материали, стилът 
на обзавеждането. Дизайнът трябва 
да е запомнящ се и разпознаваем - 
така ще привлича и задържа както 
партньори, така и служители.
 
Мениджмънт и лидерство
Често наблюдаваме мениджърите да 
седят на същите бюра с членовете 
на екипа си, работейки съвместно. 
Причината е простичка - добрият 
лидер става такъв с успехите 
на своите подчинени. Близкото 
присъствие позволява на мениджъра 
да наставлява и насърчава екипа си, 
както и да имплементира съвременни 
методи за колаборация и ефективност 
като неформални срещи, обсъждания 
в екип, lean и agile методологии и т.н. 

По-здрави и по-щастливи
Офисът не трябва да е затвор, който ни 
“оковава” от 9 до 18. Добрият дизайн, 
осигуряващ комфортно работно място, 
разнообразено от съвместни 
активности, спорт и социализация, ни 
помага да “преглътнем” често сухата и 
монотонна работа.

Офисът става наш втори дом. 
Съвременните зони за почивка 
успешно интегрират кътове за релакс 
или спане, които да ни освежат и 
драстично да подобрят резултатите 
ни на работното място. Неформална и 
формална среда се срещат, за да ни 
направят по-здрави и щастливи.

Технологията е навсякъде
Вместо да се оплакваме от плъзването 
на дигитализацията навсякъде, 
трябва да се възползваме от всички 
улеснения, които тя ни предлага. 
Технологията съкращава времето 
за много процеси и с това ни оставя 
време за наистина важните неща.

характеристики 
на модерния 

офис Служителите са непродуктивни? 
На служителите са осигурени 
компютри, бюра и добри заплати - 
защо продуктивността им е ниска?

Гъвкав ли е офисът ви?
Офисът отразява ситуацията на 
бизнеса ви в момента. 
Ами след 1 година?

Офисът Ви отличава ли се? 
Офисът ми не се различава по 
нищо от този на съседите. Това 
проблем ли е?

Да подобрим условията
Офисът не е сборът от бюрата, 

компютрите и столовете - за  
адекватни резултати трябва да 

обърнем внимание на нивата на 
шум, осветеността и най-вече - 
пространствената организация.

По-дълъг хоризонт
Да планираме за бъдещето 

и да предвиждаме 
необходимите буферни 

зони и потенциални площи 
за  вътрешни промени, 

развитие или растеж.

Всъщност да,
Проблем ли е сайтът на 

фирмата да е същият като на 
конкурентите? Офисът е повече 

от четири стени - той показва как 
виждаме света, отношението ни 

към работата и хората .
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В план
На пръв поглед, офис може да се 
направи във всяка една сграда. От 
това обаче следват и множество 
специфични изисквания - къде и 
дали да има стени, откъде да идва 
светлината и каква да е тя, колко хора 
могат да работят на едно място, без 
да си пречат и т.н. Нека започнем с 
разпределението.

Фунционални връзки
Офисът на миналото обикновено 
съдържа една функция - съвременният 
офис комбинира много повече. С това 
се променя и неговата пространствена 
организация. 
“Фабриката за работа” с повтаряеми 
и ясни задачи и равни строги 
редици от бюра е изместена от 
интригуващо, цветно и съвременно 
офис пространство, в което се решават 
комплексни проблеми. Формално 
и неформално се преливат, за да 
осигурят една мини вселена, в която 
да се чувстваме у дома си.

Да свалим преградите?
Възможностите при фунционалната 
организация най-общо могат 
да се разделят на две - отворен 
план или отделни офиси. Често в 
добре работещите офиси има по 
малко и от двете. Това се дължи на 
факта, че някои дейности изискват 
работа в екип, а други - тишина и 
концентрация. 

Мобилни и продуктивни
Често работата е толкова 
разнообразна, че не може да се 
ограничи до едно работно място.  
Служителят разполага с мобилна 
работна станция и може да работи на 
всяко място в офиса, за да увеличи 
полезността си.

Офисът е жив
За динамични компании е 
удачно в офиса да се заложи на 
гъвкави пространства - наличие 
на преместваеми прегради и 
обзавеждане, контролирани в
зависимост от ситуацията. 

При необходимост може да се осигури 
място за бърз растеж на компанията 
чрез нова функционална организация. 

Бюра спрямо естествената светлина
За предпочитане е работните 
места в офиса да са разположени 
перпендикулярно на фасадата, а не с 
лице или гръб към светлината. 

Буферни зони
Гъвкавото разпределение трябва да 
интегрира успешно и така наречените 
буферни зони. Неотменна част от 
всеки модерен офис, те се превръщат 
във “фасилитатор” на креативността и 
иновацията. С IRchitect развихме тази 
концепция цялостно в новия офис на 
Булпрос.

