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ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБНОВЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА 
В БРЕГОВОТО ИНЖЕНЕРСТВО 

 
Йордан Марински1 

 
Резюме 

Бреговото инженерство по света се е обособило като клон на строителното инженерство и включва 
строителството на брегозащитни, водно-транспортни, нефтодобивни инженерни съоръжения и други 
хидротехнически обекти в бреговите зони на водни басейни, свързани с икономиката, туризма и екологичната 
защита в дадена страна.  

Вниманието в представения доклад се акцентира върху причините, които налагат усъвършенстване и 
обновяване на нормативната база у нас. Накратко е анализиран опита в бреговото хидротехническо 
строителство. Приведени са примери на строителство на инженерни съоръжение с взаимно изключващи се 
функции – пристанищни и брегозащитни, като основната причина за това е отсъствието на специализирана 
нормативна база за проектирането и строителството в бреговата зона на Черно море. Последствията от това се 
свързват със създаване на неприродосъобразна брегозащита на Черноморското крайбрежие, деградация на 
природните ресурси (крайбрежна плажна ивица, водни площи) и зараждане на конфликти. 

Прогресът в бреговото инженерство и принадлежността на страната към Европейския съюз налагат 
срочно усъвършенстване и изготвяне на систематизирани правила и нормативни пособия, които да 
подпомогнат практиката на проектиране и строителство в бреговата зона.  
 

ON THE NEED FOR IMPROVING TECHNICAL STANDARDS AND GUIDELINES IN 
COASTAL ENGINEERING 

 
Jordan Marinski 

 
Abstract 

Coastal engineering is set up as a branch of civil engineering and includes the construction of coastal protective 
structures, harbour structures, oil producing platforms and others hydraulic structures in coastal zones related to 
industry, tourism and environmental protection. 

The purpose of presented report is to illustrate the reasons that call for improving the technical standards and 
guidelines in native legislation. Bulgarian experience in coastal engineering is briefly analyzed and illustrated by 
typical examples of building structures with mutually exclusive functions, e.g. coast-protective and port functions. It 
is suggested that the main reason for this inadequate practice is the lack of specialized technical standards and 
guidelines for the design of protective structures in the Black Sea coast region. This results in erosion along shore, 
reducion of beaches and degradation of natural resources.  

The progress in coastal engineering and the forthcoming association of our country to the European Union call 
for urgent modernization of techical standards and relevant legislation to facilitate the design and construction of 
adequate coastal protective structure and measures.  

                                                           
1  Йордан Марински, старши научен сътрудник ІІ ст., д-р, Институт по водни проблеми-БАН, ул.”Aкад. Г. Бончев”, 
блок 1, София 1113, e-mail: marinski@bas.bg 
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Бреговото инженерство по света се е обособило като клон на строителното инженерство и 
включва строителството на брегозащитни, водно-транспортни, нефтодобивни инженерни 
съоръжения и други хидротехнически обекти в бреговите зони на водни басейни, главно морета 
и океани, свързани с икономиката, туризма   и екологичната защита в дадена страна.  

Независимо от извършваното  строителство на инженерни съоръжения по българското 
черноморско крайбрежие, специализирана нормативна база на бреговото инженерство у нас все 
още не е създадена. В “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни 
положения”, публикувани у нас от Министерството на строителството и селищното устройство 
и от Министерството на енергетиката преди повече от 20 години през 1985 година [1], 
инженерните съоръжения по брега са посочени в т.8 на Таблица 2 като “Морски 
хидротехническисъоръжения” единствено при определяне на техния клас без необходимата 
пълнота и изчерпателност. Докато при хидросъоръженията, свързани с речната хидравлика като 
язовирни стени, ХТС при ВЕЦ-ове, преливници, водовземни съоръжения, хидротехнически 
тунели, водни кули, речни пристанища, шлюзове, канали са налице конкретни нормативни 
изисквания, отделени в  глави и раздели, то за морските хидротехнически съоръжения, освен 
посочената класификация в табл. 2, не откриваме нищо друго. Отсъстват и съответните норми 
или инструкции за проектиране на отделните видове пристанищни и брегозащитни съоръжения 
в морски условия. Няма предварителна общоприета терминология на български език, с която да 
се идентифицират отделните хидротехнически съоръжения при изготване на навигационни и 
брегозащитни проекти. Преведените от руски език норми за натоварвания и въздействия на 
хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове, отразяват само една част от 
процеса на проектиране на ХТС в морски условия, свързани с определяне на натоварванията, 
[2]. В допълнение на това, копираните оргинални руски норми, издадени през 1976 [3] и 
преиздадени през 1983 г. при отразяване на международната система СИ [4], дават представа за  
прогреса в бреговото инженерство от преди 30 години главно в Съветския съюз. В една или 
друга степен днес  тези норми [2] се нуждаят от актуализация. 

Необходимостта от отделна, технически издържана, систематизирана и актуална 
нормативна база в проектирането и строителството на морски хидротехнически съоръжения в 
бреговата зона на Черно море се аргументира с реалните процеси, които се наблюдават по 
Българското черноморско крайбрежие.   

До края на 50 те, началото на 60-те години при динамиката на бреговите процеси се 
констатира преобладаване на акумулационните над абразионните процеси, данни от 
проведените изследвания на  Рожденственски [5] . По време на силни щормове действително са 
констатирани в отделни брегови участъци поява на абразия, но образуваните широки плажни 
ивици като цяло по крайбрежието, образуването на дюнни формирования и средният наклон на  
подводния брегови склон в по-голямата част от българския бряг (i < 0,02) са типични белези за 
дългогодишна позитивна дейност на вълнението. До този период въпросите със защитата на 
брега не са били актуални, което е обяснимо тъй като природните дадености са такива, че те не 
предполагат намесата на човека. Освен това е известно вече в бреговото инженерство, че най-
добрата защита на брега това са пясъчните плажове и Западното крайбрежие на Черно море  в 
българските граници може да служи като доказателство и пример за това.  

В периода 1967-1971 г. обаче  се регистрират такива свличания и абразия  по черноморския 
бряг, които нанасят значителни щети  на север от Варна: сп.Р.Даскалов, сп.Журналист, 
туристическия комплекс “Рибарско селище” в близост до Златните пясъци (изцяло разрушен), 
бреговият участък при вилна зона Кранево и др.  Все още изследователите не са дали точен 
отговор на въпроса за причините, довели до активизирани на абразионните процеси през този 
период. Дали това се дължи на особено необичайни силни бури и вълнения в този район на 
крайбрежието или това е следствие от изграждането на курортните туристичиски комплекси 
Златни пясъци, Дружба, Слънчев бряг, вилните зони и кумуникациите към тях в рискови 
временно заливаеми и опасни брегови участъци, които не са взети под внимание при тяхното 
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проектиране, в неразумния стремеж на човека да се приближи и да строи колкото си може по-
близо до морето. Норми за строителство в рисковите зони на крайбрежието отсъстват и затова 
по-вероятно е второто предположение. Като следствие на това  в началото на 70 години, започва 
изграждане на хидротехнически съоръжения, чиято цел е да защитят брега. Факт е, че 
интензивното хидротехническо строителство през последните 30- 35 години се свързва главно с 
борбата срещу абразията и свлачищата по брега. По това време се появи и лансира една теза от 
специалисти и учени,  че морската абразия не само изяжда брега, но и служи като генератор на 
свлачищните процеси и борбата с тях трябва да се води едва ли не с предварително зададен тип 
хидротехническо съоръжение, разглеждано като универсално средство в борбата срещу 
абразията, каквото е буната. Този метод на защита в българска интерпретация и изпълнение се 
оказа обаче непознат в практиката на брегозащитното строителство по света, макар че 
построените инженерни  съоръжения се проектираха и  именуваха като “буни”. На практика се 
строяха вълноломи с “Т”, “Г” или “Y” планови очертания, с които се създаваха защитени 
акватории за приставане на плавателни съдове, оборудваха се кейови стени на тиловаа част на 
вълнолома, а кейовите стени се привързваха към брега с пътна връзка с ширина 6 метра за 
достатъчно тежки транспортни средства. По такъв начин определението за буна в бреговото 
инженерство като преливаема, тънка, напречна на бреговата линия, преграда, предназначена за 
задържане и акумилиране на пясък, с която преграда се премества бреговата линия навътре в 
морето и се създава плажна ивица за гасене на вълновата енергия, няма връзка с така 
изградените  “буни” по българското крайбрежие с кейови стени по тях и закрити акватории. 
Единствено в България се изградиха такива инженерни съоръжения, с взаимно изключващи се  
брегозащитни  и пристанищни  функции,  фиг.1.   

 

 
 

Фиг.1. Буна във вид на пристанище в участъка между кк Златни пясъци и Варна. 
(Фотография Маргарита Станчева 2006) 

 
Малко по-късната поява на един друг вид брегозащитно съоръжение -“дамбата” по нашето 

крайбрежие е още един типичен белег за  практиката на брегозащитното инженерство у нас. 
Като се аргументираха с опита на холандците, които за да  предпазят своята територията от 
заливане, намираща се  под нивото на морето,  са изградили множество защитни диги, по 
нашето крайбрежие българските архитекти и инженери започнаха да строят подобни диги – 
наричани “дамби”, направо върху подводната тераса на бреговия склон, където брегът е 
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достатъчно висок, и територията не се залива. Тесните плажни ивици пред бреговите клифове  
при силни щормове е нормално да се заливат, но те самите са естествена защита на брега и няма 
практика по света естественият бряг да се унищожава по този начин с искуствени бетонни 
съоръжения, фиг.2 . 

 

 
 

Фиг. 2. Защита на брега чрез фигурни бетонни блокове, дамбата “Албена-Балчик” 
 
Развитието на бреговото инжнерство у нас е без нормативна база и правила. Като резултат 

от това, независимо от вкарваните средства за защита на брега (предимно с буни и дамби), 
намаляването на плажовете по дължина и ширина се констатира като цяло по цялото 
Крайбрежие от периодично правените наблюдения и измервания [6]. Независимо и от 
създаването и дейността на Научно-производствния комбинaт за борба с абразията и 
свлачищата в г.Варна в края на 70-те години, по-късно преименован като държавна фирма 
“Геозащита”, проблемът със защитата на бреговата зона остава и до днес недоизяснен и 
недорешен. Това изглежда парадоксално и абсурдно, тъй като брегозащитните хидротехнически 
съоръжения се строят за да се защити брега от абразия и размиване, създават се и научно-
производствени комбинати, като се отпускат средства включително и за научно-приложни 
изследвния, а абразионните участъци и процеси по брега се възпроизвеждат на нови места, и не 
намаляват, [6]. 

В един по-широк аспект нормативната база следва да се разглежда като част от 
законодателната уредба за Българското черноморско крайбрежие. В продължение на повече от 
13 години Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по 
изготвянето на Закон за устройството на Българското черноморско крайбрежие като елемент от 
интегрираното управление на бреговата зона [7]. Една поредна обтекаема версия е внесена в 
Народното събрание, без ясна предварително изложена и наложена от държавата стратегия за 
запазване на природните ресурси и защита на бреговата зона. Последствията от това са 
очевидни при по-силни вълнения и бури. Те се свързват с хаотичното и безконтролно 
застрояване на бреговата зона в най-рисковите и опасни брегови участъци, което от  своя страна 
води до намаляване на плажната ивица, деградация на природните ресурси, зараждане на 
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екологични конфликти, невъзможност за контрол и управление на динамичните процеси в 
бреговата зона и прилагане на ефективна природосъобразна брегозащита. 

Прогресът в бреговото инженерство и принадлежността на страната към Европейския съюз 
срочно налагат усъвършенстване и изготвяне на систематизирани правила, нормативни и 
законодателни инструменти, които да подпомогнат практиката на проектиране и строителство в 
бреговата зона за да бъде запазено това природно богатство - Черноморското крайбрежие - за 
бъдещите поколения.  
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ПРОВЕРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ С  ПРОЕКТА 
ПО СТРОИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ  

НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА  
НА БДС ENV 13670-1 

 
Христо Бояджиев1 

 
Резюме 

Изложени са функциите и задачите на строителния надзор, осъществяван на 
строителната площадка по спазване на технологията на изпълнение при изграждане на 
бетонни и стоманобетонни конструкции според изискванията на европейската норма. 

Посочени са обема и съдържанието на документацията, водена на строителния обект при 
проверка съответствието на изпълнение с проекта по строителна технология. 

Направена е съпоставка със съответните изисквания, заложени в нашата нормативна 
уредба. 

Дадени са препоръки към участниците в инвестиционния процес, произхождащи от 
направените констатации. 

 
EXAMINATION OF THE CONGRUENCE BETWEEN THE EXECUTION AND THE 

PROJECT OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES DURING BUILDING REINFORCED 
CONCRETE STRUCTURES IN COMPLIANCE WITH BDS ENV 13670-1 

 
Hristo Boyadjiev 

 
Abstract 

Shown are the functions and the tasks of the construction supervision, executed on the 
construction site in compliance with the technology of execution in building of concrete and 
reinforced concrete structures in compliance with the European standard. 

Pointed out are the volume and the contents of the documentation, kept on the construction site 
during examination of the congruence between the execution and the project of construction 
technologies. 

Comparison is made with the relevant requirements in our standards. 
Recommendations that come from the stated conclusions are given to the participants in the 

investment process. 
 

                                                 
1 Христо Бояджиев, доцент, доктор инж., ВТУ „Тодор Каблешков“, ул. „Гео Милев“ № 158 
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Под надзор по смисъла на БДС ENV 13670-1 [1] се разбира проверяване съответствието 
на изпълнението с работния проект по част конструкции и строителна технология. 

В раздела по технология на този проект се включва цялата техническа документация с 
методи и процедури, използвани при изпълнение на строителната конструкция. 
Осъществяваният на обекта надзор трябва да гарантира, че строителните работи са 
извършени в съответствие с изискванията на този проект. 

В технологичния раздел на проекта се определя класа на надзора. Класовете за надзор са 
три и тяхното избиране е в зависимост от стойностите на характеристиките на обекта. 
Характеристиките, използвани за критерии при избор на класа на надзор са функционално 
предназначение на обекта, геометрични размери на конструктивните елементи и вид на 
прилагани технологии и използвани основни строителни материали. Препоръките за 
избиране на класа на надзор са дадени в таблица 1. От последната е видно, че трите класа на 
надзор дават възможност за определяне на необходимия надзор в зависимост от сложността 
на конструкцията, степента на критичност при изпълнението й и безопасността при 
експлоатация. 

За надзора в евронормата [1] е предположено, че се осъществява от персонал с 
компетентност и степен на независимост, съответстваща на разпоредбите, валидни за 
мястото на строителството. Ако е необходимо предявяване на допълнителни, специфични 
изисквания към персонала на надзора, същите се отразяват в технологичната част на проекта. 

Обхватът на провеждания надзор е даден в таблица 2. Той е показан за основните видове 
строителни процеси при изпълнение на стоманобетонни конструкции – кофриране, армиране 
с обикновена и напрегаема армировка, монтаж на стоманобетонни елементи, бетониране с 
отлежаване и предпазване на бетона. Дадени са и характерните за надзора дейности, като 
проверка на геометричните размери на изградената конструкция и документиране на 
надзора. 

За различните класове на надзора обхватът е различен. Така например при кофриране и 
армиране с обикновена армировка е достатъчна за клас 1 само визуална проверка и случайни 
замервания при съмнение, докато при клас 2 се проверяват по-отговорните участъци, а за 
клас 3 проверките са за всички участъци по показатели, представени в таблица 2. 

Подробна информация за надзора при изпълнение на бетонни работи за различните 
класове е представена в Таблица 3. Акцентирано е върху трите основни елемента на надзора 
– планиране, изпълнение и документиране, както и на тяхното съдържание. Планирането е 
дейност, която се изисква за класове 2 и 3 и включва изготвяне на план на надзора, 
процедури и инструкции при неговото извършване и предприемане действия в случай на 
несъответствия. Допълнително за клас 3 се изисква и план на проверките. 

Планът за надзор се изготвя, ако се изисква от технологичния раздел на проекта и служи 
да определи всички необходими проверки, наблюдения и изпитвания за доказване на 
исканото качество. В плана за надзор се определят обектите, участъците и дейностите, които 
ще се проверяват. Посочват се методите, използвани за извършване на проверка, наблюдения 
и изпитвания. Прави се позоваване на стандарти, процедури и инструкции. Дават се също 
критериите за приемане, изготвяната от надзора документация, честотата на проверките и 
отговорника за извършване на надзора. Формата за съставяне на плана е свободна. Възможна 
е текстова, а също и таблична форма. Като документ, който ще се използва по време на 
надзора, планът за надзор се съгласува с инвеститора. 

Изпълнението на надзора и за трите класа изисква извършване на основен надзор, който 
за клас 1 е достатъчен, а за останалите два класа са наложени и допълнителни изисквания. 
Под основен надзор тук се разбира непрекъснатата проверка на съответствието по 
изискванията на общоприетите правила за добра практика, които за нашата страна са 
посочени в Наредба 3 към Закона за устройство на територията (ЗУТ) [4]. 

Допълнителните изисквания за клас 2 включват извършване и на случайни подробни 
проверки, а при клас 3 се изисква и подробна проверка на всяко бетониране. 

Документирането на надзора при изпълнение на основните бетонни работи в 
стоманобетонните конструкции се извършва за всички класове и изисква изготвяне на записи 
за откритите необичайни случаи, на доклади за несъответствия и на доклади за коригиращи 
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действия. Допълнително за класове 2 и 3 се изискват и документи за планиране. Всички тези 
документи се съгласуват за формата и съдържанието с инвеститора, преди започване на 
строителството. 

Надзорът при използване на напрегаема армировка се осъществява в четири основни 
направления – надзор на армировката преди бетониране, надзор преди напрягане, надзор 
преди инжектиране и по време на инжектиране на разтвора. Съдържанието на проверките по 
тези направления е дадено в таблица 4. 

На дейностите на надзора, свързани с бетонирането на стоманобетонните конструкции е 
отделено най-голямо внимание в разглежданата евронорма. Тези дейности са разделени в 
четири основни направления – дейности преди бетониране, при полагане и уплътняване на 
бетонната смес, при отлежаване и предпазване на бетона и след бетониране. Съдържанието 
на дейностите на надзора, както преди започване на строителството, така и по време на 
изграждане на конструкциите от различните класове е разгледано подробно в таблици 5 – 8. 

Надзорът при използване на готови стоманобетонни елементи е разгледан в три 
направления – по време на доставката на елементите, преди монтажа и в случай на 
несъответствия. Подробно описание на дейностите от всяко едно от тези направления е 
дадено в таблица 9. 

От съпоставката на досега изложеното с изискванията на нашата нормативна уредба за 
дейността на надзора при оценка на съответствието с технологията на изпълнение се 
установява следното: 

• по Закона за устройство на територията (ЗУТ) [3], който регламентира дейностите 
на участниците в инвестиционния процес и Наредба № 4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти [5] не се изисква в проекта по част 
конструкции да има раздел по технология на изпълнение на конструкцията с 
необходимия графичен и текстови материал, касаещ дейността на строителя и 
надзора по изпълнение и оценка на съответствието за изгражданата конструкция; 

• в ЗУТ и наредбите към него са показани функциите на надзора, които по смисъла 
на евронормата представляват основен надзор. Съдържанието на основния надзор 
не е едно и също за  всички видове обекти. За обекти от четвърта категория не се 
изисква изготвяне на всички актове и протоколи от Наредба № 3 [4], а за пета 
категория не се изисква и доклад на надзора; 

• категоризирането на сградите и съоръженията в шест категории, а чрез тях и на 
дейността на надзора при нашите условия е изготвено само на основата на 
обемно-площностните характеристики. Не са отчетени вида и сложността на 
конструктивните елементи, както и вида на използваните технологии и 
строителни материали; 

• няма изисквания в нашата нормативна уредба да се изготвя План на надзора. Не 
се изисква също изготвяне на процедури и инструкции за дейността на надзора, 
както и на необходими действия в случай на несъответствие, план за извършване 
на проверки и други, които са задължителни атрибути на добрата европейска 
практика; 

• в документите, които влизат в доклада на надзора по нашата нормативна уредба 
не се изисква прилагане на Записи за необичайните случаи, Доклади за 
несъответствия, Доклади за коригиращи действия, Записи на извършени 
проверки и др.; 

• всички документи в доклада на надзора с изключение на самия доклад се 
подписват от инвеститор, строител, надзор и проектант. Този факт е предпоставка 
за допускане на взаимни компромиси, а също и за невъзможност за търсене на 
персонална отговорност. Така надзорът се превръща в оформител на досие за 
обекта, състоящо се от документи, подписани с консенсус. Цялата документация 
събирана от надзора по изискванията на евронормата се подписва единствено от 
надзора. 
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Таблица 1. Критерии за избор на класове на надзор 

 

№ Характеристики използвани за 
критерии Надзор клас 1 Надзор клас 2 Надзор клас 3 

1. Вид на строежа 
1.1. Сгради с етажност ≤ 2 етажа 2 – 5 етажа > 5 етажа 
1.2. Мостове - Обикновени Специални 
1.3. Язовири - - Язовирни 

стени 
1.4. Атомни електроцентрали 

- - 

Съоръжения 
строителни за 

атомни 
реактори 

1.5. Сметища и заводи за 
обработка на отпадъци - - 

Строителни 
съоръжения за 
отпадъци 

2. Вид на конструктивните елементи 
2.1. Стоманобетонни греди и 

плочи с отвори ≤ 10 m > 10 m 
> 10 m 
Силно 

натоварени 
2.2. Стоманобетонни дъги и 

сводове - ≤ 10 m > 10 m 

2.3. Стени и колони Обикновени Стройни Силно 
натоварени 

2.4. Фундаменти Обикновено 
фундиране 

Пилотно 
фундиране 

Сложно 
пилотно 
фундиране 

3. Вид на използвани технологии и основни строителни материали 
3.1. Използване на сглобяеми 

стоманобетонни елементи Конструкции с 
готови 

елементи 

Конструкции с 
готови 

елементи 

Конструкции с 
готови 

елементи и 
специални 
допустими 
отклонения 

3.2. Бетон по клас на якост на 
натиск (БДС EN 206-1) Включително 

до С 25/30 

Всички 
класове на 
якост 

Всички 
класове на 
якост 

3.3. Бетон по класове на 
въздействие (БДС EN 206-1) ХО, ХС1, ХС2, 

ХА1, ХF1 

Всички 
класове на 
въздействие 

Всички 
класове на 
въздействие 

3.4. Армировка Обикновени Обикновена и 
напрегаема 

Обикновена и 
напрегаема 
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Таблица 2. Обхват на надзора при изграждане на стоманобетонни конструкции 

 
Предмет на извършвания надзор 

№ 
Класове 

на 
надзора Скеле и кофраж Обикновена армировка 

Н
ап
ре
га
ем
а 

ар
ми

ро
вк
а 
и 

на
пр
яг
ан
е 

М
он
та
ж

 н
а 

го
то
ви

 е
ле
ме
нт
и 

О
тл
еж

ав
ан
е 
и 

пр
ед
па
зв
ан
е 
на

 
бе
то
на

 
Ге
ом

ет
ри
чн
и 

ра
зм
ер
и 
на

 
из
гр
ад
ен
ат
а 

ко
нс
тр
ук
ци
я 

Д
ок
ум

ен
ти
ра

-н
е 

на
 н
ад
зо
ра

 

1. Клас 1 Визуална проверка Визуална проверка и 
случайни измервания 

Не се 
прилага

Съгласно 
проекта 

Няма Не се 
изисква 

Не се 
изисква 

2. Клас 2 Проверка на по-
отговорните части от 
скелето и кофража, 
включваща: 
- геометрия на 
кофража; 
- устойчивост на 
подпиране; 
- плътност на 
кофражни платна; 
Отстраняване на вода, 
прах, сняг и др. от 
кофражните платна; 
- подготовка на коф-
ражната повърхност; 
- проверка на якостта 
на бетона преди 
демонтаж; 
- отстраняване на 
временни вложки и др. 

Проверка на по-
отговорната армировка, 
включваща: 
- местоположение на 
пръти и скелети; 
- бетонно покритие; 
- отстраняване на грес, 
масло, боя и др. вредни 
вещества; 
- закрепване на 
съставните части на 
армировката; 
- отстояние между 
прътите и др. 

Съгласно 
таблица 

4 

Съгласно 
проекта 

и 
таблица 

9 

Съгласно 
таблица 

5 

Съгласно 
проекта

Съгласно 
таблица 

3 

3. Клас 3 Проверка на цялото 
скеле и кофраж, 
включваща 
параметрите, валидни 
за клас 2 

Проверка на цялата 
армировка, включваща 
същите показатели, както 
за клас 2 

Съгласно 
таблица 

4 

Съгласно 
проекта 

и 
таблица 

9 

Съгласно 
таблица 

5 

Съгласно 
проекта

Съгласно 
таблица 

3 

 
Забележка: Под проект се разбира проекта по част конструкции и строителна технология. 
 

Таблица 3. Надзор при бетонни работи за изграждане и изпълнение на стоманобетонни 
конструкции 

 
Съставни елементи на надзора № Класове 

на 
надзор 

Планиране Изпълнение на 
надзора 

Документиране 

1 Клас 1  Основен надзор Записи за необичайните случаи. 
Доклади за несъответствия. 
Доклади за коригиращи действия. 

2. Клас 2 План на надзора. Про-
цедури и инструкции. 
Действия в случай на 
несъответствия 

Основен надзор и 
случайни подробни 
проверки 

Документи за планиране. 
Записи на извършените проверки. 
Доклади за всички несъответствия. 
Доклади за коригиращи действия. 

3. Клас 3 План на проверките. 
Процедури и инс-
трукции. Действия в 
случай на несъот-
ветствия 

Основен надзор и 
подробна проверка 
на всяко бетониране 

Документи за планиране. 
Записи на извършените проверки. 
Доклади за всички несъответствия. 
Доклади за коригиращи действия 

 
Забележка: Под основен надзор се разбира непрекъсната проверка на съответствието и 
нормалната добра практика по изискванията на Наредба 3 [3] към ЗУТ. 
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Таблица 4. Надзор на напрягане и напрегаема армировка 
 

Съставни елементи на надзора № 
Надзор на 

армировката преди 
бетониране 

Надзор преди напрягане 
на армировката 

Надзор преди инжектиране 
на разтвора 

Надзор по време на 
инжектиране на разтвора 

1. Проверка на: 
- местоположение и 
разстояние между 
напрегаеми 
елементи, канало-
образуватели, от-
душници, закот-
вящи елементи и др. 

Проверка на: 
- наличие на програма за 
напрягане и на 
необходимата 
механизация 

Проверка на: 
- резултатите от изпитание 
на инжекционния разтвор за 
оценка на съответствието с 
предписаните в проекта 
характеристики 

Проверка на: 
- съответствието на 
характеристиките на 
инжекционната техника и 
на инжекционния разтвор 
с предписаните в проекта 

2. - бетонно покритие; - якост на бетона преди 
напрягане или преди 
отпускане на напря-
гащата сила 

- проводимост на каналите 
по цялата дължина 

- налягане на разтвора по 
време на инжектиране 

3. - сигурност и 
устойчивост на 
закрепване на 
напрегаема арми-
ровка и канало-
образуватели 

- калибриране на 
пресите за напрягане 

- идентификация на 
отдушниците 

- операции за продухване, 
промиване и поддържане 
на каналите чисти 

4. - неповреденост на 
каналообразуватели, 
отдушници, 
закотвящи елементи 
и др. 

- температура на бетон и 
въздух и сравняване с 
допустимите по норми 
стойности, посочени в 
проекта 

- механизацията за 
инжектиране 

- операции при 
инжектиране на разтвора 

5. - отсъствие на коро-
зия на напрегаема 
армировка, 
закотвящи и 
снаждащи елементи 

 - достатъчност на 
материалите за разтвор, с 
оглед последният да прелее 
при инжектиране в каналите 

- извършвани дейности в 
случай на инциденти или 
вредни климатични 
въздействия 

6. - достатъчност на 
дължина на 
армировката за 
монтаж на 
напрягащи преси 

 - резултати от опитно 
инжектирани 
представителни канали, ако 
е заложено в проекта 

- извършвани действия в 
случай на последващо 
инжектиране 

 
Таблица 5. Надзор на дейностите преди бетониране на строителни конструкции 

 

Съставни части на надзора № Класове на 
надзора Планиране Надзор на местостроежа 

1. Клас 1  Основен надзор и надзор при съмнение 
2. Клас 2 Система за управление на 

качеството ако се изисква в 
проекта. 
План за надзор. 
Списък на използвани 
съоръжения. 
Резултати от пробно 
бетониране, ако има. 

Основен надзор и надзор на произволно 
избрани участъци, включващ проверка на: 
- устойчивост на скеле и кофража; 
- местоположение на шпилки; 
- плътност на кофражна обшивка; 
- чистота на кофражните форми, наличие на 
кофражна смазка; 
- предварително навлажняване на кофража 
при необходимост и др.; 
- местоположение на работни фуги; 
- последователност на бетониране; 
- достъпност на кофражни форми; 
- количества бет. смеси, които се доставят и 
ритмичност на доставките; 
- бетонно покритие. 

3. Клас 3 Същото като за клас 2 плюс 
списък на операторите 

Същото като за клас 2 с уточнението, че се 
проверява всяко бетониране. 
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Таблица 6. Надзор при полагане и уплътняване на бетонната смес 

 
Надзор на местостроежа за: 

№ 
Класове 

на 
надзора 

Подготвителни 
дейности свързани 
с плана на надзора Кофрирани повърхности Некофрирани повърхности 

1. Клас 1  Основен надзор Основен надзор 
2. Клас 2 - инструктиране на 

операторите; 
- установяване от 
проекта на скорост, 
последователност на 
полагане, дебелина на 
пласта, брой, вид и 
размер на вибратора и 
др. 

Основен и произволен надзор, 
включващ проверка на: 
атмосферни условия; скорост на 
полагане; последователност на 
полагане; дебелина на пласта; 
разслояване; консистенция; 
брой, вид и размер на 
вибраторите; разстояние между 
точки на потапяне; дълбочина 
на потапяне; повторно 
вибриране; състояние на 
кофража и на фиксираните 
бетонирани части. 

Основен и произволен надзор, 
включващ проверка на: 
- състояние и равниност на 
повърхността; 
- време за извършване на 
уплътнението и обработка на 
повърхността; 
- мерки за предпазване на 
повръхността; 
- установяване на отклонения в 
съответствие с проекта. 

3. Клас 3 - инструктиране на 
операторите; 
- установяване от 
проекта на скорост, 
последователност на 
полагане, дебелина на 
пласта, брой, вид и 
размер на вибратора и 
др. 
- изчертаване на 
диаграми на процеса 

Проверка на същите параметри 
както за Клас 2, но за всички 
кофрирани повърхности 

Проверка на същите параметри и 
показатели както за клас 2, но за 
всички некофрирани 
повърхности. 

 
 

Таблица 7. Надзор при отлежаване и предпазване на бетона 
 

№ 
Класове 

на 
надзора 

Подготвителни дейности свързани с 
плана на надзора 

Съдържание на надзора на 
местостроежа 

1. Клас 1  Основен надзор 
2. Клас 2 Изготвяне на процедури за: 

- защита срещу бързо изсъхване и 
замръзване; 
- контрол на температурата. 
Изготвяне на система за наблюдение 
и контрол на якостта 

Основен надзор и надзор на 
произволно избрани бетонирани 
участъци, включващ: 
- контролиране на защитните мерки 
срещу бързо изсъхване; 
- контролиране на защитните мерки 
срещу замръзване; 
- контролиране на продължителността 
на използване на предпазните мерки; 
- проверка на температурните разлики. 

3. Клас 3 Същото като за клас 2 с 
допълнението: 
- установяване от проекта на 
параметрите на бетона и 
топлозащитата при бетониране в 
условия на отрицателни температури 

Надзор на всеки бетониран участък 
включващ проверка на същите 
параметри, валидни за клас 2 
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Таблица 8. Надзор на дейности след бетониране 

 

№ 
Класове 

на 
надзора 

Подготвителни дейности 
свързани с плана на надзора Съдържание на надзора на местостроежа 

1. Клас 1  Основен надзор 
2. Клас 2 Изготвяне на инструкция за 

извършване на надзора в 
съответствие с изискванията 
на проекта 

- проверка на геометрични размери; 
- проверка на якостта при декофриране; 
- външнен оглед на повърхността по 
отношение наличие на кухини, неуплътнени 
зони, оголени зърна, шупли, пукнатини – 
замерване; 
- проверка на местоположение и състояние на 
забетонирани части, болтове, стърчаща 
армировка за връзка и др.; 
- бетонно покритие – оглед и замерване с 
уред, ако се изисква в проекта по технология 
на изпълнение на конструкцията 

3. Клас 3 Същото както за клас 2 Същото както за клас 2 
 

Таблица 9. Надзор при използване на готови бетонни елементи 
 

Съдържание на надзора 
По време на доставката на елементите № 
Основни Допълнителни 

Преди монтажа на 
елементите 

Действия в случай на 
несъответствия 

1. Маркировка и 
установяване на броя на 
елементите 

Измерване на геометрични 
отклонения в случай на 
съмнение 

Проверка на маршрутите за 
доставка на елементите и 
на подхода на монтажната 
техника 

Установяване какво е 
въздействието на 
несъответствието върху 
изпълнението и 
експлоатацията 

2. Установяване на видими 
несъвършенства на всеки 
елемент чрез визуален 
контрол 

Измерване на дължина и 
широчина на пукнатините 
с микроскоп и метър ако се 
изисква в проекта 

Проверка наличността на 
повдигателната техника и 
на съоръженията за 
безопасна работа 

Набелязване на мерки, 
които трябва да се 
предприемат, за да се 
направи елементът 
приемлив 

3. Външен оглед на 
монтажните повърхности 

Установяване на 
местоположението и 
размерите на планките за 
монтаж в случай на 
съмнение 

Проверка на готовността на 
конструкциите върху които 
ще се монтират елементите 

Установяване на 
необходимостта от 
отхвърляне и подмяна на 
елемента, който не 
подлежи на ремонт 

4. Вид, цялостност и 
съвместимост на куките за 
повдигане 

Проверка на други 
характеристики 

Проверка на подготвителни 
и спомагателни процеси 
като уедряване, монтаж на 
работни скелета и др. 

Корекцията на несъо-
тветсвието се извършва по 
процедура, описана в 
проекта 

 
Направените констатации и изводи от  съпоставяне изискванията за дейността на 

надзора по нашата нормативна база и по разглежданата евронорма позволяват да се дадат 
следните препоръки: 

1. Инвеститорите трябва да са информирани, че по силата на БДС ENV 13670-1 [1] 
при сключване на договор с проектанта могат да поискат да им се изготви и 
проект по технология на изпълнение на конструкцията като неразделна част от 
проекта по част конструкции [2]; 

2. При договаряне с надвзора инвеститорът може да поиска оценката на 
съответствието на конструкцията на сградата или строителното съоръжение да 
се извърши по изискванията на разгледаната евронорма. В този случай 
изплащането на аванса може да се обвърже с представянето от страна на надзора 
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и съгласуване с инвеститора на План на надзора, процедури, инструкции и 
всички други изискващи се документи, изготвяни по време на строителството; 

3. За нормотворците в страната ни е препоръчително да направят необходимите 
корекции в нормативната ни база с оглед доклада на надзора с всички актове и 
протоколи по Наредба № 3 [4] да се изисква и за обектите от 4 и 5 категория. 
Освен това е желателно да се направят промени в дейността на надзора, касаещи 
планирането и документирането с оглед съобразяване н изискванията на тази 
евронорма. 
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MITIGATION OF EMERGENCY SITUATIONS 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 

 
H. Odjagov1 

 
The main goals of civilization development at different stages of its existence were to achieve 

still higher quality of life for the citizens and to secure their wellbeing and security. These priorities 
are relevant now at the beginning of the twenty first century, too, however the significance of safety 
and its specific weight in the general characteristics of life quality nowadays have considerably 
increased. It can be confidently stated that the issue of securing all-round safety of people, society, 
state and world community has become the most important priority for the upcoming decades and 
has turned into one of the main goals of strategic existence of the civilization in modern and 
forecasted conditions. 

The scientific-technical and social-economical progress of the past centuries has radically 
changed the world and considerably improved labour conditions, the quality of life, education and 
culture. At the same time, the technological progress revealed its negative side connected with 
exhaustion of resources on the Earth, intensive development and consumption of available 
resources, a number of crisis phenomena in the social, economical and political spheres, and 
emergence of new technogenic threats. The interdependence of the natural and technogenic spheres 
has considerably strengthened. 

There is also another global phenomenon that stands out against the background of the 
mentioned processes in recent years, and that is the increasing interdependence of countries and 
peoples which is listed as one of the most important phenomena in the life of mankind. The 
processes of globalization are witnessed in all spheres of its life activity. Different components of 
these processes bear both positive and negative character. The negative side of globalization is 
represented by so-called global problems, most significant of which are natural catastrophes, 
demographical imperative, the war and peace problems, international terrorism and technogenic 
safety. 

One of the prospective ideas which mark the way out of today’s systemic crisis of civilization, 
is the idea of sustainable development. It implies coordinated solution of environmental problems 
and problems of social-economical development, which are to be solved within the framework of 
global cooperation. Many countries are now elaborating national strategies of sustainable 
development. The world summit of representatives of states held in Johannesburg in 2002 marked 
the beginning of transition to practical measures. Numerous initiatives were demonstrated in the 
field of global climate changes and problems connected with water resources, energy resources, 
agricultural production, protection from toxic substances, preservation of biodiversity, etc. The 
resolutions of the Johannesburg summit are particularly important because the world community 
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officially acknowledged the issues of security to be the main constituent and component of 
sustainable development. 

Azerbaijan makes considerable efforts in order to create economical, political and scientific 
basis for sustainable development of the country and partner-states. The concept of Azerbaijan’s 
transition to sustainable development has been confirmed and an appropriate state strategy has 
already been elaborated in the republic. Particular attention is, in the first place, paid to parry 
ecological and economical threats. Nowadays, the Azerbaijan strategy first of all envisages 
resolution of issues connected with provision of national security. 

In recent years, scientists and specialists pay particular attention to elaboration of a conceptual 
basis for the state policy aimed at securing sustainable development and national security of the 
country in the new historical conditions. This necessity is results from the systemic character of 
threats and national security. The proof of it is the assessment of factors reflecting the social-
economical development of the country. 

Comparison with the least tolerable levels in the world practice shows that a whole number of 
key factors reflecting the state of security in Azerbaijan are beyond the critical point. So, this 
situation demands a special approach to decision-making at a state level. To our opinion, such an 
approach can be elaborated on basis of the concept of strategic risks. The corner-stone of the 
mentioned concept is the theory and risk management systems. When applied to the sphere of 
national security they transform respectively into the theory and system of strategic risk 
management. 

One may ask, why it is the “Fovgal” Association that addresses the problem of investigating 
and managing such risks? If a state is viewed as an integral organism, the factors of strategic risks 
emerge in all spheres of its vital activity, and these factors constantly interact. The crisis phenomena 
or even the evolutional processes in the economical, political or social spheres may lead to changes 
in the manifestation tendencies of emergency situations of natural and technogenic character. 
Timely revelation of such regularities and tendencies will equip us with a powerful tool for 
preventing emergency situations and mitigating their consequences. 
Global changes in climate are the example of how evolutional processes initiate an increase in the 
frequency and scale of natural and technogenic emergency situations. Foreign experts believe that 
global warming may lead to a change in the extreme meteorological and climatic conditions on the 
territory of European countries, including Azerbaijan. Changes in the regime of rivers’ runoff and 
an increasing likelihood of major floods are possible. Negative consequences are also expected in 
connection with the increased level of underground waters and waterlogging, which will lead to an 
increase in occurrence of emergency situations in underground constructions. However, most 
serious consequences of climatic warming will occur in northern regions of Europe. Thawing of 
frozen strata will trigger irreversible natural processes, an increase in the number of technogenic 
emergency situations due to collapse of buildings and constructions and damage done to 
communication lines. 

Thus, strategic risks, which pose a threat to national security and sustainable development of 
the country, may become the object of management in the sphere of national security. Strategic 
risks are such combinations of probable crisis phenomena, catastrophic situation processes and their 
possible consequences, that their occurrence may lead to considerable fall of the protection level of 
individuals, society and state. 

The principal peculiarities of strategic risks are, firstly, the probabilistic nature of the threats 
which result not only from the existing and potential sources and factors of danger, but also from 
the insufficiently effective protection of the society and environment in which it exists; secondly, 
measurability and quantitative interpretation of the threats; and thirdly, emphasis on only those risks 
which pose a threat to national security and sustainable development for medium and long periods 
of time, i.e. for five, ten and more years. 

Inferring from the definition suggested above, the objective of management in the sphere of 
national security may be formulated as prevention or reduction of strategic risks down to an 
acceptable level in order to provide sustainable development including safety of individuals, society 
and state on the whole. The mechanism of achieving this objective comprises political, 
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administrative, legal, economical and technical solutions, while the feedback in the management 
system comprises monitoring of strategic threats and calls with relaying of all necessary 
information to the organs of state power. 