“Горещи” зони
Зони за гъвкава работа, още известни 
като “hot desks”. Тези бюра не парят, 
но си нямат постоянни ползватели, 
а екипите на тях се променят в 
зависимост от необходимостта на 
бизнеса и разработваните проекти.
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Работите в “хале с бюра”?
“Open space” офисът е 
предпочитано решение в 
много ситуации, но води до 
неприятното усещане за “море от 
бюра” и много шум.

Губите ли се по коридори?
Често ако искаме служителите 
да са разделени в кабинети в 
план се появатат дълги, тъмни 
и анонимни комуникационни 
коридори.

Работите от апартамент? 
БГ еквивалентът на гаражния стартъп 
е апартаментната фирма. Той има своя 
чар, но не бива непринудената среда 
да е оправдание за лоши работни 
условия.

Разделяне
Препоръчваме дори работните 

места да са в едно пространство, 
то да са раздели със зеленина, 

ниски прегради акустични 
панели или други репери.

“Разчупване”
Коридорът трябва да се 

разнообрази с  нова геометрия 
или декорация. Препоръчваме 

“разчупване” с пробиви и 
източници на естествена светлина

По-професионално, моля
Удобни бюра и работни 

столове, конферентна зала 
и хигиенична тоалетна  са 

мерките, необходими за по-
професионален домашен офис.
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акустика
Акустика и продуктивност
Отвореният офис крие множество 
позитиви. Премахването на бариерите 
обаче неминуемо увеличава 
нивата на шум. Това се отразява на 
продуктивността ни и води до загуба 
на концентрация. Именно затова 
акустичният комфорт в офиса не е 
лукс, а необходимост. 

Кога звукът се превръща в шум
Звънят телефони, печатат принтери, 
клавиатури тракат, бучат климатици, 
служители влизат, излизат, 
разговарят... Нормалният ден в офиса 
не може да мине без всичко това. 
С  нарастването на броя обитатели в 
офиса, усложняването на процесите 
в него и насърчаването на груповата 
работа, контролът над акустичната 
среда драстично се усложнява. 

Какво да предприемем?
Не можем да имаме свят без 
шум, но можем да подобряваме 

работната среда и да се борим за по-
здравословни акустични условия с 
ясни и категорични мерки.

Разпределение
За да не се получават конфликти 
между различните групи в офиса, 
изключително важно е правилното 
разпределяне на функциите още 
в началото - екипите в офиса се 
групират според степента на шум, 
която произвеждат.

Мерки
За да подобрим акустиката на 
работното място ще ни помогнат 
основните елементи на офиса - 
таваните, обзавеждането, настилките.  
Освен “по красота”, финишите и 
материалите трябва да се подбират 
спрямо техните акустични свойства. 

Акустика и шумопоглъщане
Леките материали са много 
подходящи за шумопоглъщане.
Акустичните тавани абсорбират 
звука и предотвратяват отразяването 

му обратно към работните места. 
Плътните мокети намаляват ударния 
шум между етажите. Мебели и 
прегради от порести материали като 
корк или плътен тестил намаляват 
нивата на шума, по същия начин 
действа и поставянето на растения в 
офиса. 

Шумоизолация
Тежките материали действат като 
преграда за въздушния шум. Стени 
от бетон или шумоизолиращи стени 
ще ви предпазят от разпростиране на 
шума. Популярните стъклени прегради 
имат лоши акустични качества, защото 
отразяват голяма част от звука, който 
достига до тях и се получава кънтене.

Не прекалявавайте 
Шумопоглъщащите елементи трябва 
да бъдат и ефективно разположени. 
Ако бъдат използвани прекалено 
много от тях, това може да доведе до 
негативен ефект - ако в единия край 
на помещение някой шепне, ще го 
чуват ясно и отчетливо в другия край. 

Чувате ли шум от стая в стая?
Звукът преминава през 
стените и разговорите в офиса 
се чуват от стая в стая.

Стаите са шумни и кънтящи?
Разговорите в стаята водят до 
кънтене и неприятно ехо

Чувате шумове отвън?
Стаята е на оживена улица и 
шумът от трафика пречи

Шумоизолация
Въздушният шум се спира от 
прегради с висока плътност 

и тежест.  Препоръчваме 
изграждане на стени от тухли или 

двоен гипсокартон с тежка вата. 
За съществуващи стени - обшивка 

с шумоизолираща система.

Шумопоглъщане 
В стаята трябва да се появят 

шумопоглъщащи елементи поне 
на две стени и на пода/тавана 

- мокет, текстилни мебели и 
растения, както и облицовки 

с шумопоглъщаши материал - 
филц, корк, текстил и тн.

Уплътнете стените 
Препоръчваме да извършвите 

реглаж на дограмите, а ако 
стените са от Итонг, да облечете 

фасадните стени отвътре с  
шумоизолационна система. 

Помещението ще намалее с 5-10 
см, но ще е много по-тихо.ак

ус
ти

ка
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осветеност
Качеството на светлината се отразява 
на продуктивността и здравето ни 
Правилното осветление е един 
от най-съществените аспекти на 
комфорта в офиса. Освен че понижава 
продуктивността, недостатъчната 
светлина води до главоболие и 
увреждания на зрението.

Нека бъде светлина 
Естествената светлина за работа 
винаги е за предпочитане. Удачно 
архитектурно решение са големите 
прозорци. От друга страна, прекалено 
обилна светлина може доведе до 
прегряване, светене в мониторите или 
неприятни отблясъци, които товарят 
очите. За да получим най-доброто от 
двата свята, трябва да разполагаме с 
ефективен контрол върху достъпа на 
светлина,

Автоматичен контрол на светлината
При някои изложения на офиса 
се получават ситуации на 

преослънчаване. Щорите или 
пердетата са сред задължителните 
елементи на интериора. Интелигентни 
фасадни системи могат дори да 
контролират щорите в зависимост от 
движението на слънцето. 

Светлинен дизайн
Преплитане между технология и 
изкуство, той позволява контрол над 
цвета и интензитета на светлината. 
В зали, където се прожектират видеа 
и презентации, е хубаво светлината 
да може да се димира. По-фината 
настройка с независимо управление 
в отделните зони позволява 
нагаждането на осветлението спрямо 
дейността, извършвана в нея.

Качествени, енергоспестяващи лампи 
Енергоефективността е задължително 
условие за съвременния офис. 
Интегрирането на сензори за 
движение в буферните зони на 
офиса позволява намаляване на 
енергийните разходи и оптимизация 
на потреблението.

“Умни” лампи
Друго удобство са умните осветителни 
тела, които осигуряват пълен контрол. 
Настройват се от мобилно приложение 
или гласова команда и имат 
предварително зададени режими. 
В местата за сън в много офиси 
осветлението е инструмент, който 
помага за провеждане на т.нар. Power 
nap - светлината първо те приспива, 
а след това нежно те събужда след 20 
минути.

Топла срещу студена светлина
Топлата светлина е подходяща за 
зоните за рекреация, а студената 
- където се изисква по-сериозна 
концентрация. Популярната 
флуоресцентна светлина не 
препоръчваме заради по-лошите и 
хигиенни качества, а на нейно място 
предпочитаме LED осветление със 
спокойна равна светлина. Във всеки 
случай за предпочитане е непряката 
дифузна светлина с контрол от всяко 
работно място.

осветеност

Блести ли от прозорците?
Работните места се нуждаят 
от естествена светлина, но 
прекалено преослънчаване 
пречи на добрата работа.

Засенчване
Препоръчваме поставяне 

на завеси или щори, които 
служителите да контролират 
сами. Завесите внасят уют и 

спокойствие, а венецианските 
щори позволяват засенчване, 

но и запазване на гледката.
Винаги разполагайте работните 

места перпендикулярно на 
прозорците за по-добра 

осветеност.

Или е тъмно?
Често срещаме дълбоки 
пространства, в дъното на които 
просто не достига естествена 
светлина и служителите работят 
в постоянен сумрак.

Светлините дразнят очите ви?
Некачественото осветление 
води до главоболие, стрес и 
ниска продуктивност.

Изкуствено осветление
Решението е позициониране на 

непретенциозни активности  в 
най-тъмните зони и равномерно 

осветяване. Работните 
места е важно да имат 

естествена светлина, но кухни, 
конферентни зали, кабинки 

за дистанционните разговори 
могат да са и в дълбоката част на 

офиса.

Работна светлина 
Заменете флуоресцентните 

лампи с LED, използвайте 
непряка светлина и обмислете 

температурата на светлината 
спрямо работата, извършвана 
в помещението.  Използвайте 

възможностите на “умното” 
осветление и резултатите няма 

да закъснеят.

17



ергономия
Седене по цял ден
Продължителното седене е 
неизменна част от работния ден 
на повечето хора. Именно затова е 
изключително важно офис столовете 
да са комфортни и ергономични. 
Добрият стол не е разход, а 
инвестиция в продуктивността на 
служителите. С евтини неудобни 
столове “ще изпитаме на гърба си” 
последствията...