The important and complicated problem in management is to define the composition of 
strategic risks. The solution of this problem implies, on one hand, specification of vitally important 
interests of individuals, society and state which are subject to the threat of dangerous impact. On the 
other hand, the problem’s solution implies structuring of threats according to the fields and spheres 
of the country’s vital activity. As a rule, this involves application of expertise-analytical methods, 
on basis of which the specialists define and quantitatively estimate the significance of threats from 
the point of view of national security and sustainable development in concrete spheres of vital 
activity such as politics, economics, healthcare, etc. Later, the priorities of threats are defined on 
basis of this estimate. Apart from that, it is necessary to learn the public opinion on the significance 
of strategic risks and to compare the results of the population’s subjective assessment with the 
priorities of threats determined by the experts. 

Learning of the public perception of strategic risks and comparing of this perception with the 
results of experts’ estimation are the subject of special analysis. A preliminary estimate and forecast 
of strategic risks were made in the process of the first stage of scientific-research work conducted 
by the specialists of the “Fovgal” association and scientists of the “Safety of Vital Activity” Chair 
with participation of a number of Azerbaijan institutes. The experts have defined the main spheres 
of the state’s vital activity which are the sources and factors of threat posed to national security and 
sustainable development of the country. Those spheres are: the political, economical, social, 
natural-technogenic and scientific-technical spheres. 

Quantitative interpretation allows to transform strategic threats into strategic risks. 
Correspondingly, a portion of national security management tasks is transformed into management 
of strategic risks. The process of state management in the considered sphere must include two 
stages: assessment and forecast of the mentioned risks and their reduction down to the acceptable 
level. 

On the whole, the goal in managing strategic risks may be expressed as a solution of a two-fold 
problem, i.e. ensuring of sustainable development and national security of the state. Meantime, it is 
assumed that crises, emergency situations and their elimination are an objective component of the 
development process which along with negative sides also contains new opportunities for society 
development. 

The priority tasks, aimed at substantiation of the strategic risk priorities as management goals, 
include definition of system-forming connections, enumeration of threats and the realization degree 
of the threats in the medium- and long-term perspective. The result derived from the solution is a 
ranged enumeration of strategic risks. 

Acquisition of a ranged enumeration of national security threats on a general quantitative basis 
allows to compare these threats one with another. This approach also gives the opportunity to 
quantitatively interpret the criteria of security management as a certain measure of reducing the 
level of strategic risks. 

As the result of conducted research, 35 factors of strategic risks in the main spheres of a state’s 
vital activity were differentiated and ranged. Identification of such factors bears rather the character 
of a “photograph” and gives notion about a set of significant threats at  

the current moment. Both the threats and their place in the ranged sequence may change in 
time. Let us bring a few examples. 

In recent years, the significance of terrorism as of a factor of strategic threats to national 
security has considerably increased. Terrorism must be viewed not only as a potential probability of 
separate acts, but also as a systematic large-scaled threat which affects the political, economical and 
social interests of a state. 

Another example would be development of an energy crisis in winter in the sphere of housing 
and communal services. Mistakes committed in implementation of reforms in housing and 
communal services, as well as abuses and incorrect determination of priorities in this reform 
resulted in a situation where the issue of providing sustained heat supply turned from a routine 
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problem of technical reliability into a pre-crisis interregional problem to be solved by the President 
and Government of the Republic. This example demonstrates growing of a particular risk into a 
strategic risk. 

Another example has to do with natural extreme phenomena. The catastrophic floods that 
recently occurred in the southern and western part of the Republic led to large-scaled consequences. 

What must the strategic risk management system be like and which mechanisms secure its 
realization? In its most common appearance, this system includes two levels of decision-making, 
i.e. the republican and territorial levels, as well as some appropriate mechanisms. The measure of 
possessed authority in decision-making must be determined for each level: to determine the amount 
of authority at the republican level for making decisions concerning management of external and 
internal strategic risks and at the territorial level for making decisions concerning management of 
internal risks. 

Making of such decisions requires availability of appropriate methodical recommendations and 
information which would ensure fulfillment of a number of interconnected tasks, including 
identification and evaluation of private and integral strategic threats, choice of methods for reducing 
the threats, and elaboration of a complex programme for ensuring national security. Solution of 
these tasks is mainly based on application of expertise-analytical methods successfully applied 
during estimation of risks connected with natural and technogenic dangers. 

It should be noted that effective management of strategic risks is impossible without forming 
an overall security culture at all levels of the society’s social structure, but in the first place, this 
applies to persons who make strategic state-level decisions. Actually, in its essence this task is 
about forming national mentality in which a risk must become a category defining the world 
outlook and values. 

As to the practical realization of managerial activities, they require application of political, 
economical, legal and organizational-administrative mechanisms. 

Among the political measures to be taken we must first of all emphasize the necessity of 
admitting officially and at the highest level the concepts of strategic risks and their management as 
the methodological bais for solving the problems and tasks of sustainable development and 
provision of national security of Azerbaijan. One of the forms of such admission might be 
elaboration and acceptance of a conceptual basis for strategic risk management in Azerbaijan. Apart 
from that, this process at the political level requires appropriate support from the system of state 
programmes and activities aimed at reducing strategic risks, including solution of problems of 
scientific-methodological and methodical character. 

The following groups of activities must be implemented for providing legal foundation to the 
state policy aimed at reducing strategic risks. First of all, the effective legislature must be 
replenished with normative acts which would encompass the most important and significant (from 
the point of view of providing sustainable development and national security) types of threats and 
related strategic risks which so far are missing in the domestic legislature. 

Further, it is expedient to bring all the republican laws, normative acts and programmes 
effective in the given sphere into correspondence with the new paradigm of ensuring national 
security based on the concept of strategic risk management. 

And finally, it is necessary to toughen (in the renewed republican legislature within the given 
field and in court practice) punitive measures and responsibility for delinquency of ranked officials 
who caused an increase in strategic risks and mainly in the amount of damage done during 
realization of certain threats in form of large-scaled emergency situations or social-economical 
risks. 

In order to improve the organizational-administrative levers of managing strategic risks, to our 
opinion, it is expedient to define the new role of the Security Council of the Azerbaijan Republic as 
a peculiar “strategic risk-manager” who coordinates the activities in the field of estimating and 
forecasting strategic risks and determines the directions of reducing them following the objectives 
of the national security policy. The reform carried out in organs of state authority must take into 
account the necessity of training and actively involving professional risk-managers in all state 
authority structures at the republican, territorial and local levels. 
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It would be particularly fit to implement the above-mentioned measures in the framework of 
the administrative reform carried out in the country today. Improvement of state supervision and 
control systems, optimal distribution of executive controlling functions among the levels of state 
management, as well as optimization of the activity carried out by all organs of state power which 
are involved in the process of managing such risks will play an important role in the matter of 
shaping the organizational levers of strategic risk management. 

Apart from all the above-mentioned, participation of public community representatives is 
required in the process of decision-making aimed at reducing strategic risks in control over their 
fulfillment. In particular, the community must take part in the process of testing the appropriate 
projects. 

Qualitative changes in the process of information exchange play an important role in the issue 
of improving organization of strategic risk management. Information exchange must be coordinated 
by the republican center: starting from the content and figures of strategic risks, expected damage 
from realization of such risks, and all the way to the issue of presenting relevant information to 
Mass Media and community in an easily comprehensible and perceptible form. At this point, the 
role of Mass Media and, consequently, the demands towards its level of competence, increase. 

Taking into consideration the increasing role the science plays in solution of tasks aimed at 
sustainable development, including provision of national security, it is necessary to improve 
organization of scientific-research activity in the field of strategic risks in order to create an 
adequate scientific-information base for transition to a new strategy of developing the country. It is 
particularly important to strengthen the public-scientific component of research and exploration in 
the field of strategic risks and their reduction, as this component is connected with perception of 
risks and with estimation of acceptability of the expected (estimated) damage. 

The economical mechanism of reducing strategic risks must include two directions. One of 
them is direct economical regulation carried out on basis of purposeful means from state budgets in 
order to implement measures aimed at ensuring the acceptable level of strategic risks. In the 
framework of budget allotments, it is most effective to transfer the focus of financing in budget 
articles over to fulfillment of measures aimed at preventive reduction of risks, including in 
particular, monitoring of threats, forecasting and planning of actions in case of realization of risks. 
It is just as important to preserve the purposeful character of expenditure on implementation of 
measures aimed at ensuring operative response to realized threats and post-crisis activities which 
reduce the damage; meantime, doubling and dissipation of resources must be ruled out. 

Another direction is indirect economical regulation, including improvement of the tax and 
credit mechanisms, and the system of reduced tariffs and rates connected with realization of 
measures aimed at reduction of strategic risks. This direction also envisages development of the 
insurance system which would ensure mandatory state insurance of places (objects, sites) that are 
sources of strategic threats and insurance of population in territories most vulnerable to the impact 
of such threats. These measures must be complemented with activities aimed at voluntary insurance 
of life and property of physical and legal persons against strategic risks. 

The catastrophic floods which occurred in Azerbaijan in 2001-2003 showed that insurance still 
plays a miserable role in risk management and in compensation of damage. One of the first steps 
towards strengthening the role of insurance might be delivery of a certain portion of financial 
reserves of the Government, cities and regions of the Azerbaijan Republic to the specialized 
insurance companies dealing with catastrophic risks. 

The scope and form of the state’s participation in financing risk management must directly 
depend on the level of the country’s economic development. The analysis of historical experience 
shows that even in such countries as USA, France and other European countries, the government 
has never assumed covering of all expenses entailed by catastrophes and crisis phenomena. 
Depending on affordability, the budget compensated only part of the reported damage and at the 
same time various non-budget sources were actively involved. The state must rather act as an 
insurer, not as a philanthropist. Increasing of the state’s share in compensation of damage has 
always resulted reduction of responsibility on the part of individuals and in unjustified pressure on 



 

 606

the part of public organizations. This is particularly important to understand now, when Azerbaijan 
is in state of systemic crisis and any withdrawal of considerable sums may trigger crisis phenomena. 

Practical implementation of diverse and large-scaled measures aimed at political, economical, 
legal and administrative regulation of issues connected with strategic risks demands propping 
against the entire length of the vertical line of authority in the country, assignment of appropriate 
authority to each of the levels of state power, and synchronization of efforts made at all levels. 

The above-mentioned mechanisms of strategic risk management must be flexible enough to 
correspond to the changes in various aspects of the state’s vital activity and to the dynamics of 
global processes. Our state is growing more and more open, not only entailing positive changes in 
economy and politics, but also stepping up the tempo of structural changes and intensiveness of 
information streams. Such processes demand constant adaptation of the national security providing 
structures to the new conditions. 

Implementation of the above-mentioned directions in development of the national security 
strategy and transition to a new model of management based on the concept of strategic risks would 
allow more effectively solution of the most important state task – ensuring of sustainable and secure 
development in Azerbaijan. 

The offered paradigm of management is nor free of drawbacks and needs further substantiation 
and development, therefore, it is necessary to continue the profound scientific research in this field 
with focus on elaboration of methods and models of quantitative estimation of integral factors 
(indicators) of strategic risks. In the nearest future it is expedient to initiate drafting of legislative 
bills which would reflect the changes in the character of threats and the responsibilities for actions 
which lead to reduction of the national security level. Another important step towards realization of 
the strategic risk management system must be elaboration of a system of monitoring the factors of 
strategic threats at the republican, city and regional levels. 

It is time to combine efforts of scientists and specialists in the framework of creating an 
Azerbaijan society of risk analysis. One of the main tasks of such a society, apart from 
identification, evaluation and forecast of threats and dangers of modern Azerbaijan, would be the 
task of working out proposals and mechanisms in order to assist the organs of state authority in their 
efforts of strategic risk management in various spheres of vital activity of the Azerbaijan Republic. 
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A COMPLEX SCIENTIFIC APPROACH TO THE PROBLEMS 
OF PREVENTION AND ELIMINATION OF EMERGENCY SITUATIONS 

 
H. Odjagov1 

 
Emergency situations (ES) have become the attribute of today. According to different 

estimates, the disasters that occurred in the world in the last decade killed 750 thousand to 3 million 
people, and 2 billion 110 million people suffered from injuries and property damage. It is difficult 
to estimate the scale of damage done by ES. According to the reports of leading world insurance 
organizations, the cost of catastrophes in the past 40 years increased by 14 times. At the same time, 
the real economical “cost” of catastrophes remains unknown due to a number of reasons. 

Solution of the problems connected with prevention and elimination of technogenic and natural 
ES is becoming one of the most important directions in the activity aimed at ensuring national 
security, defense capacity and sustainable development of the Azerbaijan Republic. Nowadays, the 
criterion factors which influence creation, development, elimination and aftermath liquidation of ES 
in the Republic are: 

• egradation of the environment which triggers intensification of dangerous natural 
processes. Meantime, it should be taken into account, that 36% of the republic’s 
territory is covered with forests, and 20% - with peatbogs; 

• powerful industry which presents a potential threat to people, animals and vegetative 
world. Fifty industrial sites which use in production and store more than 20 kinds of 
virulent poisonous substances are operated; 

• avalanche-like creation and wide introduction of new technologies, synthesis of a large 
number of substances and, correspondingly, an increase in application of explosive, 
fire-prone and chemically dangerous substances and technologies; 

• location of potentially dangerous and harmful production facilities close to inhabited 
territories and life support systems. More than 1 million people live directly in the area 
of probable initial contamination in case of ES; 

• inadequate training of the population and specialists in the field of safe life activity; 
consequently, 98% of occurring ES are of anthropogenic origin and character; 

• continuing inadmissible deterioration of technological equipment, transport facilities 
and main productions funds; 

• absence or insufficiency of K-10 and low capabilities of the equipment which is used to 
detect and control dangerous and harmful factors; absence or insufficiency of the means 
of collective and individual protection from these factors; 

• deficiency of financial and material resources, inability to adequately finance struggle 
against ES; 
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• low reliability of safety securing systems in industry, transport, energy production and 
agriculture, as well as low reliability of management systems, information 
communication systems and population notification systems; 

• deficiency and, very often, complete absence of modern technical means and facilities 
needed for wrecking and survival work; 

• absence of objective scientific data on parameters and safety requirements of new 
inventions, without which application of obtained results may trigger and triggers 
emergence of threat to people and considerable social-economical damage; 

• insufficient level, or sometimes, complete absence of fundamental and applied research 
in the field of ensuring safe life activity and systemic complex work aimed at solving 
the problems of protection from ES; 

• almost absence of scientific schools and insufficient number of qualified specialists 
trained in prevention and elimination of ES. 

Of course, all the above-mentioned also determines the character of scientific provision and the 
directions and priorities in conducting research. 

The fact that the problem can be solved only by means of science is apparent and does not 
require proving. It should be noted that the issue of securing safe vital activity as a subject of 
scientific research touches upon many spheres of knowledge and may be investigated by means of 
applying the research methods and achievements of physics, chemistry, philosophy, economics, 
pedagogic, culture science, informatics, psychology, medicine and many other sciences. At the 
same time, it is apparent that it is time to elaborate a specialized branch of science which would 
address the issues of preventing and eliminating ES of natural and technogenic 0character. Such a 
science would not only integrate all the existing knowledge and elaborate its own methodological 
base, but also ensure working out and theoretical schematization of new objective conceptions 
about reality. 

Major work should be carried out in the Republic in order to work out and implement a single 
state scientific-technical policy in the field of preventing and eliminating ES of technogenic and 
natural character: 

• scientific ensuring of safe vital activity should be defined as the priority direction of 
development in domestic science; 

• state scientific-technical programmes on “Emergency situations” planned for 2005-
2010 should be implemented; 

• a complex prognosis of scientific-technical progress for the Ministry of emergency 
situations should be prepared; 

• a scientific-research institute on safety and emergency situation related problems, as 
well as a scientific-technical Council of the Ministry of emergency situations should be 
created; 

• an interdepartmental scientific-research and “safe vital activity” center of the Ministry 
of emergency situations should be created. 

Apart from that, we have to solve a number of problems in the field scientific ensuring of ES 
prevention and elimination. 

It is important to achieve realization of operative measures carried out in view of the changing 
social-economical conditions, as well as to ensure actualization and legislative backing for the 
effective, optimal and scientifically-founded measures, activities, normative indicators and criteria 
which should replace the currently effective laws and regulations adopted on basis of empirical 
conclusions, subjective notions and administrative decisions. 

There are interrelated and integrated social, economical, scientific, legal, organizational-
technical and other components in the activity aimed at ensuring safety and these components 
altogether acquire the qualities of a new integrity and demand creation of a specialized branch of 
law – legislature on safety and security. 

Security legislature must form legal conditions for responsibility and interest which would urge 
all subjects of social life to ensure technically possible and economically expedient level of 
protectability. 
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Elaboration of scientific-practical commentaries to the laws “On fire safety”, “On Civil 
Defense”, “On population’s radiation security” and “On industrial safety of dangerous production 
facilities” of the Azerbaijan Republic should be the first step towards scientific research and 
creation of legal-foundation and legislature on safety (security). 

One of the acute problems and tasks is creation of a complex of economical measures which 
admit only such expenses on the security system that would guarantee return of additional 
expenditure through reducing the scale of damage from ES. 

It is relevant to hold investigations on economical estimation of the consequences of fire, 
industrial accidents, natural, natural-technogenic and transport catastrophes. Elaboration of such 
methodology will allow to work out a strategy of preventing and eliminating catastrophes in view of 
the suffered damage and its minimization. The latter will, in its turn, promote creation of 
economical basis for expertise of projects, elaboration of economically-grounded requirements to 
potentially dangerous technologies, and elaboration of economical norms and standards for safety 
of life activity. 

It is necessary to carry out scientific research aimed at revealing and studying threats and 
dangers, and risk problems. A special system must be created to provide operative and authentic 
estimation of the ES risk and forecasting of possible damage. As a result, the state and interested 
organizations will be able to objectively approach the task of estimating the risk of emergency 
situations and to elaborate all necessary counter-measures, inferring from the estimation results. 

One of the ways to solve the mentioned problem is to introduce mandatory insurance of civil 
responsibility of potentially dangerous objects in the Republic. This measure will not only allow to 
create conditions necessary to make the industrial facilities compensate the damage caused to the 
citizens, but also will become a factor of economical stimulation of security strengthening. 

In order to provide an educational basis for ensuring safety of life activity, it is necessary to 
elaborate and implement an entire complex of measures, that is, an organizational-pedagogical 
system. Its main components would be: 

• continuous training of the population in prevention and protection from ES of natural 
and technogenic character (two blocks – general civil and professional); the result of 
such training would be preparedness for safe life activity, i.e. educational preparedness 
of an individual for performing reliable actions aimed at ensuring security of personal 
and social life activity; 

• training of specialists of wrecking (survival) services and achievement of special 
professional preparedness which would provide the specialist’s reliable, fast and 
optimal performance of the functions aimed at eliminating and preventing ES. 

High effectiveness without application of additional resources and even with economy of 
available resources can be achieved through solution of organizational-managerial problems. 
Solution of such problems implies scientific substantiation of ways to optimize the structure, 
quantity and functions of subdivisions in the Ministry of Emergency Situations (MES) and to 
optimize the means and facilities of the state system for preventing and eliminating ES. It is 
necessary to scientifically plan the creation of an information-management system of MES and a 
system of complex monitoring and forecasting of ES; as well as centralization of control over the 
systems of industrial and fire safety; elaboration of effective technologies, ways and methods of 
carrying out coordinating activities, control and inspection activities, supervision and prophylaxis 
activities and operative-technical activities; ensuring of fast response to ES, decision-making and 
realization of correct decisions. It is required to create automated information-analyzing bases. 

It is necessary to expand invention of modern technical and chemical means of localizing and 
eliminating the consequences of ES. This implies creation of new means used for eliminating 
accidents involving oil, oil products and microbiological preparations, and means which help to 
purify soil and water basins polluted with hydrocarbons. Among such means are fire-extinguishing 
facilities which help to extinguish fire caused by inflammation of oil and oil products. They are 
invented on basis of fluorinated surface-active substances which produce a special layer on top of 
hydrocarbons, stop evaporation of liquid hydrocarbons and not only extinguish the flame, but also 
protect the fuel from repeated inflammation. 
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The fire-fighting technical facilities and robotized equipment must help to apply telemetry in 
struggle against ES, must process the information about dangerous materials from a distance and 
control the environment. The helmet will be equipped with a video-camera and will have lighting 
facilities; heat will be measured and displayed on a standard small-scale monitor; lazer devices will 
work within appropriate range with diagnostic tools. Textile and technology of protective military 
clothing must substantially influence provision of the rescuers’ safety. 
In future, when artificial intelligence is formed, it is necessary to invent the robotized equipment’s 
ability to automatically differentiate between the types of incidents. 

At this point of society’s development, the science becomes an irreplaceable basis for securing 
safety of life activity. This conclusion finds its proof in the practice of numerous catastrophic 
emergency situations both in our country and abroad. 