Стол точно за вас 
Освен оптимална форма на 
облегалката и вложени качествени 
материали и механизми, добрият 
офис стол трябва да притежава много 
нива на регулация. Те се нагаждат в 
зависимост от физиката на ползвателя 
- от най-крехката дама до най-едрия 
мъж. 

Ергономичният офис стол е 
инструмент, който трябва да осигури 
стабилна опора за гърба ви и да 

поддържа правилна стойка при 
седене. Ако не го прави, това или не е 
вашият стол, или трябва го настроите, 
за да стане удобен.
Качествените столове се 
движат постоянно и стимулират 
микродвижения, като кръвоснабдяват 
мускулите и ставите.

Работа в различни позиции на тялото
Можем да работим на бюро, 
изправени или седнали в мека мебел. 
Всяка позиция притежава своите 
предимства и затова е 
препоръчително да ги редуваме и да 
не се заседяваме в една поза. 

Високи бюра
Стоенето в една поза цял ден води 
до разширени вени, проблеми 
с гръбначния стълб, кръста, 
метаболизма, повишава кръвното 
налягане и влияе на тонуса ни. 
Работата в изправено положение 
повишава енергията, тонизира 
мускулатурата и дава приятно 
разнообразие на работата ни.

Офисът те приканва да станеш
На пръв поглед звучи нелогично, но 
точно това да напуснем бюрата си 
ни прави по-ефективни. Вместо да 
посегнем към поредния шоколад, 
за да доставим доза енергия на 
организма си, защо не се разходим?

“Изправени” оперативки
Честите оперативни срещи са една 
от най-разточителните дейности във 
всеки офис. Как да ги направим по-
кратки? Като стоим изправени.

Също така не е задължително 
оперативката да се провежда в 
конферетната зала - защо този път не 
се премести на разходка в пара? 

Оплаквания от схващания?
Човешкото тяло е създадено 
да се движи, седналата поза 
е неествствена за него.

Служителите са апатични?
Служителите по цял ден 
седят на едно място и се 
“успиват”, което намалява 
продуктивността им.

Поощрете движението 
Препоръчваме покупка на висок 

клас работни столове с хубави 
механизми за регулация и висока 

ергономия - тези столове  ви 
“провокират” да се движите.

Събудете ги! 
Осигурете им възможност и 

стмули да се движат - различни 
зони, задължения или дори 

активности в офиса ще доведат 
до по-”будни” служители.

Заседяване?
Заседяването води до 
редица дългосрочни 
негативи и заболявания.

Различни пози на работа 
Чрез различни кътове дайте 
възможност на служителите 

си да работят в различни пози 
- седнали, изправени, защо не 

и полегнали.
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зеленина
Връзка с природата
Вътрешно заложената силна връзка 
между човека и околната среда, 
позната като биофилия, ни провокира 
да търсим близост с природата 
колкото се може по-често. Чувстваме 
се естествено добре, когато около нас 
има зеленина.

Засилващата се урбанизация води 
до увеличаване на разстоянието до 
природата, но индиректна връзка 
с нея е възможна. Поставянето на 
зеленина в пространствата, които 
обитаваме, е опит да възстановим 
липсващия баланс. 

Влияе на продуктивността
В много компании растителността 
се разглеждат като излишен разход, 
но това е напълно погрешно. Те 
повишават качествата на работната 
среда, като статистически водят до по-
висока продуктивност с цели 6%.

Подобрява микроклимата
Работоспособността ни силно се 
влияе от въздуха, който дишаме. 
Растенията внасят не само уют и 
естетика, но и са естествен източник 
на кислород и подобряват влажността 
в помещението. Те участват в 
пречистването на въздуха и са 
естествена преграда срещу вредните 
микроби, които се разпространяват в 
затворена среда. Зеленият цвят влияе 
благотворно на очите, а големите 
растения действат и като 
звукова бариера.

“Зелен” дизайн
Биофилните елементи в дизайна 
стават все по-популярни. Интересно 
интериорно решение са “вертикалните 
градини” - системи от растения, 
които се монтират на стена и 
внасят много колорит в интериора. 
Подобни системи работят най-добре 
с автоматизирани поливни системи 
и ежемесечна поддръжка срещу 
болести. 

Статистиките
В 58% от офисите изобщо няма 
естествени растения. А цифрите 
говорят сами за себе си - работещите 
в среда с интегрирана зеленина и 
добра естествена светлина се оценени 
като 15% по-щастливи, 6% по-
продуктивни, 15% по-креативни.

Внасянето на зеленина в работното 
пространство често е най-лесният и 
евтин начин да променим работната 
среда и да подобрим горните цифри и 
в нашия офис.

Въздухът приятен ли е?
Принудителните вентилация 
и климатизация водят до 
изсушаване и изхабяване 
на въздуха и в офиса става 
некомфортно.

Как е тонусът на работещите?
Всичко в офиса е наред, но 
хората изглеждат уморени и 
демотивирани.

Растенията освежават 
Растенията имат чудесното 

свойство да хидратират и 
освежават въздуха - ефектът 

им върху служителите не е 
само психологически.

Лично растение
Може на всеки да се даде 

растение, за което да се грижи. 
Приятелите ни от Cactus Lab 
имат страхотен опит в това!

Какво е усещането в офиса?
Бюра, столове, компютри 
и окачени тавани - умът 
инстинктивно жадува за 
близост до природата и малко 
зеленина.

Вкарайте зеленината вътре
Зелени стени, кактуси, 

кашпи, скандинавски мъх 
- зеленината лесно ще 

намери удачно място във 
всеки интериор.зеленина
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гъвкавост
Мобилни мебели
Гъвкавите работни пространства 
включват бюра, маси и столове, които 
лесно се местят и дори променят своя 
размер. В контраст с традиционния 
статичен офис план при тази 
концепция конферентната маса, 
например, може да бъде разделена 
на своите модули и използвана за по-
дребни задачи. Мебелите могат и да 
са мобилни - с колелца или релси, за 
да се местят лесно.

Мобилното обзавеждане е подходящо 
за динамична работа в екипи, 
честа промяна в конфигурацията на 
екипите или чести движения във 
функционирането на компанията - 
например в рязко растящи компании 
като стартъпите.

Преместваеми прегради 
В случаите, когато е необходимо 
да се дефинират отделни зони 
в голямо общо помещение, 

преместваемите прегради са добра 
алтернатива. Контролирани спрямо 
необходимостите на компанията, 
те могат да преобразяват офиса за 
различни цели. 

Hot desking
Някои гъвкави офиси интегрират 
в себе си общи работни места - 
служителите нямат персонално бюро, 
а сами избират къде да работят. Така 
хората са мотивирани от свободата 
и динамиката на предоставения им 
избор. Добра практика е поставянето 
на такива зони между по-големи 
отдели. Така при проекти с различен 
размер, зоната се използва от 
единия или другия отдел. Вижте как 
разрешихме това предизвикателство в 
офиса на Булпрос.

Coworking spaces 
Споделените работни площи 
възникват като движение за 
независими обществени пространства 
за споделяне на знания и опит и 
организиране на събития. 

Ключовите им характеристики са 
колаборация, общност, достъпност.
Културата на споделеното работно 
пространство взима най-доброто от 
работата в офис и работата вкъщи. 

Гъвкавото работно пространство 
обикновено привлича фрийленсъри, 
стартъпи и малки екипи, а в по-големи 
компании се заемат от специалисти, в 
чиято работа креативността е ключова 
- маркетинг, дизайн и тн.

Възможност за разрастване на офиса
Създаването на привлекателно 
работно пространство е не само 
сложна архитектурна задача, но и 
сериозна инвестиция. Важно е освен 
офисът да е удобен за настоящите си 
функция и обитатели, да позволява 
варианти за разрастване. При 
очакване за растеж на компанията е 
важно да се мисли в тази дългосрочна 
перспектива и разпределението да 
отразява тази специфика.

Офисът “гъвкав” ли е?
Проектите във времето са 
различни - организационната ни 
структура трябва да е гъвката и 
офисът е длъжен да я следва.

Служителите искат промени?
На служителите им е неудобно, 
но не могат да променят 
нищо по съществуващата 
конфигурация

Да планираме умно 
Препоръчваме 

планирането на “гъвкави” 
стени, които позволяват 

реконфигуриране на 
пространствата.

Да дадем свобода   
Статистически служителите, 

които могат да променят 
работната си среда, са по-
продуктивни и щастливи.

Растете?
Бизнесът постоянно се 
променя - какво правим 
ако трябва да пораснем, но 
офисът ни не го позволява?

Да планираме в перспектива
Трябва да залагаме буферни 
площи, които да използваме 

при бъдещ растеж.  Глупаво е 
амбицията за растеж да спира 

заради липса на бюра.гъвкавост
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Дизайн и идентичност
Брандинг и визуална идентичност 
Разпознаваемият бранд интригува, 
приветства и задържа вниманието. 
В повечето модерни бизнеси 
маркетингът и брандовата 
идентичност са важни теми - 
проявленията им са в уебсайта, 
рекламата и визитките. 
Корпоративната култура обаче 
започва даже преди това - от самото 
работно пространство на компанията. 
Фирми с добре изглеждащ офис 
излъчват зрялост, сериозност и по-
лесно привличат добри кадри. 