Nowadays, ensuring of safety demands creation of not only technologies, methods and means 
of protecting the population from various threats, but also a social-economical mechanism. From 
this point of view, the problem of society’s safety must be considered in close interrelation with the 
problem to its transition to sustainable development. 

Today it has become evident that it is impossible to protect the mankind from upcoming 
catastrophes without changing the existing trends of society’s development. Nowadays we are 
witnessing the situation when the dominating type of social development substantially multiplies 
various threats. As a result, prevention of dangers and protection from them turn out to be less and 
less effective; certain features that can no longer be considered progressive appear along with 
problems resolution of which is the necessary condition for people’s survival. 

It is necessary to scientifically provide safety of life activity which is the priority direction in 
the development of domestic science. 

Research conducted by foreign and domestic scientists ensured acquisition of modern 
scientific-technical products. 

At the same time, the topical question of today is “how to organize sufficiently high quality 
protection of people and industrial production from dangerous technogenic damaging factors 
despite the deficiency of economical, financial and material means”. “What needs to be done in the 
first place?” 

Here we face the task of coming up with a principally new approach to the solution of the 
problem of protecting the population and territory from emergency situations. 

Reduction of overall technogenic and natural risk and the peculiarities of work in conditions of 
emergency situations give rise to a large number of problems of fundamental and applied character, 
and demand creation of an effective system for working out, planning and operatively managing 
corporate complexes of activities aimed at preventing and eliminating emergency situations. 

Absence of a scientifically substantiated methodology for complex analysis and economical 
evaluation of ES consequences is the reason for insufficient economical justification of the made 
decisions and fulfilled activities, and in some cases it is the reason for their complete 
ineffectiveness. Elaboration of such methodology will allow substantiation of a strategy for 
prevention and elimination of catastrophes “in view of the suffered damage and its minimization”. 
Such a strategy will, in tis turn, promote creation of economical basis for expertise of projects, 
elaboration of economically justified requirements towards potentially dangerous technologies, and 
elaboration of economical norms and standards of safe life activity. 

In order to prevent death of people and to minimize the social-economical damage suffered 
from emergency situations of natural and technogenic character, the Ministry of Emergency 
Situations of the Azerbaijan Republic must implement a single state policy in this field with the 
following priority directions: 

• creation of an effective state “system of preventing and eliminating emergency 
situations”; 

• forming of financial-economical mechanisms designed for increasing the level of safety 
and protectability of people and production facilities from the consequences of 
emergency situations, and for stimulating the activity at macro- and micro- levels; 

• educational ensuring of safe life activity; 
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• innovational, scientific ensuring of creation of modern technical and chemical means 
used to localize and eliminate the consequences of ES, and to carry out radiation 
control; as well as creation of hardware-and-software packages for ensuring operative 
response to ES;• medical rehabilitation of persons exposed to the conditions of physical 
and psycho-emotional overloads during emergency situations. 

Realization of activities in the field of preventing and eliminating emergency situations will let 
us achieve the following:• ensuring of sustainable economical growth mainly through considerable 
reduction of economical expenditures on prevention and elimination of ES and their consequences; 

• optimization of social expenditures on provision of technogenic and fire safety through 
increasing effectiveness of their application; 

• decreasing of technogenic and fire danger, as well as guaranteed exclusion of 
catastrophic social-economical and ecological consequences of emergency situations; 

• creation of new effective domestic methods, ways and means of preventing emergency 
situations, conducting wrecking and fire-fighting activities; 

• replacement of foreign imported means of preventing and eliminating ES with new 
domestically produced ones; 

• creation of new jobs and an increase in population employment through introduction 
and application of elaborated technologies at the production facilities of the Azerbaijan 
Republic. 

The system of activities aimed at prevention and elimination of ES in the Azerbaijan Republic 
must provide formation of new quality and new level of social culture which will help not only to 
protect ourselves from ES, but also to harmonically interact with the natural and artificial 
environment. 
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Резюме 

Обработваемостта се явява общ, описателен термин, който показва колко леко бетонната 
смес се смесва, транспортира, полага и уплътнява за получаването на еднороден материал. 
Понастоящем не съществува единна мярка за тази характеристика, но широко се използват 
различни емпирични изпитвания, които дават информация за конкретни аспекти за 
механичното поведение на строителните смеси.  

В статията е изложен анализ на съществуващите методики за определяне на 
oбработваемостта на бетонните смеси. Представени са класификации на измерванията по 
клас, категория и брой на определяните величини. На основата на предявените критерии за 
новопредложените методи са направени изводи за тенденциите в методиките за определяне 
на обработвaемостта на бетонни смеси. 

 
 

CURRENT TRENDS FOR DETERMINATION OF CONCRETE WORKABILITY 
 

V. Stoyanov, N. Uriev, Ya. Ivanov 
 

Abstract 
Workability of freshly mixed concrete is a descriptive term, which determines the ease and 

homogeneity with which it can be mixed, placed, compacted, and finished. Nowadays there is not 
standard measure of this property, but numerous empirical tests exist which give information to 
different aspects of mechanical behavior of fresh concretes and mortars. 

In this study an analysis of existed methods for determination of concrete workability is 
displayed. Several classifications for measured techniques are shown. On the basis of presenting 
criteria for new proposed methods some conclusion for trends in methods for evaluate the concrete 
workability are drawn. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Последните години се характеризират с масово навлизане на високо-технологични (high-

performance) бетони, при които наред с изискванията за физико-механични показатели на 
втвърдения бетон се поставят и съществени изисквания към механичното поведение на 
бетонната смес. Например за избягване на уплътняването на смесите чрез вибриране се 
проектират състави с минимална стойност на граничното напрежение на срязване, което се 
постига с влагане на относително голямо количество на фини частици и използването на 
силноводонамаляващи (суперпластифициращи) химични добавки. Поведението на този вид 
бетонни смеси силно се отличава от това на обикновените бетонни смеси, като 
стандартизираните методи за изпитване и измерване на обработваемостта не позволяват 
пълно и точно характеризиране на свойствата на смесите.  

Настоящата статия има за цел в систематизиран вид да представи различни методики за 
определяне свойствата на бетонните смеси. На основата на анализ на възможността за бързо 
и точно измерване на ясно дефинирани свойства за всеки новопредложен метод се цели да се 
изведат тенденциите в методите за определяне на обработваемостта на бетонни смеси. 

 
ОБРАБОТВАЕМОСТ И РЕОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЕТОННАТА СМЕС 

Една от основните трудности за решаване на инженерни задачи, свързани с механичното 
поведение на бетонните смеси е липсата на точно формулирано определение за 
обработваемост [1]. Например в САЩ (ACI, ACPA) обработваемостта е „свойството на 
прясно приготвената бетонна смес или разтвор, което определя лекотата и хомогенността, с 
която тя се смесва, полага, уплътнява и заглажда (финишинг)”, докато в Русия (ГОСТ 10181-
2000) под обработваемост на бетонната смес се разбира нейната способност да се разтича и 
да приема зададена форма, запазвайки при това своята монолитност и еднородност. У нас 
няма работно определение за обработваемостта, но в учебниците по дисциплината 
„Строителни материали” в УАСГ-София се посочва, че “... в нашата строителна практика се 
е наложило понятието консистенция (подвижност), макар че то може само частично да 
характеризира обработваемостта на бетонната смес [2]. Според Невил обработваемостта е 
„количеството полезна вътрешна работа, необходима за пълното уплътнение на сместа.” [3] 

Съгласно действащия стандарт определянето на обработваемостта на бетонна смес е 
заменено с измерване на консистенцията, която от своя страна се определя чрез метода на 
слягането с пресечен конус. Този метод е разработен през 20-те години на миналия век, 
когато за първи път се оценява важността на количеството вода за предсказване на якостта на 
втвърдения бетон. През 30-те години се установява, че използването на по-влажни смеси 
води до получаване на бетони с по-ниска якост, намалена дълготрайност, повишено 
съсъхване и пукнатинообразуване. Въвеждането на вибрацията като метода за уплътнение на 
смесите води до предлагането и разпространението на нови методи за определяне на 
обработваемостта на смесите - метод на Вебе, метод със стръскваща маса, метод с 
технически вискозиметър, метод на Скрамтаев и др. [2] Около 1960 г. е напълно изяснено, че 
определяне на консистенцията посредством метода на Абрамс е неспособно да опише 
обработваемостта на бетонната смес в своята пълнота. Осъществени са редица опити за 
намиране и на по-добра и по-пълна методика [4]. 

Значителен напредък в изследването и окачествяването на бетонните смеси е 
разглеждането на тяхното механично поведение от позициите на реологията на 
високонапълнените дисперсни системи. Голяма част от новопредложените методи за 
изпитване аксиоматично приемат, че бетонната смес е вискозопластична течност (Бингамово 
тяло), т.е. че тя притежава две съществени реологични свойства – гранично напрежение на 
срязване и пластичен вискозитет, които се определят от измерените криви на течение 
(изменение на тангенциалното напрежение от скоростта на тангенциални деформации). 
Друго характерно реологично поведение е тиксотропията – самопроизволното 
възстановяване на разрушената от механични въздействия изходна структура, която 
характеризира свойството на бетонната смес да се “разрежда” при интензивно механично 
въздействие (стръскване, размесване, разбъркване) и “сгъстява” след неговото прекратяване. 
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Разгледаните свойства не описват цялото разнообразие от поведение на бетонните 
смеси. Единият подход е разглеждането на смесите като еласто-пластично-вискозни тела с 
нелинейна реологична крива, която не се подчинява на теоретично изведените зависимости 
за Бингамово тяло [5]. По този начин измерваните реологични параметри са повече от два. 
Другият подход е разглеждането на всяко технологично свойство като част от съвкупност от 
свойства, например консистенция, разслояване, подвижност, способност за пренос и 
полагане с бетон-помпа, водоотделяне и заглаждане и т.н.. Обработваемостта се разглежда 
или като час от тази съвкупност или като свойство, обобщаващи всички технологични 
свойства. Редица автори се стремят да обединят подходите, като разделят реологичното 
поведение на бетонната смес на няколко измеряеми свойства: 

• модул на деформацията, кохезионна якост и гранична деформация при срязване [4]; 
• стабилност, уплътняемост и подвижност [6]; 
• кохезия, вискозитет и вътрешното триене [7];  
• кохезия, триене и вискозитет [8]. 
Независимо то липсата на ясна и общоприета дефиниция на термина обработваемост 

редица автори с помощта на стандартизирани и новопредложени методи за определяне на 
технологични свойства установяват, че факторите, които влияят на обработваемостта на 
бетона са: метод и продължителността на транспортирането, количество и свойства на 
свързващите вещества, консистенция на бетонната смес, зърнометрия, форма и структура на 
повърхността на добавъчните материали, количество на въвлечения въздух и вода, 
температура на сместа и околната среда, наличие на примеси, вид и големина на външните 
въздействия и др. Сред факторите, които влияят на реологичното поведение на бетонните 
смеси, може да се отделят концентрацията, зърнометрията и формата на частиците на 
добавъчните материали, разпределението на частиците от фракциите по размери, характерът 
на динамичното въздействие върху сместа, предисторията на механичните въздействия, 
количеството на свързващото вещество, присъствието на химични и дисперсни добавки, 
температурата на сместа и т.н. [9] 

 
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБРАБОТВАЕМОСТТА НА БЕТОННИ СМЕСИ 

За да се определят съвременните тенденции за определяне обработваемостта на 
бетонните смеси следва да се проследят съществуващите класификации на използваните 
методи. В зависимост от вида на измерваната характеристика методите се разделят на 
класовете [10]: 

• Клас 1 (качествени характеристики) − за общо описание на смесите, без претенции 
за количествени измервания; 

• Клас 2 (количествено емпирични характеристики) − за просто количествено 
потвърждение на поведението на смесите при зададени специфични обстоятелства; 

• Клас 3 (количествено фундаментални характеристики) − за използване единствено в 
съответствие със стандартните дефиниции. 

По броя на осъществените независими измервания при отделен експеримент методите за 
изпитване на обработваемостта се разделят на [11]: 

• методи с едно измерване (едноточкови изпитвания) − технически вискозиметър, 
движеща се сфера (вискозиметър), слягане, пенетрация, изтичане от фуния, метод на 
Скрамтаев, метод на Кели, стръскваща масичка, консистометър на Уигмор и др.; 

• методи с няколко измервания (многоточкови изпитвания) − модифициран метод на 
слягане (Ферарис), (двуточков) апарат на Татерсал, реометър BTRHEOM; реометър IBB; 
вискозиметър BML, пластометър на Пауърс, апарат Bertta и др. 

В Националния институт за стандарти и технология (NIST) на САЩ изпитванията са 
класифицирани в зависимост от вида на приложеното върху бетонната смес въздействие: 

• безнапорно изпитване – сместа се придвижва (тече) гравитачно без използване на 
прегради и ограничения или свободно оставено тяло прониква в сместа; 
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• напорно изпитване – сместа се заставя да тече под действие на собственото си 
тегло или приложено налягане през тесен отвор. 

• вибрационно изпитване – сместа тече под влияние на вибрация, предадена на 
материала от вибромаса, удари, външен или вътрешен вибратор. 

• реометрично изпитване – сместа е подложена на срязване в тесен процеп между 
две повърхности, едната от които е неподвижна, а другата се ротира. 

На основата на тази класификация на фиг. 1 са представени някои от основните методи и 
апарати за изпитване на бетони смеси, като са включени и специфичните методи за 
определяне обработваемостта на  смеси за самоуплътняващи се бетони. 

 

 
 

Фигура 1. Основни методи и апарати за изпитване на бетони смеси: 
безнапорни изпитвания: а) метод с пресечен конус; г) модифициран метод с пресечен конус; 
д) сфера на Кели; е) консистометър на Вебе; напорни изпитвания: б) определяне фактора на 

уплътнение, в) K-slump тест; реометрични изпитвания: ж) апарат на Татерсал, з) 
вискозиметър BML, и) реометър BTRHEOM; изпитване на смеси за самоуплътняващи се 

бетони: й) V-образна фуния; к) L-образна кутия; л)U-образна кутия 
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Наред с представените класификации методите за изпитване на бетонните смеси могат 
да се разделят на динамични и статични. При първите се добавя външна енергия под 
формата на вибрация, стръскване, напорни движения в тръбопроводи и др. При статичните 
изпитвания най-често се следи поведението на бетонната смес под действие на собственото 
си тегло. Динамичните изпитвания са подходящи за смеси с ниско или средно ниво на 
обработваемост, които на строителния обект се уплътняват чрез вибрационно въздействие. 

Най-пълно обобщение на методите за определяне на обработваемостта на бетонните 
смеси е направено от Кьолер и Фаулър в [11], където са показани 61 вида изпитвания. Към 
всеки разгледан метод са посочени съответните предимства и недостатъци. Като предимства 
са разгледани: широко разпространение, получаване на незабавни и прецизни резултати, 
динамично изпитване, директно или индиректно определяне на граничното напрежение на 
срязване и пластичния вискозитет, автоматичност на измерването, широк обхват на 
измерванията, определяне на статични и динамични показатели и др. Като недостатъци се 
разглеждат: определяне само на статични показатели, възможност за разслояване при 
провеждане на изследванията, ограничения в използването и необходимост от допълнително 
оборудване, трудно осъществяване на строителната площадка, липса на теоретична 
обосновка на полученият резултат, необходимост от регулярно калибриране, твърде 
обемиста и скъпа апаратура, възможни за некоректни измервания, сложен и скъп апарат и др. 

Всеки нов метод трябва да определя обработваемостта по-точно от метода за слягане. 
Освен това той трябва да е конкурентен по себестойност и продължителност в сравнение със 
стандартизираните методи. Кьолер и Фаулър обръщат внимание на следните критерии, на 
които трябва да отговаря всеки новопредложен метод за определяне на обработваемостта на 
бетонните смеси [11]: бързо и лесно изпитване, измерване в динамичен режим, малки 
габарити, ниска себестойност и опростен механизъм на апарата, изпитване без използване на 
електричество, липса на ограничения, свързани с размера на добавъчните материали, малък 
брой (един) обслужващ персонал, без изискване на висока квалификация, непосредствено без 
допълнителни изчисления и обработка получаване на данните от измерването и широк 
обхват на измерваните величини. 

 
АНАЛИЗ И ИЗВОДИ 

Представените данни показват, че не съществува адекватен метод и единна мярка за 
определяне на обработваемостта на бетонните смеси, но широко се използват различни 
емпирични изпитвания, даващи информация за конкретни аспекти за механичното поведение 
на строителните смеси. 

Едноточковите изпитвания се отличават с простота и бързина за осъществяване на 
изпитването. Някои от тези експерименти позволяват директно или индиректно измерване на 
количествено фундаментални величини като гранично напрежение на срязване, пластичен 
вискозитет и др. фундаментални свойства, които са присъщи на многоточковите 
експерименти. Така например при метода на Абрамс се определя само една точка от кривата 
на течение, по-точно граничното напрежение на срязване, докато при използване на 
специални реометри се получават поредица от резултати, което позволява по-пълно 
характеризиране на реологичното поведение на бетонните смеси. Освен това едноточковите 
изпитвания предимно попадат в Клас 2 – слягане, степен на уплътняване, време на вибриране 
по Вебе, разстилане от стръскваща маса и др. 

Реологичните свойства имат ясен физичен смисъл и затова те са по-подходящи за 
управление технологията на бетонирането. При реометричните изпитвания стремежът е да се 
приложат традиционните вискозиметри и реометри спрямо бетонната смес, но натрупаният 
опит показва, че при различните по вид реологични експерименти, се получават твърде 
противоречиви резултати. Основна причина за това е факта, че течението на бетонните смеси 
не е ламинарно, като по този начин тези грубодисперсни системи не могат да се разглеждат 
като псевдохомогенни. Допълнителна трудност е нарушаване на граничните условия, при 
които са изведени зависимостите за определяне реологичните свойства и ненютоновото 
поведение на сместа, което означава, че методите, чрез които се определя само едно свойство 
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на бетонната смес или разтвор са неподходящи и че само за много кратък период от време 
може да се пренебрегне влиянието на хидратацията на цимента. 

Всички реологични методи за определяне поведението на бетонни смеси и разтвори са 
многоточкови. При тези експерименти вместо измерване само на една величина се определя 
изменението на определена характеристика за определен диапазон на изменение на 
външното въздействие. Освен това реологичните методи спадат към Клас 3 - вискозитет, 
подвижност, пластичен вискозитет, гранично напрежение на срязване, течливост и др. 

Предявените критерии спрямо новопредложените методи за определяне 
обработваемостта на бетонните смеси са твърде разнообразни, понякога непостижими и 
противоречиви. Например не може да се конструира устройство, чрез което да се опреди 
слягането на бетонна смес от нулева до стойност, характерна за самоуплътняващите се 
бетони. Освен това изпитванията на смеси за самоуплътняващи се бетони са коренно 
различни от тези, използвани за обикновените бетонни смеси (фиг. 1). Оттук следва, че 
използваният метод трябва да се съобрази с вида на изпитвания материал.  

Същевременно всяко изпитване трябва да моделира реален технологичен процес. 
Например стандартизираният метод за определяне на слягането (фиг. 1а) наподобява 
изливането на земновлажна бетонна смес върху хоризонтален кофраж. При изпитване на 
смеси за самоуплътняващи се бетони чрез L-образна кутия (фиг. 1к) бетонната смес под 
действие на собственото си тегло изтича от вертикална секция и преминава през гъсто 
наредена армировка, което също отговаря на полагането на този вид смеси. Но посочените 
методи не са приложими за други етапи от технологията на бетонирането, като смесване на 
компонентите, вибриране, транспортиране, заглаждане и т.н.  

Методът за определяне на обработваемостта на бетонните смеси трябва да бъде 
достатъчно бърз за да може да се използва на строителната площадка. Но освен контрол на 
качеството на смесите използваните методи трябва да позволява решаването на 
технологични задачи, като оптимизиране на състава, избор на технология за смесване, 
полагане и уплътняване, проектиране на начин за транспортиране, изследване влиянието на 
многобройния брой параметри на бетонните смеси върху механичното поведение и др.. 

Поради тази причина е твърде вероятно използваните методики да се обособят на две 
групи – за лабораторни изпитвания и такива, извършвани на строителната площадка. Тъй 
като всяко изпитване моделира реален технологичен процес в близките години може да се 
очаква разработването и стандартизирането на няколко теста, отнасящи се за всеки етап от 
технологията на бетонирането. 
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МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 
 

Лъчезар  Хрисчев1 
 

Резюме 
В настоящия доклад автора предлага методика за избор на индустриални подови 

настилки. Определени са основните изисквания оказващи влияние върху избора на подови 
настилки . 

Предложен е вариант на техническо задание за точно определяне на въздействието 
върху подовите настилки с цел най-точен избор на индустриална подова настилка. 

Систематизирани са основните технически характеристики на най-често изпълняваните 
настилки. 

 
METHODS  FOR CHOICE  OF  INDUSTRIAL FLOORING 

 
Lachezar Hrischev 

 
Abstract 

In this paper have been viewed the base factors of exploitation environment of different types 
industrial manufacture, affecting on the choice of flooring. 

Some recommends have been sent for the choice of suitable flooring, depending on the 
exploitation factors of the working environment. 

A variant of technical condition has been offered for exact defining of the affect on the 
floorings on purpose the most accurate choice of performance floor. 

Generalization са the main technical characteristic of the most frequently used floorings. 
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УВОД 
Основното предназначение на индустриалните подови настилки е да осигурят уютно, 

здравословно и безопасно обитаване на сградите и защита на подовите конструкции и 
долулежащите конструктивни елементи на сградата от действието на експлоатационната 
среда.  

За да могат да изпълняват предназначението си, индустриалните подови настилки е 
необходимо да отговарят на редица изисквания, които се обуславят от експлоатационните 
фактори на работната среда, характера на технологичните процеси, интензивността и вида на 
вътрешнозаводския транспорт, вида на производственото оборудване и др. 

 
ИЗБОР НА ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 

Изборът на индустриални подови настилки преминава през следните етапи: 
• изясняване на експлоатационните условия, произтичащи от  спецификата на 

факторите на експлоатационната среда; 
• систематизиране на изискванията към настилката; 
• избор на тип или типове настилка задоволяващи поставените изисквания; 
• анализ на технико-икономическата ефективност на така избраните настилки. 
 

1. Изходни данни. 
  За правилния избор на индустриална подова настилка е необходимо точно определяне 

на агресивните фактори на експлоатационната среда влияещи върху пода, условията за 
постигане на максимален комфорт, хигиеничност, безопасност, производствен микроклимат 
и др. специфични изисквания. 

За да се изяснят експлоатационните условия в помещенията и възможните въздействия 
върху подовете са необходими следните общи данни: 

• вид на технологичните процеси и възможностите за изменение на технологията; 
• механични въздействия върху пода от хора,  безрелсови транспортни средсрва и  

ударни въздействия; 
• разположение и размери на проходите в помещението и местата за складиране с 

указания за полезното натоварване; 
• химичен състав, концентрация и температура на технологичните разтвори, а също и  

състав на разтворите използвани при почистването на пода и температура на 
почистване; 

• количество на разтворите, които се разливат върху пода. 
 

2. Основни изисквания към индустриалните подови настилки имащи отношение към 
избора на настилка. 

При избора на индустриалните подови настилки, вземайки се предвид изходните данни, 
следва да бъдат конкретизирани изискванията и качествата, на които настилките трябва да 
отговарят и притежават: 

• якост на натиск; 
• якост на опън при огъване; 
• изтриваемост и абразивна износоустойчивост; 
• устойчивост на ударни въздействия; 
• устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата; 
• химическа устойчивост; 
• непроницаемост за течности; 
• противохлъзгавост; 
• пожарна безопасност; 
• специални качества – антистатичност, безискровост, електропроводимост; 
• време за въвеждане на пода в експлоатация; 
• възможност за лесно почистване и обслужване; 
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• възможност за полагане в/у пресен бетон. 
С цел конкретизиране изискванията към подовата настилка и правилния избор на 

настилка,  автора предлага следния вариант на техническо задание: 
 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 
за избор  на  настилка 

 
Тип на производственото помещение ......................................................................................... 

Тип на натоварването 
Пешеходен трафик /интензивност/ ................. Колесен трафик (kN/m2)................................ 
Статично натоварване (kN/m2)……………… Динамично натоварване (kN/m2)…………… 
Други натоварвания.............................................................................................................................

Състояние на основата 
Тип на съществуващия под............................... Якост на натиск /кN/m2/ или Е  /kN/m2/  
Влажност (%)...................................................... Равност (мм)............................................... 
Наклони (%)...................................................... Наличие на фуги и пукнатини (мм)................. 
Нарушения на повърхността на основата........ Друго....................................................................

Условия на средата 
Експлоатационна температура (0С)................ Влажност (%).................................................. 
Вид на замърсяванията ..................................... На закрито / на атмосферните условия 

Химикали, които се използват при експлоатацията 
Наименование:................................................ Концентрация (%).............................................. 
Температура (0С)................ Начин на контакт с пода....................................
Продължителност на контакта......................... Друго....................................................................

Почистване 
Честота на почистване..................................... Начин на почистване/ръчно,машинно/............ 
Температура на почистване (0С)................ Почистващи инструменти................................ 
Почистващи химикали...................................... Концентрация................................................ 

  
Изисквания към подовата настилка 

Якост на натиск /kN/m2/……………………... Якост на опън при огъване/kN/m2/.................. 
Температурна устойчивост (0С)................ .... Устойчивост на химикали............................ 

Концентрация (%)........................................ 
Износоустойчивост (г/см2)............................... Противохлъзгаовст......................................... 
Външен вид на пода /прозрачен, грапав, 
гладък, матов/............................................... 

Цвят по RAL………………………………… 

Непроницаемост за течности.......................... Удароустойчивост (кг)....................................... 
Електропроводимост......................................... Безискровост....................................................... 
Антистатичност................................................. Време за въвеждане в експлоатация:................
Друго...................................................................  

 
След като са определени основните изисквания към подовите натилки може да се 

пристъпи към избор на даден тип или типове настилки задоволяващи изискванията на 
техническото задание, с отчитане вече и на икономическата ефективност на различните 
варианти. 

 
3. Общи характеристики на основните типове индустриални подови настилки. 

В табл.1 са посочени някои технически характеристики на основните  типове подови 
настилки, които намират най-голямо приложение в практиката. От таблицата може да се 
направи първоначален избор на типа настилка. 
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4. Технико- икономическа ефективност. 
Окончателният избор на даден тип настилка е целесъобразно да се извърши на базата на 

оценка на икономическата ефективност от приложението й, през време на експлоатационния 
период. 

При определяне на икономическата ефективност от използването на даден тип 
индустриална  подова настилка трябва да се вземат предвид следните фактори: 

• начални капиталовложения – Кн; 
• разходи за ремонт, репарации и поправки през време на експлоатационния  

период – Кр; 
• евентуални загуби от спиране на производството или на част от него, вследствие 

на належащи ремонтни работи по подовата настилка – Кс; 
• Площ на индустриалната подова настилка – А  /м2/; 
• Дълготрайност на настилката – Т /год./. 

 
Теф.=(Кн+Кр+Кс)/А.Т         [лв./м2.год.] 
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ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И САНИРАНЕ  
НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ НА ЕКСТАКАДА В ТЕЦ 

 
Димитър Назърски1, Велин Крумов2, Богомил Петров3 

 
Резюме 

Разгледана е методиката за оценка на изменението на свойствата на бетона и 
армировката на стоманобетонните конструктивни елементи на естакада в ТЕЦ, която е в 
експлоатация в продължение на четири десетилетия. Въз основа на резултатите от 
изследванията е направена прогноза за експлоатационната надеждност и дълготрайност на 
съоръжението в съответствие с актуалните у нас нормативни документи.  

Разработена е система за саниране на отделните конструктивни елементи (колони, 
гредостени, подови панели) на естакадата. 

 
EVALUATION OF THE CONDITION AND REHABILTATION OF A REINFORCED 
CONCRETE CONSTRUCTION OF A THERMAL POWER STATION TRESTE 

 
Dimitar Nazarski, Velin Kroumov, Bogomil Petrov 

 
Abstract 

A change of properties test procedure for concrete and reinforcement of reinforced concrete 
constructional components in thermal power station, exploited throughout four decades, has been 
considered. A prognosis for operating reliability and durability based on the results of the 
equipment according to all valid regulations in our country has been made. 

A system for rehabilitation of the reinforced concrete constructional components of the trestle 
(such as columns, beam-walls and floor panels) is developed. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стоманобетонните конструкции на сградите и съоръженията в ТЕЦ са изложени на 

комбинираното действие на експлоатационни (силови статични и динамични въздействия, 
производствени газообразни, течни и прахообразни среди) и на климатични фактори (дъжд, 
сняг, ниски и високи температури, слънчева радиация и др.). Вследствие от тези въздействия 
бетонът и армировката на стоманобетонните конструктивни елементи намаляват с течение 
на времето показателите на своите якостно-деформативни свойства в сравнение с тези, 
заложени в проекта. По такъв начин след определен срок на експлоатация се стига до 
намаляване надеждността и дълготрайността на стоманобетонните конструкции на сгради и 
съоръжения в ТЕЦ. 

В настоящата работа са изложени резултатите от проведените изследвания за 
установяване състоянието на бетона и армировката на конструктивните елементи на естакада 
в ТЕЦ, на която са монтирани две ленти за транспорт на смлени въглища до котелния цех. 
Строителството на съоръжението е станало в средата на 60-те години на XX век. Нито 
тогава, нито по-късно е била реализирана антикорозионна защита на конструкцията на 
естакадата. 

Въз основа на резултатите от изследванията е направена оценка на надеждността на 
съоръжението, а така също е разработена система за саниране и укрепване на нейните 
конструктивни елементи (колони, греди и подови панели). 
 
ІІ. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОНСТРУКТИВНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ НА ЕСТАКАДАТА 
ІІ.1. Експлоатационни среди, агресивни към бетона и армировъчната стомана 

От производствената дейност на ТЕЦ се генерират редица газообразни среди, които 
действат в различна степен агресивно на бетона и армировъчната стомана: водни пари, 
кислород, въглероден диоксид (CO2), серен диоксид (SO2), серен триоксид (SO3), 
сероводород (H2S)  и др. Както е известно [1, 2, 3], тези газове имат кисел характер, разтварят 
се във вода, при което са образуват киселини с различна концентрация (по време на дъжд се 
получават т.нар. „киселинни дъждове”). Наличието на калциев хидроокис (Ca(OH)2) в 
количество около 15 % в структурата на циментовия камък придобива на течната фаза в 
структурата на бетона основен характер (pH >12,0), което от своя страна ги прави уязвими 
при действието на такива кисели газообразни и течни среди. 

Въглеродният диоксид (CO2) взаимодейства с Ca(OH)2, при което се образува калциев 
карбонат (CaCO3), а явлението е известно като карбонизация. Тъй като защитното действие 
на бетона към армировката по отношение т.нар. „електрохимическа корозия” се дължи 
основно на пасивиращото въздействие на Ca(OH)2, с течение на времето тази защитна 
способност значително намалява. 

Освен карбонизацията, при повишаване влажността на въздуха (през пролетта и есента)  
CO2  се разтваря във водата и се получава въглеродна киселина (H2CO3), която с Ca(OH)2 
образува разтворим във вода бикарбонат (Ca (HCO3)2). Той лесно се изнася от структурата на 
бетона. 

Серните съединения (SO2, SO3, H2S) при разтварянето им във вода образуват серниста 
и сярна киселина, които при взаимодействие със Ca(OH)2 в структурата на циментовия камък 
на бетона образуват гипс (гипсова корозия) и хидросулфоалуменат (стрингова корозия). Тези 
продукти при изкристализирането си разрушават структурата на циментовия камък, 
съответно на  бетона. Същевременно взаимодействието на тези газове с Ca(OH)2 намалява 
защитното действие на бетона към армировката, в резултат на което по нейната повърхност 
започва да се развива електрохимична корозия. 
 
ІІ.2. Вибрационни въздействия от работата на транспортните ленти 

Транспортните ленти, монтирани върху стомонобетонните подови панели на естакадата, 
създават постоянно вибрационни въздействия, които се предават на гредостените, колоните 
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и покривните панели. При това в бетона и армировката се генерират променливи по стойност 
напрежения (уморно натоварване). 
 
ІІІ.3. Климатични фактори 

Периодичното нагряване и охлаждане на отделните конструктивни стоманобетонни 
елементи на естакадата от температурните промени на въздуха и слънчевата радиация, а така 
също и от периодичното „замръзване - размръзване” на водата, намираща се в откритите 
макрокапилярни пори на бетона, спомагат за определени разрушения на армировката. В 
резултат на това се създават условия за директно действие на агресивни агенти като сярна и 
серниста киселина върху армировката, а и за ускоряване на процесите на нейната 
електрохимична корозия. Понеже продуктите от корозията на стоманата имат 2-2,5 пъти по-
голям обем от този на слоя корозирал метал, те упражняват значително налягане върху 
бетонното защитно покритие на армировката, вследствие на което в него се развиват опънни 
напрежения. Те превишават якостта му на опън, в резултат на което се стига до образуването 
на пукнатини в бетона. По този начин силно се влошава защитното действие на бетона към 
армировъчната стомана, с което се интензифицират процесите на нейната корозия. 

Комбинираното действие на разгледаните по-горе фактори за продължителен 
експлоатационен период на естакадата (около 40 години) са в основата на намаляването на 
проектната носимоспособност на отделните конструктивни елементи от стоманобетон, а така 
също и на надеждността и дълготрайността на цялото съоръжение. 
 
ІІІ. СЪСТОЯНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЕСТАКАДАТА 
ІІІ.1. Стоманобетонни колони 

В преобладаващата част от колоните съществуват пукнатини в защитното бетонно 
покритие на армировката. Ширината на тези пукнатини е в диапазона 2-4 мм, при което 
дълбочината им достига надлъжната армировка. В някои зони в резултат на образуваните 
пукнатини е разрушено цялостно защитното бетонно покритие на армировката. 

Армировъчната стена А-І. с диаметър 8 мм, от която са изпълнени стремената на 
колоните, е корозирала на дълбочина 0,8-1,2 мм, а при надлъжната армировка от стомана А-
ІІ корозионите поражения са на дълбочина 0,3-0,6 мм. 

Вследствие корозията на бетонното защитно покритие, а вероятно и от механични 
въздействия през експлоатацията, в долната част на някои от колоните се установява 
изкълчване на някои пръти от надлъжната армировка. 

 
ІІІ.2. Гредостени 

Гредостените на естакадата имат „двойно Т” сечение, отвор от 18,0 м и са изпълнени от 
предварително напрегнат стоманобетон. В стеблото на стоманобетонното сечение 
съществуват множество наклонени пукнатини с ширина 1-2 мм. По долния пояс на 
сечението на гредостените съществува бетон, който повърхностно е деструктиран, като в 
зоната на стремената армировъчната стомана е оголена и дълбочината н корозия достига до 
1,0 мм. 
 
ІІІ.3. Подови панели 

Надлъжните ребра на стоманобетонните подови панели на естакадата са значително 
засегнати от корозионните процеси, развили се в бетона и армировката от комбинираното 
действие на вибрации и агресивните агенти. В повечето места бетонното защитно покритие 
на армировката на надлъжните ребра е изцяло разрушено, дълбочината на корозията на 
стоманените пръти е в границите на 1,0-1,5 мм. 

Напречните ребра на тези панели са в относително по-добро състояние в сравнение  с 
надлъжните, като при тях няма разрушени зони от бетонното защитно покритие (само 
пукнатини в него), а корозията на армировката е от 0,3 до 0,6 мм. 

Плочата на подовите панели има корозирала армировка на дълбочина 0,3-0,5 мм. 
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ІІІ.4. Покривни панели 

Надлъжните ребра на покривните панели имат разрушено защитно бетонно покритие и 
корозирала армировка с дълбочина от 0,5 до 1,0 мм. Напречните ребра и плочата на 
покривните панели имат начална степен на корозия на армировката на дълбочина от 0,1 до 
0,2 мм, а така също и пукнатини в защитното бетонно покритие с ширина 0,3-0,5 мм. 
 
ІІІ.5. Вероятна якост на бетона на конструктивните елементи 

От проведените изпитвания по безразрушителен метод с уред  «Шмид – N” за 
установяване вероятната якост на натиск на бетона на отделните видове конструктивни 
елементи бяха получени следните резултати: 

• колони : характеристична вероятна якост на натиск – 3,77 МРа, вероятен клас по 
якост на натиск – В 20; 

• гредостени:  характеристична вероятна якост на натиск – 26,10 МРа, вероятен 
клас по якост на натиск – В 25; 

• подови панели: характеристична вероятна якост на натиск – 24,34 МРа, вероятен 
клас по якост на натиск н бетона – В 20; 

• покривни панели: характеристична вероятна якост на натиск – 20,92 МРа, 
вероятен клас по якост на натиск – В 20; 

 
ІV. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА 
ЕСТАКАДАТА 

От резултатите, получени от изследванията за състоянието на бетона и армировката на 
стоманобетонните конструктивни елементи на естакадата, а така също и от направените 
изчислителни и оразмерителни проверки, могат да се направят следните по-важни изводи по 
отношение нейното техническо състояние, експлоатационна надеждност и дълготрайност: 

1. Конструктивните елементи от стоманобетон имат намалена носимоспособност и 
експлоатационна надеждност в сравнение с тези, дадени в проекта по време на 
изграждането й. Поради това, те не отговарят на действащите в момента нормативни 
изисквания за носимоспособност на стоманобетонни конструкции и на практика е 
застрашена сигурността и експлоатационната надеждност на съоръжението. 

2. Необходимо е предприемането на срочни конструктивни мерки на база специален 
проект, насочени към осигуряването на носещата способност на конструкцията в 
съответствие с актуалните у нас нормативни документи за проектиране на 
стоманобетонни конструкции. 

3. След изпълнението на конструктивните мерки по укрепване конструкцията на 
естакадата трябва да се изпълни вторична антикорозионна защита на нейните носещи 
елементи с оглед предотвратяване действието върху тях на производствените 
агресивни среди. 

 
V. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА САНИРАНЕ НА ЕСТАКАДАТА 

Санирането на стоманобетонните конструктивни елементи на естакадата трябва да се 
изпълни след тяхното конструктивно укрепване. За целта е необходимо разработването на 
специален технологичен проект. 

В Технологичния проект за саниране на конструктивните елементи на съоръжението 
трябва да бъдат посочени изискванията, материалите, съставите и технологията за 
изпълнение на следните операции: 

• отстраняване на нарушеното защитно покритие на армировката и достигане до 
здрав бетон; 

• почистване на армировката от продуктите на корозията; 
• изпълнение на антикорозионна защита на армировката; 
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• монтиране на нова армировка, ако такава е предвидена в конструктивния проект; 
• изпълнение на детайли за усилване на елемента, ако тава е дадено в 

конструктивния проект; 
• изпълнение на адхезионен слой за връзка между разкритите бетонни повърхности 

и циментополимерния разтвор, с които се възстановява геометрията на бетонното 
сечение на елемента; 

• възстановяване целостта на проектното сечение на стоманобетонните елементи 
на база циментополимерен разтвор; 

• изпълнение на вторична антикорозионна защита по повърхността на 
стоманобетонните конструктивни елементи на естакадата. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от направената диагностика за състоянието на стоманобетонните 
конструктивни елементи и базираната на нея оценка на тяхната действителна 
носимоспособност и експлоатационна надеждност бяха разработени конструктивен проект за 
укрепване и технологичен проект за саниране на съоръжението. Конструктивното укрепване 
на колоните, гредостените и подовите панели беше изпълнено през 2005 г. на базата на 
изделия от карбонови нишки по специално разработена технология, а след това бяха 
реализирани и всички видове работи, свързани със саниране на конструктивните елементи на 
естакадата. 
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„БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР“ - ВТОРОТО СЪЩЕСТВЕНО 
ИЗИСКВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ДИРЕКТИВА 89/106/EEC 

 
Стефанка Сивриева-Златарова1 

 
Резюме 

Безопасност при пожар е съществено изискване към строителните продукти и към 
строежите в Строителната Директива 89/106 на ЕЕС. Тълкувателен документ №2 е основа за 
хармонизирани стандарти, технически спецификации и ръководства за Технически 
одобрения.Главни принципи и приложни правила за проектиране при пожар са дадени в 
Еврокод EN 1991-1-2 и в Част 1-2 на ориентираните според конструктивния материал 
Еврокод от 1 до 6 и 9.Два възможни метода са дадени в EN 1991-1-2: предписания с 
прилагане на стандартно огнево въздействие и изпълнения на основата на физични и 
химични характеристики, които пораждат температурни натоварвания. 

 
 

“FIRE SAFETY” - THE SECOND ESSENTIAL REQUIREMENT 
OF DIRECTIVE 89/106 EEC 

 
Stefanka Sivrieva-Zlatarova 

 
Abstract 

Safety in case of fire is one of the essential requirement imposed on construction products and 
works by the Counsil Directive 89/106.The Interpretative document ID 2 provides bases for 
preparation of harmonized standards, technical specifications and guidelines for European technical 
approvals.General principals and application rules of fire design for construction products and 
works under fire situation are given in the Eurocode EN 1991-1-2 and in Parts 1.2 of material 
oriented Eurocodes 1 to 6 and 9. Two possible methods are provided in EN 1991-1-2 : the 
prescriptive approach using the nominal fire and the performance-based approach using physical 
and chemical parameters to generate thermal actions. 