Ролята на дизайна
Роля на дизайна е да представи ясно 
визуално изражение на ценностите 
на компанията. Прозрачност, 
демократичност, грижа, амбиция за 
растеж - офисът може да излъчва 
всички тези послания. Същото важи 
и за противоположностите им - 
елитарност, формалност, феодализъм 
и липса на загриженост за индивида.

Ролята на цветовете 
В модерния офис често ще срещнете 
ярки цветове и акценти, но е важно 
основната гама да не натоварва 
зрението. Нюансите на синьото, 
зеленото и бялото са сред най-
предпочитаните в офис интериора 
- те са подходящи за дейности, които 
изискват интензивна концентрация. 

От друга страна, по-топлите нюанси 
като жълто, червено и оранжево 
провокират креативността и 
енергизират пространството. 

Поставянето на сиво в интериора е 
лесно и неутрално решение, защото 
води до спокойствие и се комбинира 
добре с други по-ярки цветове. 
Недостатъкът му е, че се асоциира 
с по-ниски нива на енергия и 
мотивация. 

Свежите тонове пък тонизират  и 
повишават ентусиазма, но трябва да 
бъдат поднесени с вкус, мярка и усет 
за мащаба.

Дизайн, който вдъхновява
За да интегрираме успешно бранда 
в интериора, мислим за него още 
от най-ранна фаза на интериорния 
проект. Дизайнът и брандирането 
отразява специфичния характер на 
всяка компания и водят до по-висока 
лоялност у служителите, по-ниско 
текучество и по-високи шансове за 
наемане на качествени кадри.

Все пак не бива да забравяме, че ако 
разпределението или дизайнът не 
работят добре, каквото и мотивиращо 
послание да напишем на стената, 
то няма да доведе до значително 
подобряване на работната среда. 

Добрият дизайн започва преди 
декорацията и брандирането, а е в 
организацията и архитектурата на 
офиса.

Вярват ли във вас?
Условията са добри, но 
служителите не вярват в 
компанията, не се асоциират с 
нея и текучеството е голямо.

Покажете им голямата картинка
За да си мотивиран и 

продуктивен на работа, е важно  
да се асоциираш с мисията 

и целите на компанията . 
Брандирайте офиса и напомнете 
на хората защо са там и по какъв 

начин правят света по-добър.

Липса на концентрация?
Хората лесно се разсейват и 
работят непродуктивно.

Какво е усещането в офиса?
Офисът е сив и монотонен - 
чувствам се сякаш работя в 
пещера.

Опростявайте 
Възможно ли е да сте 

прекалили с брандирането 
и всички стени да са 

изпълнени с мотивиращи 
послания, лога и картинки? 

Съветваме работните 
пространства да са по-

семпли, а пълната си 
креативност да запазите за 

зоните за почкивка.

Грабвайте четките! 
Лесна работа - добавете  

цветови акценти, зеленина, 
декорация. 

Малко ESCREO боя ще 
направи чудеса!

дизайн & 
идентичност
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Почивка
Служителите са хора, не ресурс
Формулата “бюро + стол + компютър” 
отдавна не е достатъчна, за да 
осигурим пълноценно работно място. 
Освен стандартните конферентни 
зали, кухня и място за хранене, все 
повече компании отдават значение на 
зоните за почивка. “Рекреация” вече 
не означава просто място за кафе - 
модерните офиси имат пространство 
за видео игри, джаги, билярд - дори 
спорт. Бързото връщане на енергията 
чрез активна почивка е важно за 
разтоварване на напрежението 
от работния ден или рестарт след 
интензивна среща.

Смяната на позицията на тялото
Освен ниско сядане, в зоните за 
рекреация вече има люлки, удобни 
пуф кресла, хамаци, йога-топки... 
В някои офиси се появяват дори 
пързалки. Това разнообразие ни 
провокира да се раздвижим и да 
променим гледната си точка

Кафе, кафе, кафе
Не познаваме много хора, които да 
пропускат блажената напитка (по 
няколко пъти на ден). Издигнато до 
нещо средно между навик и ритуал, 
то е глътката въздух, вмъкната в 
списъка със задачи. На пръв поглед, 
кафетериите дават възможност за 
“откраднато” лично време в офиса, 
но често пъти провокират дискусии 
по работни казуси и brainstorming по 
сложни въпроси.

Всеки “цъфти” в подходящата среда 
Все пак, не трябва да забравяме, 
че работата си е работа. Нека 
си осигурим необходимата 
концентрация... чрез дизайн. 
Разделянето на формални от 
неформални и тихи от шумни зони ни 
прави по-продуктивни на работа и 
по-свободни в почивките. Така всяка 
дейност се върши на най-подходящото 
за нея място.