 

                                                 
1  Стефанка Сивриева-Златарова, д-р. инж., ЕТ “Терера-2000 “-Анализи, проучване и проектиране за 
безопасност при пожар в сгради и съоръжения по БДС EN, жк Младост 1, бл.97, вх.А, ап.18, 1797 София,  
тел. 02/871 62 33; e-mail: terera_2000@ gbg.bg;  

Stefanka Sivrieva-Zlatarova, Dr. eng., “Company for fire safety in buildings and facilities”, h.c.”Mladost 1”  
bl. 97, ent. A, ap. 18, 1797 Sofia, tel. +3592 871-62-33; e-mail: terera_2000@ gbg.bg 



 630

Една от най-значимите промени при проектиране за безопасност при пожар е 
„откъсване“ от предварително предписани, табулирани стойности за отделни елементи, 
основани на изследователски експерименти или наблюдения върху конструкции подложени 
на огнево въздействие.Консерватизмът се съдържа в приемането, че елемента действува като 
изолиран от останалата част на строителната конструкция, което означава недействителна 
оценка за самата сграда или съоръжение.Целенасочените усилия на многобройни 
изследователи в пълната гама от проблеми в продължение на десетилетия доведе до 
обновяване на методологията и въвеждане на аналитични методи, с възможност за 
математическо моделиране.Доказана бе необходимостта от прилагането на конструктивен 
анализ(например за подова конструкция), въвеждане на способи за симулиране на конкретни 
начални и гранични условия, включване на температурен анализ(напр.за отделна стена), 
хидравличен анализ( за движение на влага причиняваща парен натиск и откъртвания и/или 
разрушение на бетон). 

Началото на реализацията на компютърни програми за трите вида анализи(термо –хидро 
-механичен) създадени в 1970 г. са възприети от Европейските изследователи във 
Великобритания и Италия, а от 1990 г. 

преминават в националните строителни норми на Швеция, Норвегия, Австралия и Нова 
Зеландия, като свързани с ниски разходи и оптимални в стадия на проектиране.Точно така са 
създадени частите за въздействие при пожар в Еврокодове 2 за стоманобетонни конструкции, 
3-за стоманени, 4-за комбинирани, 5-дървени, 6-за зидани и 9-за алуминиеви. 

Второто съществено изискване в съответствие с Тълкувателен документ №2(ID2) е 
основа на хармонизираните стандарти, техническите спецификации и ръководства за 
Технически одобрения.Принципите и правилата за приложение при проектиране за 
безопасност при пожар за продукти и процеси са дадени в Еврокод EN 1991-1-2[7] и в 
частите 1.2 за ориентираните по вид материал Еврокодове от 1 до 6 и 9.В EN 1991-1-2 са 
дадени двата подхода : предписания на основата на стандартно огнево въздействие и 
моделиране на основата на физични и химични параметри в резултат на температури. 

Стратегията за безопасност при пожар описана в Тълкувателен документ №2 представя в 
пет заглавия второто същественото изискване от Директива 89/106/ЕЕС (въведени у нас чрез 
ЗУТ -чл.169 (1)т.1, 2, Наредба за оценка на съответствието на.....), стандартите БДС ЕN на ТК 
1 и ТК 56 на БИС. Те характеризират връзки и зависимости за безопасност при пожар в обща 
система от пасивни и активни мерки за защита на сгради и съоръжения при пожар. 
Развитието и мащабите на всеки пожар зависят от различни фактори: 

• огнево въздействие (Еврокод 1991-1-2),  
• термо свойства на строителните продукти,  
• достъп на въздух,  
• контрол върху процесите на горене и разпространение на продуктите от горене,  
• ефикасна огнезащита. 

Тълкувателният документ №2[2] не третира подови покрития, обзавеждане и др., които 
влияят на развитието и разпространението на пожара. 

Прилагането на инженерни принципи за оценка на нивото на безопасност при пожар и за 
проектиране на необходимите технически решения изисква : 

• моделиране развитието и разпространението на пожар във и извън строежите,  
• редуциране на механичните характеристики на конструктивните материали при 

температури над 100° С,  
• поведение на конструктивните продукти при повишени и високи температури,  
• откриване на огъня(сигнализация), активиране и потушаване на пожара,  
• проектиране и проверка на пасивни мерки : огнесъпротивление-огнеустойчивост-

огнезащита на конструктивните елементи, вкл.евакуационни пътища и др.за 
спасителните екипи. 

С оглед постигане на проектни технически решения, свързани с второто съществено 
изискване на Директива 89/106/ЕЕС[1] в строителната практика е важно да бъдат определени 
характеристиките на продуктите и проектните процедури в съгласувана и утвърдена форма, 
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т.е. в Наредба с технически правила и норми за проектиране и осигуряване на строителните 
конструкции за безопасност при пожар. 

Известно е, че огневото въздействие е термично –топлинни потоци в резултат на 
радиация(лъчене), конвекция и топлопроводност.За идентифициране на термичното действие 
са въведени следните нива на излагане(експозиция): 

• малък източник на запалване( small ignition source ),  
• единичен горящ предмет (single burning items: burning equipment, stored products),  
• напълно развит пожар (fully developed fire : natural fire exposure, standard 

temperature/time curve). 
Термичното действие зависи от типа, интензитета и времетраенето на излагане и се 

характеризира с размера на пламъка, ниво на радиационен и конвективен топлообмен. 
Огнеустойчивостта на строителните конструкции е важна част в инженерния подход при 

осигуряване на безопасността при пожар, в зависимост от температурата и времетраенето на 
огневото въздействие.В Европейския съюз са въведени две възможности при създаване на 
сценарии за безопасност : естествен пожар и стандартизиран.  

Въвеждайки сценария за естествения пожар(параметрични зависимости “време-
температура”) пресмятанията за термичното действие се основават на описания за огнево 
натоварване и данни за помещението, където е пожара : 

• огнево натоварване(количество и скорост на горене ) 
• постъпване на въздух  
• геометрия и размери на помещението  
• термични свойства на ограждащите стени 
• действие на системи за гасене(напр.спринклерни инсталации) 
• бригади на гражданска защита и спасителни отряди. 

Инженерните методи прилагани за термично действие при сценарии за естествен пожар 
(параметричен) са усъвършенствувани чрез подходящ софтуер. 

При въвеждане на стандартизиран пожар се прилага зависимостта температура /време 
според стандарта на ISO 834 част 1. 

Оценката на второто съществено изискване се основава на няколко метода във връзка с 
хармонизираните характеристики на конструктивните продукти.В националните норми и 
правила могат да се приложат три различни подхода[4] по отделно или комбинирано : 

• минимални изисквания към строежа, които могат да са числени.В този случай 
трябва да се направи връзка между изискванията към строежа и характеристиките 
на продуктите,  

• минимални изисквания към продуктите, т.е. към показателят огнеустойчивост, 
изпълнение на инсталации за безопасност.В този случай е необходимо 
съгласуване с техническите спецификации 

• критична среда при пожар за хора вътре в сградата или извън нея. Прилага се 
хармонизираната терминология.  

Новата концепция за безопасност при пожар се разви по нова методология на основата 
на статистически данни и при въвеждане на процедури за вероятност от развитие и 
разпространение на пожар във всички типове сгради независимо от конструктивния 
материал. 

В [4] са обосновани реалистични и достоверни основни положения за анализ на 
конструктивната безопасност при пожар, която взема под внимание действителни 
конструктивни характеристики и активните мерки от страна на огнеборците. 

Процедурата наречена “Концепция за глобална безопасност при пожар” съдържа 
следните последователни действия: 

• характеристика на сградата, вероятност за нарастване и развитие на пожар : 
сценарий за пожара, (огнево натоварване, скорост но овъгляване, тип помещение, 
и условия за вентилиране),  
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• анализ на риска от пожар във функция от помещението (геометрия, обитатели и 
др.) и активните мерки на основа на статистически данни от реални пожари и 
вероятностни процедури;  

• огневото натоварване(въздействие),  
• зависимост “време/температура”,  
• симулиране поведението на цялата конструкция и комбинации за статично 

натоварване и огнево въздействие,  
• определяне на проектната огнеустойчивост nat

dfit , ; много често това може да е 

крайно гранично състояние, когато конструкцията е в състояние да носи 
статичното натоварване до края на естествен(параметричен) пожар,  

• оценка на безопасността(сигурността) на конструкцията, чрез сравняване на 
проектната огнеустойчивост nat

dfit ,  с необходимото време ,fi requt , което зависи от 

времето за евакуация на обитателите, както и от опасността от 
срутване;необходимото време ,fi requt  е според националните норми ( nat

dfit , ≥ ,fi requt ). 

В БДС EN 1991-1-2 [7] са дадени процедурите при проектиране за безопасност при 
пожар, температурни въздействия (анализ), механични въздействие, а в приложения : 
параметрични зависимости “време/температури”, локализирани пожари, усъвършенствано 
моделиране, стойности на огневото натоварване, еквивалентно време на въздействие, 
коефициент на конфигурация. 

Частите 1-2 на ориентираните по материал Еврокодове от 2 до 6 и 9 са посветени на 
пасивните мерки за защита на конструкциите и са продължения на основния документ ЕN 
1991-1-2. 

Проектните процедури при двата подхода (предписания и моделиране на физични 
температурни действия) обхващат анализ на елемент, анализ на част от конструкция и анализ 
на цяла конструкция [4] при селекция на проектен сценарий[7] съответствуващ на 
установения при анализ на риска (вкл.с други случайни въздействия) за едно 
помещение.След пожара ситуациите при охлаждане на конструкцията не се включват в 
проектните процедури 

Механичният анализ (механично поведение на конструкцията) по времетраене 
съответствува на температурния.Извършват се проверки чрез неравенствата за: 

огнеустойчивост : nat
dfit , ≥ ,fi requt  

носеща способност : , , , ,fi d t fi d tR E≥  
и критична за материала температура : ,d cr dΘ ≤ Θ . 

За проверка на горните неравенства съществуват изчислителни инструменти и 
програми.Много от тях са описани в [4]. 

 
ИЗВОДИ 

1. Безопасността при пожар става все по- важен проблем свързан с строителни 
продукти и проектни дейности. 

2. Инженерните методи прилагани за оценка на сигурността бързо се развиват и 
усъвършенствуват по отношение на необходимата технологична 
последователност.Многобройни компютърни техники и програмни продукти са 
достъпни за прилагане. 

3. В допълнение на определени усъвършенствани методи навлизат вероятностните 
методи и тези за оценка на инженерния риск, прилагани за анализ на сложна 
конструкция при създаден сценарий и рискова ситуация. 

4. Крайно необходими са разработки за въвеждане на данни описващи въздействие 
и свойства на материалите. 
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5. За нарастване на безопасността на конструкциите, необходими са различни 
активни и пасивни мерки вкл.инсталации за гасене (напр.спринклерни), 
разграждания....  

В web страницата на Националния институт по стандартизация и технологии на САЩ 
(NIST) са публикувани рекомендации 30 на брой от м.април т.г.с оглед устойчивост на 
сградите в националните норми и стандарти, инструменти и ръководства за приложение, 
класификация на сградите по клас на огнеустойчивост, изисквания вкл.за високите сгради, 
създаване на продължителни учебни курсове и програми приложими за архитекти и 
конструктори за овладяване на инженерните принципи и въвеждането им в проектанската 
практика, използуване на изчислителни методи в динамика на огневото въздействие, термо 
конструктивен анализ и др.полезни насоки за организиране дейността на институциите. 

Известни са усилията на International Code Counsil за усъвършенствуване на няколко 
раздела, свързани с проектиране и изграждане на сгради, а именно: 

• International Building Code;-ICC Electrical Code;-International Fire Code; 
• International Wildland-Urban Interface Code, които издадоха в два тома всички 

предложения за усъвършенстване за обсъждане на насрочената конференция от 
20 септември-01 октомври тази година във Флорида. 

НИСИ –ЕООД разработи Наредба с технически правила и норми за проектиране и 
осигуряване на строителните конструкции за безопасност при пожар, чиито първи раздели 
обхващат второто съществено изискване към строежите за безопасност при пожар.Разделите 
по вид конструкция съответстващи на вторите части на ЕN 2, 3, 4, 5, 6 и 9 трябва да се 
актуализират във връзка с новите редакции.Дали Възложителя (МРРБ ) ще се погрижи за 
това, не е ясно (?). 

Разработката очаква становище, публично обсъждане с оглед постигане на консенсус 
между проектанти и контролни органи за въвеждане в практиката на второто съществено 
изискване на Директива 89/106 на ЕЕС:” безопасност при пожар”. 
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Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 14-16 септември 2006 г., Варна 

 International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 14-16  September 2006, Varna, Bulgaria 

  

ПРОЕКТИРАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР В СГРАДИ  
И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ 

ЕВРОКОДОВЕ 
 

Стефанка Сивриева-Златарова1 
 

Резюме 
Всяка втора част на Еврокод: 1991-1-2,  1992-1-2,  1993-1-2,  1994-1-2,  1995-1-2,  1996-1-

2, 1999-1-2 дават възможност за осигуряване на сгради и съоръжения за безопасност при 
пожар,  в зависимост от конструктивния материал. 

В резултат на многогодишни експериментални и теоретични изследвания са създадени 
условия за бързо и икономически целесъобразно осигуряване на  т. н. пасивни мерки за 
безопасност. На кратко са отразени температурните въздействия,  най-важните промени в 
якостните и деформационни   характеристики на конструктивните материали,  областта на 
приложение и др.  

 
DESIGN FOR FIRE SAFETY IN BUILDINGS AND FACILITIES BASED ON 

EUROCODES 
 

Stefanka Sivrieva-Zlatarova 
 

Abstract 
Every second parts of Eurocodes : 1991-1-2,  1992-1-2, 1993-1-2, 1994-1-2,  
1995-1-2, 1996-1-2, 1999-1-2 contribute the possibility for fire safety in buildings and 

facilities about the materials. As the result of many years investigations by experiments and 
theoretical analysis now we can quickly and economically,  advisability to ensure the security of 
passive measures. In brief are reflected the temperature from fires, the important changes in 
strengths and deformations performance of materials, the area of application and so on.  

                                                 
1  Стефанка Сивриева-Златарова, д-р. инж., ЕТ “Терера-2000 “-Анализи, проучване и проектиране за 
безопасност при пожар в сгради и съоръжения по БДС EN, жк Младост 1, бл. 97, вх. А, ап. 18, 1797 София,  
тел. 02/871 62 33; e-mail: terera_2000@ gbg.bg;  

Stefanka Sivrieva-Zlatarova, Dr. eng., “Company for fire safety in buildings and facilities”, h.c.”Mladost 1”  
bl. 97, ent. A, ap. 18, 1797 Sofia, tel. +3592 871-62-33; e-mail: terera_2000@ gbg.bg 



 

 635

Вторите части на Конструктивните Еврокодове, представляват образователен пакет за 
проектантите конструктори на сгради от стомана, стоманобетон, дървесина, зидарии, 
стомано-стоманобетон и алуминий, в съответствие с второто съществено изискане на 
Директива 89/106. Назряла е необходимостта за обучение на българските проектанти по 
прилагане на тези части от Еврокодовете, които предлагат усъвършенствани проектни 
методи, принципно различни от все още действуващите ПСТН.  

Първата стъпка в процеса на проектиране е да се определят ясно критериите за 
безопасност при пожар за конкретния обект. Минималното ниво на безопасност се основава 
на защитата на живота на обитателите на сградата, около сградата и на спасителните екипи, 
което се определя в строителното законодателство. При необходимост от редуциране на 
риска от големи финансови загуби и въздействия върху околната среда минималното ниво на 
безопасност съответно нараства. Във всички случаи повредите върху строителните 
конструкции трябва да се минимизират. Оценката на риска и анализите за най-ефективни 
пасивни и активни мерки за безопасност за конкретни обекти вкл. за производствената 
дейност са от първостепенна важност. Във Великобритания се прилага специално 
Ръководство за защита на сградите, бизнеса ( Code of Practice for the Protection of Business).  

Усъвършенствуваните проектни методи обхващат три компоненти : моделиране на 
въздействието при пожар върху строителната конструкция, преобразуване на топлинния 
поток в конструктивния елемент и поведението на конструкцията.  

Предимствата на тези методи : 
-икономично проектиране, без рестриктивните опростени предписания,  
-по- точни представи за поведението на конструкцията при вероятен пожар,  
-нараства нивото на безопасност с въвеждане на усъвършенствани методи в общата 

стратегия за безопасност с допълнителна защита на обзавеждане, оборудване, 
непрекъснатост на производствени дейности, защита на собствеността и обитателите, на 
околната среда.  
 
МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Извършва се в съответствие с Еврокод EN 1991-1-2. Дадена е процедурата за 
конструктивно проектиране при пожар, температурното въздействие за температурен анализ, 
механичното въздействие за механичен анализ, а в приложения : параметрични 
температурни зависимости, опростени изчисления за външни мембрани, локализирани 
пожари, усъвършенствувани модели на пожар, плътност на огневото натоварване, 
еквивалентно време, фактор конфигурация.  

Дадените по-долу зависимости "температура - време" могат да се ползват при подова 
площ до 500m2, височина на помещението до 4 m, без отвори в покрива(приложение А).  

 
Зависимостите "температура - време" във фазата на нагряване се дават от: 

Θg = 20 + 1325 (1 - 0,324 e-0,2t*- 0,204 e-1,7t*- 0,472 e-19t*)                 ( 1 ) 
където: 

Θg  -температура в огневото пространство     [oC] 
t* = t.Г               [h] 
със 
t -време         [h] 
Г =[O/b]2 / (0,04/1160)2       [-] 

където: 
b = ( )λρc   в границите: 100 ≤ b ≤ 2200  [J/m2s1/2K] 
O -коефициент за вентилация през отвори: Av eqh /At   в границите: 0,02≤O≤0,20 

 [m1/2] 
Av  -площ на вертикалните отвори по всички стени  [m2] 
heq -средно претеглена височина на вертикалните отвори  [m] 
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At  -обща ограждаща площ на помещението (стени, таван и под, включително 
отворите)  [m2] 

ρ -плътност на ограждащата конструкция, вкл. таван и под  [kg/m3] 
c -специфичен топлина на ограждащата конструкция на помещение, вкл. таван и 

под [J/kg K] 
λ -топлопроводност на ограждащата конструкция на помещението  [W/m K] 

b, ρ, c и λ са определени при температура на околната среда 
При Г = 1, уравнение ІІ-4.1 се апроксимира за стандартната зависимост температура – 

време. 
 За отчитане на ограждащите повърхнини, вкл. таван и под при помещения с различни слоеве 
на материала b = ( )λρc  трябва да се въведе като: 

          ако  b1 < b2, b=b1                                (2) 
          ако  b1 > b2 

граничната дебелина slim първо се изчислява за изложения на въздействие материал, 
съответно 

slim = 
11

1..max3600
ρ

λ
c

t
       [m], където  tmax е в часове по правило от  (6) 

ако s1 > slim                   тогава b = b1 

ако s1 < slim     тогава b = 
lins
s1 b1 + (1 - 

lins
s1 ) b2; 

където: 
индексът 1 представлява слоя пряко изложен на въздействието на огън, индексът 2 е за 
следващ слой 

si дебелината на слой i 
ρi плътност на слой i 
ci специфична топлина на слоя i 
λi топлопроводността на слой i 
bi  = ( )iii c λρ  

 
За отчитане при различни материали в стени, таван и под b = ( )λρc   се въвежда като 
интегрална характеристика на топлофизически показатели:  

b = (∑(bj Aj ))/ ∑ (At – Av)                                                                                          (3) 

където: 
Aj площ на ограждащата повърхност (без отворите) от помещение с топлофизическа 

характеристика bj 

 
Максималната температура Θmax се достига при t* = tmax

* 
 tmax

* = tmax Г, 
при tmax

* = max [(0,2.10-3 qt,d /O) ; tlim ]    [h] 
qt,d проектно огнево натоварване, отнесено към площта на вътрешната повърхност на 

помещението At, където qt,d = qf,d.Af/At [MJ/m2]; при 50 ≤ qt,d ≤ 1000 [MJ/m2] 
qf,d проектно огнево натоварване, отнесено за площта на пода Af [MJ/m2], 
tmax съответства на максималната температура дадена от tlim при контролиране на 

процеса на горене. Ако tlim = (0,2.10-3 qt,d /O) пожарът се контролира от 
вентилация. 