Бързат да си тръгнат от работа?
 Някои даже са си настроили 
аларми и се изстрелват в 
първите минути след края на 
работното време.

Служителите са уморени?
Служителите са уморени и 
нямат енергия на работното 
място.

Мотивирайте ги да останат 
Направете офиса приятен - 

дайте възможност за почивка, 
празнувне и прекарване на 
свободно време. Това ще ги 

спечели и задържи.

Позволете им да рестартират 
Дайте им възможност да починат, 

а защо не и да подремнат в 
обособен ъгъл за дрямка?

Изчезват дълго за обяд?
Служителите се бавят да се върнат 
към работа след обедната почивка.

Подобрете условията
Хората прекарват времето си където 

им е приятно - затова офисите 
на Google изглеждат толкова 

впечатляващо. За да привлечете 
хората, подобрете офиса!

IRCHITECT ESCREO
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колаборация
Съвременната работа е много повече 
от рутинно отмятане на задачи - 
тенденциите за бъдещето показват, че 
все повече задачи ще могат да бъдат 
автоматизирани от машини. 
Какво остава за нас? 
Разбира се, остават сферите, в които 
машините не са толкова вещи - дълго 
време хората ще сме незаменими 
в нерутинните задачи, свързани 
със социална интелигентност, 
критично мислене и разрешаване на 
комплексни проблеми. Тези полета 
изискват комуникация и правейки 
офис, трябва да имаме това предвид.

Списъците със задачи са неотменна 
част от планирането на деня. 
Целеполагането, разпределянето на 
задачите и брейнстормингът имат 
нужда от място, на което да бъдат 
разписани. Тефтерите се губят, 
корковите дъски се изхабяват а флип-
бордовете загрозяват всеки офис.

Нашите приятели от ESCREO са 
решили точно тези проблеми. Да 
пишеш по техните стени, отключва 
креативността и свободата ти на 
изразяване. Всичко е открито и 
видимо пред очите на всички, а 
написаното влияе положително на 
подсъзнанието ни.

Така седмичната оперативка става 
съществена част от интериора, 
насърчава колаборацията... и е 
забавна! 

Отделите не си говорят?
Със съседния отдел работим 
по общи проекти, но трудно 
намираме обща земя, на която 
да разрешаваме комплексни 
проблеми.

Ами... говорете си повече!
Решението е архитектурно 

- трансдисциплинарната 
иновацията е в комуникацията 

на различни хора и ролята 
на добрия мениджът е да 

им помогне да си говорят. 
Препоръчваме общи зони за 

почивка, хранене или дискусия, 
както и участие на различни 

специалисти в брейнсторминг 
сесиите.

Търсите по-добри идеи?
Екипите не измислят 
оригинални идеи и се 
въртят в кръг, рециклирайки 
стари концепции.

Задачки за деня?
Често правя списъци със 
задачи, но ги забравям и не 
ги спазвам.

Освежете подхода си
Съветваме да подхраните 

креативността си, използвайки 
нови начини за визуализация 

и колаборация - писане по 
стени, design thinking или 

групови брейнсторминг сесии 
ще доведат до учудващо 

оригинални идеи!

Забравете бележника 
Напишете си ги на стената! 

Така ще са пред очите ви 
през целия ден! Изтрийте 

свършените задачи от 
стената и ще видите колко 

голямо удовлетворение ще 
ви донесе това.

колаборация
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технологии
Както дизайнът, така и технологиите 
се развиват и това се отразява на 
офисното пространство и организация. 

“Умни” офиси
Технологиите могат да бъдат вплетени 
по различни начини във всяко 
едно офис пространство. “Умно” 
осветление, “интелигентни” фасадни 
системи, интерактивни дисплеи ... 
Сякаш е въпрос на време и столовете 
ни да станат по-хитри от нас.

Офисът трябва да отразява и 
промяната в технологиите - 
комуникацията вече е бърза и 
предимно онлайн, компютрите все 
по-често са мобилни - лаптопи, 
таблети, смартфони позволяват 
повече гъвкавост в работния процес. 
Появяват се дори т.нар.
“touch tables” - интерактивни маси, 
които са изключително удобни при 
срещи, обсъждания и визуализиране 
на идеи.

AR и VR
Забележителният технологичен 
напредък позволява много смели идеи 
да бъдат осъществени. Навлизането 
на добавена реалност и виртуална 
реалност позволяват ефективна 
и интригуваща демонстрация на 
проекти, презентации и фирмени 
обучения.

Пълна автоматизация
Интелигентни системи позволяват 
контрол над осветлението, 
вентилацията, климатизацията и 
сигурността в офиса. Командите чрез 
гласово разпознаване могат лесно да 
ги управляват. 