 
В случай на бавно развитие на пожара tlim =25 минути;    при средно развитие на пожара      
tlim =20 минути и при бързо развитие на пожара tlim =15 минути.  
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Плътност на огнево натоварване qf, k, [MJ/m2] при различни видове сгради и функции 
 

Предназначение и ползване Средно 
qf, k, [MJ/m2] 

при 80% qf, k, неравномерно 
разпределение[MJ/m2] 

Жилища 780 948 
Болници стаи 230 280 
Хотели 310 377 
Библиотеки 1500 1824 
Офиси 420 511 
Училища 285 347 
Търговски центрове 600 730 
Театри (кина) 300 365 
Транспортни-публични 
пространства 

100 122 

 
Когато tmax = tlim , t*  = t Гlim  [h] 
 при Гlim = [Olim /b ]2 / (0,04/1160)2  
 където Olim 0,1. 10-3 qt,d / tlim,   където tlim  е в [h]  и  qt,d  е в  [MJ/m2] 
 
Ако (О >0,04  и qt,d < 75 и b < 1160), Гlim  трябва да се умножи с к: 

к = 1 + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
1160

1160
75

75
04,0

04,0 . bqO dt  

 
 Зависимостите "температура - време" при охлаждане се дават от: 

Θg = Θmax - 625 (t* - tmax
*.x) за tmax

* ≤ 0,5 h                      (4) 
Θg = Θmax - 250 (3 - tmax

*) (t* - tmax
*.x) за 0,5 h < tmax

* < 2 h     (5) 
Θg = Θmax - 250 (t* - tmax

*.x) за tmax
* ≥ 2 h                      (6) 

където: 
Θmax е максимална температура във фазата на нагряване, [°C] за t* = tmax

* 
където t*  е :       tmax

* = (0,2.10-3 qt,d /O). Г  [h] . 
От приложенията B,C,D,E ,G на БДС EN 1991-1-2 проектантът може да избере най- 
подходящата температурна зависимост за въвеждане при моделиране на въздействието от 
пожар върху конкретна строителна конструкция . 
По-долу е показана схема  за температурния и конструктивен анализи по разработка на проф. 
Professor Colin Bailey University of Manchester . 

 

 
 

Редуциране на якости и коравини в зависимост от температурата : 
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Пример при опростено проектиране с отчитане на редукция на граница на 
пропорционалност, якост, еластичен модул. 

 
Схема за преобразуване на топлинния поток  

 

Модел Проектна схема /резултати 
от изпитвания 

Прости 
зависимости 

Усъвършенствани 
модели 

комплексен опростен преходен усъвършенстван 
Преобразуване 
на топлинния 

поток 
топлопроводност 

конвекция 
радиация 

топлопроводност 

Възможности на 
анализа 

-резултати от експеримент-
стандартни условия на 

изпитване 

-емпирични 
решения 

-стандартни 
условия  

на изпитване 

-точни решения 
-независими  
от условията  
на пожара 

Тип на 
конструктивния 

елемент 

В зависимост от 
експериментални данни 

Главно 
стоманени 
елементи 

Всякакъв материал 
&конструкция  

Входни 
параметри 

Тип конструкция 
геометрия на 

конструктивния елемент 

-топлинен поток или зависимост 
температура-време, гранични 

условия 
геометрия на елемента 

топлофизически характеристики 
на материала 

Решения 
-температури в напречното 

сечение 
табулирани данни 

Температурен 
профил в 
напречното 
сечение 

Температурен 
профил от едно  
до три размерен 
в пространството 

Частта от Еврокода-
експерименти/изследвания

-ръководство за 
проектиране по 

Еврокод...  

Софтуер –крайни 
елементи Проектни 

инструменти 
Проектна схема/таблици Развитие на 

пожара Компютърен модел
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Конструктивен анализ 

Модел    
Пълен Опростен Междинен Усъвършенстван 

Входни 
параметри 

Температура в 
напречното сечение  
Редуциране на якости и 
коравини 
Статично натоварване  
Гранични условия  

Температури в 
напречното сечение на 
елемент  
Якости и коравина-
редукция  
Статично натоварване 
Гранични условия  

Детайлно разпределение 
на температурите  
Пълна зависимост на 
напрежения-
деформации в 
зависимост от 
температурата  
Температурно 
удължение  
Статично натоварване 
Гранични условия  
Вид елемент, плътност  

Точност 

Игнорира реалното 
поведение, оценката 
консервативна 
Изчисления за носеща 
способност по гранични 
състояния  

Започва с действително 
натоварване и условия на 
подпиране  
Изчисления за носеща 
способност по гранично 
състояние  

Предсказва напрежения, 
деформации, приплъз-
вания, ротация за 
конструктивните 
елементи при пожар 
Местното поведение 
може да не е точно за 
моделиране за цялата 
сграда  

Проектни 
инструменти 

Прости зависимости за 
ръчно изчисление 

Прости зависимости за 
ръчно изчисление  
Проектиране с отчитане 
на пластичен стадий, 
преразпределяне на 
огъващи моменти  
Прости компютърни 
модели  

Подходящи при 
стокообмен или за 
създаване на софтуер.  

 
 
До тук са посочени само схематично най-важните условия за проектиране при 

вероятностен пожар в сграда или съоръжение.  
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„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 14-16 септември 2006 г., Варна 

 International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 14-16  September 2006, Varna, Bulgaria 

  

КОНТРОЛ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПРОЕКТЕН БЕТОН 
СЪГЛАСНО БДС EN 206-1 

 
Теодор Рошавелов1 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2002 г. у нас беше въведен европейския стандарт – БДС EN 206-1 - Бетон. Част 1: 
Спецификация, свойства, производство и съответствие. По естеството си това е основният 
стандарт за бетон, на чиято база са съставени стандартите за изпитване на бетон, изпълнение 
и проектиране на бетонни конструкции. В него са регламентирани методите за 
специфициране на бетон, както и новото за нашата практика оценяване на съответствието на 
бетона при първоначално и продължаващо производство. По същество, този стандарт 
обединява и разширява обхвата на добре познатите ни БДС 9673-84 и БДС 7268-83, чието 
действие е предвидено да бъде прекратено до няколко години. В тази серия европейски 
стандарти, се нормират минималните изисквания към продуктите, като е предвидено 
допълнителни национални стандарти да ги допълват и разширяват, обхващайки 
националните практики и особености. Наред с допълнителните национални стандарти, 
следва да се издават ръководства и указания за приложение на тези стандарти, които да 
подпомагат участващите страни в приложението и използването им. 

В статията е разгледан подробно въпросът за оценяване на съответствието на бетона 
дадени в БДС EN 206-1.  

В чл.9.1. на БДС EN 206-1 се казва недвусмислено, че производствения контрол включва 
оценяване на съответствието. В същото време текста задължава производителя да има и 
прилага система за производствен контрол на продукцията, която е различна и независима от 
контрола на съответствието. Правилата за оценяване на съответствието залегнали в БДС EN 
206-1 са формулирани при предпоставката, че само производителя упражнява контрол на 
съответствието. У нас погрешно се е наложило схващането, че оценяването на 
съответствието е задължение на лицето за сертификация което в голяма степен е в 
противоречие с философията на стандарта. Такава промяна в подхода несъмнено изисква 
цялостна преоценка на контрола на съответствието. В стандарта е предвидено, 
спецификаторът да има възможност да проверява и изпитва доставките на бетон посредством 
т.н. изпитване за идентичност. Ето защо, на първо място е важно да разгледаме същността на 
оценяването на съответствието и критериите за съответствие. След това е илюстрирано 
възможното използване на всеки от двата метода за контрол на съответствието, дадени в 
чл.8.2. 

По-долу е направен опит за описание на нивата на контрол, които следва да се прилагат 
при производството на бетон по БДС EN 206-1 и е показано, че за да се приложи стандарта 

                                                 
1 Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Любен Каравелов”, ул. “Суходолска ” № 175, 1373 София,  
e-mail: roshavelov@vsu.bg 
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БДС EN 206-1 у нас са необходими да бъдат направени още много наброй действия, 
предимно от нормативно и образователно естество. 

Никой, включително и авторът не може да претендира, че е описал всички неясни 
постановки на стандарта БДС EN 206-1, нито че самият той знае отговорите на всички 
въпроси повдигнати по-долу. Целта на статията е да активира отговорните за това 
институции да предприемат стъпки за въвеждането на този стандарт у нас, тъй като 2007 
година наближава, а Европа едва ли ще прегърне очарована европейска практика “отгледана 
на наша почва”, нямаща нищо общо с европейските традиции. 

 
2. ЩО Е ТО “СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ”? 

В БДС EN 206-1 не са посочени указания за метода чрез който следва да се определя 
стандартното отклонение на статистическия ред от опитните резултати на съвкупността. 
Стандартната методика за определянето му, както и методът програмиран в повечето 
калкулатори е - корен квадратен от частното на сумата от квадратите на отклоненията на 
единичните опитни резултати от средно аритметичната стойност, разделени на броя на 
резултатите минус 1 (т.н. “n – 1” метод). В тази връзка възникват следните по-важни 
въпроси. 

Терминът “стандартно отклонение” не е дефиниран в стандарта. Освен това в 
българския превод на БДС EN 206-1:2002, в чл. 3, т.2 “Означения и съкращения” е определен 
като – “средно квадратично (стандартно) отклонение”; в чл.5, т.2.7, в чл.8, т. 2.1.2, Таблица 
13, чл.8, т.2.1.3 (5 пъти) и чл.8, т. 2.2.3 се среща като - стандартно отклонение; а в 
Приложение А, т.5 като - средно квадратично отклонение. Ето защо, не е ясно какво точно са 
имали предвид авторите. Терминът “стандартно отклонение” е превод от английски език, но 
за запознатите с техническата литература по въпроса, при използването му след него се 
добавя: 

(а) “на извадка от статистическия ред“. На български език се превежда като “средно 
квадратично отклонение” и за неговата оценката се използва “n - 1” методът или делителят 
под квадратния корен е (n – 1). На този превод се е спрял стандартизиращия орган у нас, 
вероятно по инерция от действащата у нас практиката или от по-широко разпространената 
методиката за изчисляването му; 

(б) “на целия статистически ред“. За оценката му се използват всички резултати от 
множеството, когато броят им клони към безкрайност (т.н. “n” метод); 

(в) или изрично се указва методът, които се използва за неговата оценка. Например: на 
размаха (Cusum system), на медианите, на средноквадратичното отклонение и пр. 

В т.2.1 на БДС 9673-84 изрично е казано, че “изчисляването на статистическите 
характеристики се извършва съгласно БДС 11316-73” и са дадени методите за това изчисле-
ние. Необясним обаче е фактът, че в голям брой системи за производствен контрол които 
функционират на сертифицирани бетонови възли у нас, този текст от БДС 9673-84 е 
пренесен автоматично и при оценяване на съответствието по БДС EN 206-1. Това е не само 
неоснователно, но и дълбоко погрешно. 

Запознатите с историята на разглеждания стандарт за бетона знаят, че в основата на 
системата за контрол на съответствието в prEN 206 са залегнали работите на Taerwe [3]. 
Всички коефициенти и константи, които са дадени в БДС EN 206-1 са изведени от този 
автор. Всички стойности са базирани (1) на log-нормално разпределение (за което е доказано, 
че описва по-добре разпределението на резултатите от изпитванията на якост на натиск на 
бетона в сравнение с по-консервативното нормалното (Гаусово) разпределение) и (2) на 
контролна картата, наречена “среден/пълзящ размах” или “кумулативна сума”. 

Определянето на стандартното отклонение чрез средно квадратичната стойност обаче, е 
неприложимо за производства при които средноаритметичната стойност може да се променя, 
както в случая с производството на бетон. Това се дължи на обстоятелството, че средно 
квадратичната стойност е функционално зависима от величината на средноаритметичната 
стойност Тази констатация е добре известна и подробно описана в стандартни четива по 
статистическа обработка на резултати от производствен контрол като например [4]. Там са 



 

 642

посочени и аргументите, защо за оценка на стандартното отклонение при производството на 
бетон следва да се използва средното отклонение на последователните двойки от поредните 
резултати в статистическия ред или т.н. система на средния размах. Този метод се прилага 
във всички страни на Европейската общност за оценка и контрол на съответствието на 
бетона, които използват Метод 2 на чл.8, т. 2.1.3 на EN 206-1, а в някои страни и за 
производствен контрол на бетона. Това е важна да се знае, по-причини даден до-долу в 
текста! 

Някой ще опонира, че в Германия понастоящем се използва средноквадратичната оценка 
на стандартното отклонение. Това е така, защото в Германия понастоящем се използва само 
Метод 1 от чл.8, т. 2.1.3 и то защото, там за контрол на съответствието се използват 
отклоненията на величината на средната якост, а не на стандартното отклонение (виж 
например, DAfStB Report No. 526). В този случай, няма значение какъв метод за оценка на 
стандартното отклонение ще се приложи, тъй като средноквадратичното отклонение е 
свързано с величината на средната якост. Освен това, този метод е крайно нечувствителен и е 
подлаган на непрекъснати критики от различни експерти в самата Германия. 

Оценката на стандартното отклонение по метода на средния размах е за предпочитане 
пред конвенционалния начин за нейното определяне (средно квадратично отклонение) в 
случаите, когато статистическия ред на резултатите от изпитването съдържа единични 
резултати извън доверителния интервал. Това се дължи на обстоятелството, че методът на 
средната разлика се влияе по-слабо от такива стойности на резултатите в сравнение със 
средноквадратичното отклонение. При изчисляването на средноквадратичното отклонение, 
квадратите на няколко значителни отклонения, ще превъзхождат по тежест квадратите на 
останалите по-малки отклонения. Оценката на стандартното отклонение по метода на 
средната разлика не включва повдигане на квадрат, с което ефекта на отдалечените от 
средната стройност резултати е по-малък. 

Също така, методът на средния размах е за предпочитане при статистически редове 
съдържащи резултати, при които средноаритметичната стойност се променя във времето. 
Средноквадратичното отклонение се изчислява чрез отклоненията на всички резултати от 
множеството от средноаритметичната стойност. Поради тази причина, ако резултатите от 
множеството съдържат отместване на средноаритметичната стойност в момент от времето, 
всички тези отклонения ще бъдат нереално завишени, а средноквадратичното отклонение ще 
даде преувеличена оценка на дисперсията на резултатите от средноаритметичната стойност. 
При използването на метода на средната разлика, такова отместване ще повлияе само върху 
един размах, който е разположена в отместването. Ето защо, стандартното отклонение 
оценено чрез средния размах ще се влияе по-слабо от такова отместване на средната якост, 
отколкото ако е оценено чрез средно квадратичното отклонение. 

В процеса на оценяване на съответствието, могат да се очакват и двете коментирани по-
горе ситуации – единични резултати извън доверителния интервал и промяна на средната 
якост през периода на оценяването. 

 
3. СЪЩНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА КОНТРОЛ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И КРИТЕРИИ 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЯКОСТТА НА НАТИСК ГЛАСНО БДС EN 206-1:2002 

Стандартното отклонение което следва да се използва през първия период на оценяване 
на съответствието при продължително производство се оценява от най-малко 35 поредни 
резултата от изпитване на якостта получени през период надвишаващ три месеца, който 
предхожда периода на оценяването. Най-малко на всеки период на оценяване трябва да се 
проверява стандартното отклонение, за да се провери, че то не се е променило (отклонило) 
съществено. В т. 8.2.1.3 на БДС EN 206-1 са предвидени два метода за проверка на 
валидността на приетата стойност на стандартното отклонение (σ). 

Според първия метод, стандартното отклонение изчислено от най-малко 15 резултата 
(s15) се сравнява с граничните стойности на текущо приетото стандартно отклонение (σ). 
Когато стойността на s15 е извън тези граници, се определя нова оценка на σ от последните 
налични 35 резултата от изпитване. Тези граници са зададени като: 
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0.63σ ≤ s15 ≤ 1.37σ 

Тези граници за изчислени посредством използването на системата на средния размах – 
виж например [3]. Ако това не се отчете, то оценката на стандартното отклонение направена 
чрез средноквадратичното отклонение ще бъде погрешна, защото практически никога няма 
да се побира в споменатите граници, т.е. системата за контрол на съответствието никога няма 
да сработи. 

На Фигура 1 е илюстрирана контролна карта за резултати от изпитване на бетон 
 

20

30

40

50

60

0 15 30 45 60 75 90 10
5

12
0

13
5

15
0

16
5

18
0

Пореден номер на изпитването

28
 д
не
вн
а 
як
ос
т 
на

 н
ат
ис
к 

(N
/m

m2 )

Ср.якост - СР Ср.якост - СК Дов. интервал - СР
Дов. интервал - СР Дов. интервал - СК Дов. интервал - СК

 
 
Фиг. 1. Контролна карта за изпитване на бетон. СР – среден размах; СК – средно 

квадратично отклонение. 
 
Стандарта допуска и втори метод, при който новата стойност на σ може да бъде 

изчислявана непрекъснато и да се приема получената стойност. Но е добавено, че 
“...чувствителността на втория метод трябва да бъде поне тази от метод 1”. Във 
Великобритания например, имат собствен метод за оценка на изменението на σ, в Холандия 
методът е различен, но е с доказана по-висока чувствителност от метод 1. 

В т. 9.9 Процедури на производствен контрол е записано: “.....Съставните материали, 
съоръженията, производствените процедури и бетонът трябва да бъдат контролирани с оглед 
на тяхното съответствие със спецификациите и изискванията на този стандарт. Контролът 
трябва да бъде такъв, че значителните изменения, които влияят върху свойствата, да са 
открити и да са предприети подходящи коригиращи действия.” Е, как да се открият, като се 
използва погрешна методика? 
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4. А “ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ”? 
За целите на производствения контрол е нормално да бъдат изключвани единичните 

резултати за якостта разположени извън доверителния интервал, т.е. резултати отстоящи на 
разстояние ± 3σ от средноаритметичната якост. Обаче, ако този критерии бъде приложен и 
при оценяването на съответствието, то ефектът може да бъде елиминацията на резултати 
които могат да не отговарят на критерия за индивидуалния резултат. Системата за контрол 
на съответствието трябва да е способна да идентифицира всички такива резултати и всеки 
един трябва да бъде изследван. Освен ако няма основателна причина за елиминиране на 
резултат, единичните резултати по-ниски от долната граница на доверителния интервал 
трябва да бъдат включени в оценката на съответствието, но следва да бъдат изключвани от 
проверката на стандартното отклонение. Производителите могат да елиминират и 
единичните резултати по-високи от горната граница на доверителния интервал от анализа на 
съответствието, но ако тази висока стойност е причинена от изисквания различни от 
предписаната (специфицирана) якост, която контролира величината на фактическата якост, 
например максимално В/Ц отношение, тези резултати следва да бъдат включени, при 
използването описаната по-горе процедура. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо е издаване на национално ръководство, което да обяснява и допълва 
правилата за оценка на съответствието залегнали в БДС EN 206-1:2002- Бетон. Част 1: 
Спецификация, свойства, производство и съответствие. То трябва да съдържа информация за 
методите за определяне на границите, които позволяват постигане на избраната вероятност 
на оценката за съответствието (probability of acceptance), начините за определяне на средно 
квадратичното отклонение и/или дисперсията, анализа на резултатите от изпитванията за 
съответствие и индикациите за потенциална поява на несъответствие, както и обяснения и 
насоки за приложението на някои положения от стандарта отнасящи се до изискванията за 
съответствие на свойства на бетона различни от якостта. 

Какво ли пише в одитните доклади на лицата, получили разрешение за оценяване на 
съответствието, от проверката на първоначалния и постоянен контрол (одит), оценка и 
одобряване на производствения контрол? В същност май е време да си спомним, че в 
НСИОССП има глава шеста която е време да бъде прилагана. 

А що се отнася до НСИОССП е време да се “отчете”, че са настъпили “някои” изменения 
в условията за оценяване на съответствието, както и че е натрупан “значителен опит” в 
приложението на наредбата и, ...... тя следва да бъде променена, час по-скоро. 
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ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОДУКТ 
“ДОГРАМА” – НАМЕРЕНИЯ И РЕАЛНОСТИ 

 
Р. Гуглев 1, К. Глушкова2 

 
Резюме 

Спазването на изискванията на НСИОССП по отношение оценяване съответствието на 
строителен продукт “дограма” при прилагането й на практика е на сравнително ниско ниво.  

На база на натрупания опит е направен анализ на състоянието на проблема и са посочени 
и основните причините за разминаване на законодателни намерения и практическото им 
прилагане в страната. 

Формулирани са предложения до държавната администрация, органите за надзор на 
пазара и консултантските фирми упражняващи строителен надзор, като основната им цел е в 
страната ни да има ефективно работеща система, която да изисква и следи за спазване на 
нормативните актове в отрасъл строителство и защита на интересите на обществото по 
отношение съществените изисквания към строежите (при изграждане и експлоатация). 