Кабели, жици
С навлизането на всички тези 
технологии се явява проблемът 
за тяхното захранване. Никой не 
обича гледката на заплетени кабели 
под бюрото, около компютъра или 
преминаващи покрай стола. 
В IRchitect отделяме много време 
на планирането на ключовете 

и контактите, за да бъдат умело 
интегрирани в пространството. 
Скрити в двоен под, в обзавеждането 
или подовите первази, те си стоят 
там, а вие просто се възползвате от 
удобствата на всички технологии в 
офиса... 

Минутка за критика
Повечето от изброените технологии 
са в първите 10г. от съществуването 
си и има какво да се желае 
откъм информационна сигурност, 
устойчивост във времето и цена. 
Критиците на умните устройства 
твърдят, че цената и поддръжката 
им надхвърлят удобствата и 
спестяванията, които потенциално ще 
ни дадат.

Ние гледаме по-бохемски - ако винаги 
сте си мечтали да включвате лампите 
с плясване или след гласова команда 
да засвири музика - действайте без 
капка угризения.

IRCHITECT ESCREO

Плащате много за ток?
Често лампите светят и 
нощем, уреди оставят 
включени и т.н.

Спъвате се в кабели?
На всеки две крачки се 
спъвате в кабелен канал 
или разклонител.

Харчете “умно” 
Умният офис контролира подобни 

излишни преразходи те ще 
контролира засенчването и 

изключва различните системи, 
когато не са необходими.

Скрийте кабелите
Където можете, заложете безжични 

приложения или устройства на 
батерии - управлението може да е 

даже от телефона.

Осветлението разсейва?
Служителите постоянно се 
занимават със засенчващите 
щори и пердета, защото 
слънцето се променя.

Подходете технологично 
Може да инсталирате умни щори 

с датчици за температура и 
осветеност - той ще контролира 

засенчването.те
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епилог 

С IRchitect сме посещавали много 
офиси с проблеми, 

но винаги състоянието им е било 
поправимо.

Повечето предизвикателства, 
които мъчат хората с години - шум, 
микроклимат, подредба, осветеност 
- са въпрос на няколко прости, но 
решителни намеси от страна на 

професионалист.

От опита ни, навременна намеса 
може да ви спести десетки хиляди 
левове годишно, а първоначалната 

инвестиция в по-добра среда води до 
устойчиви подобрения в работата и 
продуктивността на служителтие ви.

Съветваме ви никога да не се 
примирявате със заварените 

проблеми на недобра работна среда и 
винаги да третирате дома на бизнеса 

си, както бихте третирали своя 
собствен.

Илюстрации: Мария Радева
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от авторите

С IRchitect сме автори на редица 
успешни проекти на офиси и в 

тази кратка брошура опитахме да 
синтезираме най-често срещаните 

проблеми и решенията им от нашата 
практика.

Eжедневно се сблъскваме с 
проблемите на съвременния офис. 

Прави ни впечатление, че често 
ако собствениците на компанията  
разсъждават за по-добра офисна 

среда, то и другите дела в бизнеса 
се движат добре и служитеите са 

удовлетворени от работата си.

Винаги казваме, че желанието за 
промяна е най-важната стъпка и 

задължително условие 
за по-добър офис. 

 
За всичко друго може да разчитате на  нас
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IRchitect

Ай архитект е студио за интериорен 
дизайн с редица реализирани офисни 

проекти - от малки отворени офиси 
за стартъпи до огромни многоетажни 

офиси на установени корпорации.

Вярваме, че дизайнът не е самоцел, а 
средство да живеем по-добре.

Качественият интериорен дизайн, 
освен че изглежда добре, решава 

и функционални проблеми. 
В добре проектирания офис 

въздухът, цветовете, светлината, 
пространството, ергономията и 

акустиката се съюзяват, за да работим 
ефективно, да бъдем здрави и да се 

чувстваме добре. 

Ако се чудите как вашият офис може 
да стане по-добър – свържете се за 

консултация с нас! 

ESCREO

ESCREO е вълшебно покритие, което 
превръща стените на офиса в място 
за писане, рисуване и споделяне на 

идеи.

Нашата мисия е да създадем 
максимално много места в офиса, 
където хората да имат възможност 

да се изразяват спонтанно, свободно 
и лесно, както и да имат повече 
възможности да работят заедно.

ESCREO е инструмент, който разпалва 
творческото мислене, като изгражда 

мост между него и физическата 
работна среда. Боята ни превръща 

всяко пасивно пространство в 
място за идеи, колективна работа, 

презентации и задачи.

Да, с ESCREO можеш да пишеш по 
стената!
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