 
EVALUATION OF ACCORDANCE OF THE BUILDING MATERIAL “JOINERY” – 

INTENSIONS AND REALITY 
 

R. Guglev, K. Glushkova 
 
Abstract 

The adherence of specifications of Decree for Important Requirements and Evaluation of 
Accordance of Building Materials (DIREABM) regarding the evaluation of accordance of the 
building material “joinery” put into practice is at relatively low level. 

Based on the gained experience analysis is made for the current condition of the problem. 
Indications are given for the fundamental reasons about crossing the intention of the law with the 
law practical applicability in the state. 

Suggestions are formulated to the state administration, authorities for control of the market and 
consultant firms which exercise building control. The main point is effective and functional system 
in the country. This system demands and observes the adherence of the decrees in building branch. 
This system also protects the interests of the society concerning essential requirements for buildings 
(construction and exploitation). 
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От 2000 г. в нашата страна е в сила Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на строителните продукти (НСИОССП). В раздел 18 на номенклатурата за 
видовете продукти са включени врати и прозорци от всички видове материали. За оценяване 
съответствието на тези видове продукти, по-долу наричани обобщено “дограма”, независимо 
по коя система “1”, “3” или “4” се извършва оценяването,  Наредбата изисква: 

• функционираща система за производствен контрол от страна на производителя; 
• първоначално изпитване на типа на продукта от страна на Лицето за оценка на 

съответствието (ЛОС) по система “1” и “3” и от страна на производителя по 
система “4”. 

 
РЕАЛНОСТИТЕ В СТРАНАТА 

Фирмите-производители на дограма в страната са над сто хиляди, като те масово 
произвеждат дограма, оценяването на съответствието на която е по система “3”. 

От практическото въвеждане на Наредбата (2001г.) до настоящия момент в страната 
няма производители, които да я спазват. Има фирми-производители на дограма, които 
спазват само частично изискванията на Наредбата. Общият им брой е само 20, т.е. по-малко 
от 0,05 %.  Някои от тях имат функционираща система за производствен контрол, 
самостоятелна или в рамките на СУК по БДС EN ISO 2001/2, сертифицирането по която е 
доброволно. Провели са първоначално изпитване на типа на продукта, но дори и те не 
провеждат текущ контрол на готовата продукция чрез периодични изпитвания, с които да 
удостоверяват пред клиентите си качествата на произвежданите от тях продукти. 

Положителната оценка от първоначалното изпитване на типа на продукта е 
доказателство за техническите възможности на производителя да произвежда продукт с 
определени качества, но не е гаранция, че той фактически го произвежда със заявеното 
качество. Доказателства за качествата на готовата продукция са: автентично съставените 
записи от функционираща система за производствен контрол, включваща провеждането на 
периодични, текущи изпитвания за оценка на съществените изисквания на действащите 
нормативни актове към произвежданата готова продукция. 

Очевидно е, че практическото прилагане на наредбата за оценка на съществените 
изисквания на продукта “дограма” е символично. При това символично оценяване на 
съответствието, изразяващо се само и единствено в първоначално изпитване на типа на 
продукта, не се гарантират “декларираните” от производителя качества на готовата 
продукция поради отсъствието на функционираща система за производствен контрол във 
фирмите-производителки.  

Друга съществена причина производителите на дограма да не изпълняват задълженията 
си по Наредбата е отсъствието на взискателност за спазването й от страна на клиента, 
държавната администрация и надзорните органи – надзор на пазара и строителен надзор. 
Конкретни примери в тази връзка са следните обстоятелства от строителната практика в 
страната: 

• при провеждане на търгове за възлагане на поръчки за доставка и монтаж на 
дограма, от производителите не се изисква да представят документи, доказващи, 
че е извършена оценка  на съответствието на техните продукти със съществените 
изисквания към строежите и че производството се извършва при наличие на 
функционираща система за производствен контрол;  

• при приемане и въвеждане в експлоатация на завършени обекти, консултантските 
фирми също не изискват доказателства за техническите характеристики на 
вложената дограма и приемат изпълненото строителство само въз основа на 
формално издадените декларации за съответствие от производители или 
доставчици.  

От тук следва и въпроса, който си задават повечето производители:  Защо да полагаме 
усилия за спазването на Наредбата, след като това не се отразява положително върху обема 
на възлаганите ни поръчки и ръста на приходите? При този въпрос е необяснимо 
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бездействието на контролните органи, упражняващи надзор на пазара и на консултанстките 
фирми, осъществяващи строителен надзор на строежите в страната. 

Обичайно, клиентите нямат необходимата техническа компетентност и по правило са с 
ограничени финансови възможности. В стремежа си да закупят евтино нова дограма на 
жилището си разчитат изключително на устните уверения на производителите. Въпросът с 
гарантиране на качествата на новопоставената дограма в новоизграждащите се и 
съществуващите сгради не стои само пред отделния клиент. Това е въпрос, който засяга 
цялото общество и е с национално значение. Той е органически свързан с икономията на 
топлоенергия и звукоизолация на фасадните стени на сградите и съоръженията, като се има 
предвид, че през дограмата преминават най-голямата част на топлинните загуби и 
въздействията от шум. 

Натрупаният опит от изпитване на дограма от различни производители в 
лабораториите на Института (НИСИ) и наблюденията ни върху завършените строежи 
ни дава основание да обобщим най-често срещаните дефекти в предлаганата на 
българския пазар дограма: 

• повишена въздухопроницаемост и водопропускливост в зоните на крило-каса, 
обкова (пантите) и в ъгловите съединения на профилите; 

• непостигане на нормативно изискващите се стойности за топло- и звукоизолация; 
• разхерметизиране на стъклопакета и поява на кондензна влага; 
• депланация на заварените съединения; 
• дефекти и ограничена дълготрайност на обкова; 
• неточности и дефекти вследствие неправилен монтаж; 
• наличие на температурни мостове и течове от фугите между дограмата и 

масивната част от стената. 
Независимо от честосрещащите се дефекти в предлаганата на пазара дограма и 

отсъствието на текущ контрол на готовата продукция под предтекст, че той оскъпява 
продукцията, производството на дограма е една от областите в отрасъла строителство с най–
висок размер на печалбата (от 30 до 50% върху себестойността на продукцията). 

За символичното прилагане на НСИОССП и формалния надзор от страна на 
“Консултантите”, упражняващи строителен надзор,  отговорността е на държавната 
администрация в лицето на МРРБ, в частност ДНСК и ДАМТН, в частност органите за 
Надзор на пазара, поради пълното им бездействие за защита на интересите на потребителя и 
отсъствието на взискателност за постигането на съществените изисквания към строежите за 
топло- и звукоизолация на фасадните стени. 

Отсъствието на взискателност от държавната администрация за спазване на Наредбата за 
строителен продукт “дограма” стимулира производителите към неспазването й и обезмисля 
усилията и влагането на средства от страна на добрите и съвестни производители да работят 
в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове в страната. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

За защита на потребителя и интересите на обществото за енергоикономия и подобряване 
комфорта на обитаване в жилищните и обществени сгради, можем да направим следните 
предложения: 

• да се повиши активността и взискателността на държавната администрация за 
стрикното прилагане на Наредбата за оценка на съответствието на строителния 
продут “дограма”, чрез привеждане в действие на изискванията на Наредбата, 
производителите на дограма да имат въведена и функционираща  система за 
производствен контрол, включваща и провеждане на текущи изпитвания за 
окачествяване на готовата продукция; 

• при търговете за възлагане на поръчки за производство и монтаж на дограма да се 
изискват доказателствени записи за оценено съответствие по НСИОССП на 
предлаганите продукти и че производството им се извършва при наличие на 
функционираща система за производствен контрол; 



 

 649

• при влагането на продукта “дограма” в строежите в страната за доказване на 
декларираните й качества да се изисква от производителя да представя протоколи 
от изпитване на образци от готовата продукция като доказателствен запис за 
осъществявания производствен контрол; 

• да се въведе практиката при въвеждане на строежите в експлотация оценката на 
изпълненото строителство по отношение съществените изисквания топло- и 
звукоизолация да се доказва чрез безразрушителни полеви изпитвания чрез 
използване на съвременни методи за обективен контрол и оценка. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно е, че в страната няма ефективно работеща система, която да изисква и следи за 
спазване на нормативните актове в отрасъл строителство и защита на интересите на 
обществото по отношение съществените изисквания към строежите (при изграждане и 
експлоатация). 

Във времето когато държавната администрация се отърсва от задълженията си на 
собственик на средствата за производство и отстъпва от командните си позиции в 
икономиката, отговорността й към интересите на обществото, загрижеността за околната 
среда и решаването на социалните проблеми нараства. Опитът на много страни от 
последните десет-петнадесет години налага извода, че за пълноценната реализиция на 
ползите от демократизацията на обществения живот и глобализацията на света, задължава 
всяка държава да извърши необходимото, за да създаде съвременна техническа 
инфраструктура за иновации и развитие на пазара и да инвестира не само в здравеопазване, 
образование и мрежите за социална сигурност, но и в изграждане и поддържане на система 
за регулация и контрол, за законност и защита на интересите на обществото. 
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Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 14-16 септември 2006 г., Варна 

 International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 14-16  September 2006, Varna, Bulgaria 

  

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
към проектната документация за изпълнение на планови промени  

(основен ремонт, реконструкция, преустройство и/или саниране) както  
и за възстановяване и укрепване след повреди или аварии  

на съществуващи сгради и строителни съоръжения (строежи) 
 

Румен Гуглев1 
 
Настоящият доклад систематизира техническите изисквания за обхвата на 

необходимата проектна документация, с която се планира извършването на промени 
(възстановяване и/или усилване след повреди, реконструкция и преустройство) в 
съществуващи строежи и критериите, на които трябва да отговаря тя при оценка на 
съответствието й. 

 
Забележка: Навсякъде в текста под "оценка за съответствието" и "оценка за съответствието 
на проектите" да се разбират "оценка за съответствието на проектите със съществените 
изисквания към строежите" (ЗУТ § 5, т.1)  

                                                 
1 Р. Гуглев, ст.н.с. д-р инж, НИСИ-София; 

Senior science associate Dr. Eng. R. Guglev – NISI-Sofia 
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1 .ОБХВАТ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Проектната документация трябва да съдържа: 

1.1. Екзекутиви (текстови описания, чертежи, фотографски материали, резултати от 
проведени изпитвания и изготвени (при необходимост) технически експертизи) за 
актуалното техническо състояние на строежа и оценка за съответствието му със 
съществените изисквания към строежите и с предписанията на други относими действащи 
съвременни нормативни актове. 
 
1.2. Текстово и графично представяне на предвижданите промени в: 

• архитектурата, включително и промени, свързани с осигуряване на достъпна 
среда на лица с физически увреждания; 

• условията на бъдещата експлоатация и безопасното ползване на строежа; 
• сигурността, носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на 

строителната конструкция и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания; 

• осигуряване опазването на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; 
• опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на 

строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и 
обекти; 

• пожарната безопасност на строежа; 
• икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; 
• вътрешните и външни комуникации и инсталации. 

 
1.3. Техническо удостоверяване (доказване) с изчисления, чертежи и протоколи от 
изпитвания, ако са проведени, на техническата допустимост и практическа реализуемост на 
планираните промени в съществуващия строеж при удовлетворяване изискванията на 
съвременните нормативни актове по отношение съществените изисквания към строежите. 
 
1.4. Работен (технически и екзекутивен) проект за изпълнение на планираните промени, 
разработен съгласно Наредба № 4/01 (БСА 5/2001) за обхват и съдържание на 
инвестиционните проекти (модифициран) – придружен с описания на технологията за 
изпълнение и план за "Безопасност и здраве по време на строителство", съгласно Наредба № 
2/02 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи (БСА 11-12/2002). 
 
2. ЕТАПИ НА РАБОТА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

• Работата по изготвянето на Инвестиционни проекти за изпълнение на 
реконструкции и преустройства преминава в следните етапи: 

• предварителни проучвания; 
• обследване на техническото състояние на съществуващия строеж и прогнозиране 

на възможностите за промяна; 
• изготвяне и утвърждаване на техническо задание; 
• изготвяне на работен проект; 
• оценка на съответствието на всички части на проекта със съществените 

изисквания към строежите и с изискванията на действащите нормативни актове. 
 
2.1. Дейности и крайни резултати за отделните етапи: 

а) Предварителни проучвания: 
• формулиране на идеята (намерението) за желаните промени в съществуващия 

строеж; 
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• предварително проучване на техническото състояние на строежа и изготвяне на 
прогнозна оценка за техническа и нормативна допустимост на планираните 
намерения за промени; 

• експертен анализ на събраната информация и вземане на решение за възлагане 
(или не) на обстойно проучване на възможностите за реализация на планираните 
промени;  

б) Обследване на техническото състояние на строежа и прогнозиране на възможностите 
за реализация на планираните промени: 

• екзекутивно заснемане на техническото състояние на строежа и създаване на 
технически паспорт ако предварително не е съставен; 

• техническо формулиране на намеренията за бъдещи промени в строежа по 
отношение на архитектурата и условията на експлоатация;  

• прогнозна оценка на техническите възможности за реализация на планираните 
промени и свързаните с това капитални разходи; при необходимост прогнозата 
може да бъде подкрепена и с техническа експертиза;  

в) Съставяне и утвърждаване от Възложителя на Техническото задание за разработване 
на работен проект за реализация на инвестиционните намерения за промени в строежа; 

г) Доказване на техническата допустимост и практическа реализуемост на планираните 
промени и изготвяне на работен проект за изпълнението им: 

• провеждане на необходимите изчислителни проверки, а при необходимост и 
моделни и/или натурни изпитвания, с които се доказва техническата допустимост 
и практическата изпълнимост на планираните промени в строежа при 
удовлетворяване на съвременните изисквания на съответните нормативни актове; 

• изготвяне на Работен проект, придружен с писана Технология за изпълнение и 
план за "Безопасност и здраве по време на строителство";  

д) Оценка на съответствието на всички части на проекта със съществените изисквания 
към строежите с изискванията на съвременните нормативни актове и за изпълнимост на 
техническото задание на Възложителя: 

• провеждане на алтернативни изчислителни проверки, а при необходимост и 
изпитвания за доказване на верността на възприетите в проекта изчислителни 
методи и модели, както и на съответствието им с избраните конструктивни 
решения, материали и технология за изпълнение; 

• визуален преглед на графичната част от проектната документация и отстраняване 
на допуснати технически грешки и несъответствия между отделните части и 
специалности; 

• изготвяне на комплексен доклад по извършената оценка за съответствие на 
проекта според Чл.142, ал.4 и 5 от ЗУТ. 

 
2.2. Решения на Възложителя: 

Възложителят по своя преценка възлага кои етапи от работата по изготвяне на 
проектната документация или части от нея да бъдат разработени за успешното приключване 
на инвестиционните си намерения. 

Независимо от спецификата на строежа и намеренията на Възложителя необходимата 
документация за издаване на разрешение за строеж трябва да съдържа: технически паспорт 
на строежа, екзекутивно заснемане на техническото му състояние, въз основа на което е 
разработен проекта, работен проект за изпълнение на планираните промени и оценка за 
съответствие на съществените изисквания към предвидения за промяна в проекта строеж с 
изискванията на съвременните нормативни актове. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИ,  
В КОИТО СЕ ПЛАНИРА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИИ И/ИЛИ 
ПРЕУСТРОЙСТВА С ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ НОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ: 

3.1. Конструктивна сигурност: 
3.1.1. Носимоспособност, устойчивост и коравина на строителните конструкции и на 

земната основа: 
а) преустройства и реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения се проектират 

и изпълняват при условие, че се запазва или увеличава носимоспособността, подобрява 
устойчивостта и удължава дълготрайността на строителните им конструкции;  

б) оценката на носещата способност и коравина на променяните строителни 
конструкции с изискванията на съвременните нормативни актове се доказва с изчисления с 
или без моделни или натурни изпитвания;  

в) проектирането на промени в съществуващите строежи може да се основава и на 
обсервационен метод (чрез заснемане, изпитване, и наблюдение по време на 
строителната реализация);  

г) избраните изчислителни модели трябва да са достоверно отражение на изчисляваната 
конструкция и да са подходящи за целите на проектирането; 

д) изчисленията се основават на резултатите от предварително заснетото техническо 
състояние на променяния строеж и включват анализи и проверки, с които се доказва 
удовлетворяването на нормативните изисквания за носеща способност и експлоатационна 
пригодност на конструкцията (за крайни и експлоатационни гранични състояния), като за: 

• бъдещите експлоатационни условия се вземат под внимание всички вероятни 
изчислителни ситуации, въздействия и влияния по време на строителство и 
експлоатация в продължение на икономически обоснования експлотационен срок 
след реализация на промяната; 

• сеизмични натоварвания - изчисленията се провеждат за нормативно приетия 
хазарт на въздействията и допустимия риск за уязвимост на конструкциите, като 
степентта им на подробност и ниво на точност се определя от категорията по 
степен на значимост на строежа и технико-икономическа целесъобразност на 
планираните промени; 

е) при осигуряване на сградите за сеизмични въздействия следва да се имат предвид 
следните обстоятелства: 

• при повечето от съществуващите строежи, конструкциите им не са проектирани с 
вземане под внимание съвременните изисквания при определяне на сеизмичните 
въздействия.  

• оценката на сеизмичния хазарт и сеизмичния риск за конструкциите в 
съответствие с настоящите познания често налагат мерки за усилването им;  

• критериите, които трябва да се спазват при проектирането са част от целия 
процес за сеизмично осигуряване на конструкциите; 

• при промени в конструкцията, свързани с преустройства, реконструкции, 
усилване и/или възстановяване следва да се търси оптимизация между 
първоначалните инвестиции и очакваното намаление на бъдещите разходи за 
поддържането или възстановяването им след повреди при земетресение; в тази 
връзка може да бъде приемливо при определени условия да се използва 
редуцирано (намалено) сеизмично въздействие за целите на проектирането; 

ж) промени, възстановяване и/или усилване на паметници и исторически сгради след 
повреди и разрушения се планират и изпълняват при спазване освен на настоящите указания, 
но и на допълнителни предписания от съответните компетентни държавни инстанции по 
отношение значимостта им и допустимостта на планираните промени 
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3.1.2. дълготрайност: 
Оценява се въз основа на: 

• прогноза за физическото остаряване на конструкцията за икономически 
обоснования експлотационен срок след реализация на промяната;  

• в изчисленията се вземат под внимание, ако са от значение, ефектите върху 
строителната конструкция, зависещи от времето (съсъхване, пълзене, релаксация, 
температурни промени, биологично и химическо стареене и др.п.); 

• размер на необходимите средства за поддържане; 
• очакваното морално остаряване - прогнозира се въз основа на ефектите от 

промените в жизнения стандарт на обществото и практическите постижения на 
научно-техническия прогрес; 

• не трябва да се предвижда промени в конструкцията на строежи, които са 
сериозно повредени от корозия и/или безстопанствено поддържане и са изградени 
от нетрайни материали или генетически експлоатацията им е ограничена; 

 
3.2. Пожарна безопасност: 

а) в проекта чрез анализ на вероятните изчислителни сценарии за пожар се обосновават 
възможностите за: 

• запазване носещата способност и устойчивост на строителната конструкция за 
нормативно допустимия минимален период при въздействия от пожар (R, E, I); 

• ограничаване на възникването и разпространението на огън и дим в строежа; 
• ограничаване на възникването и разпространението на пожар към съседни 

строежи;  
• създаване на необходимите условия за евакуация на обитателите при пожар; 
• осигуряване на безопасна работа на спасителните екипи при потушаване на 

пожар; 
• осигуряване на условия за защита на собствеността= 

Изчислителните сценарии за пожар се изготвят въз основа на цялостен, локален или по 
елементен анализ, при използване на налични данни, табулирана информация или опитни 
резултати. 

б) оценката на проекта трябва да удостовери съответствието с изискванията на 
съответните нормативни актове на: 

• предвидените пасивни и активни мерки за защита при пожар; 
• определените разходи за инспектиране и поддържане на активни мерки за 

защита; 
• разходите за технико-икономически осигуровки; 
• очакваните загуби при възникване и развитие на пожар - преки и непреки 

производствени и ремонтно възстановителни. 
 

3.3. Опазване на здравето и живота• на хората и на тяхното имущество: 
• оценка на микроклимата на вътрешните пространства (температура, влажност и 

чистота на въздуха, както и степен на осветеност); 
• осигуряване на биологична защита на обитателите на строежа - ограничаване на 

възможностите за развитие на паразити, гризачи и др. живи организми, влияещи 
отрицателно върху експлоатационните качества на строежа, както и 
разпространението на вредни за човека, домашните животни и растенията 
вируси; 

• ограничаване на отрицателните въздействия върху живите обитатели от 
използваните строителни материали, технологично оборудване и обзавеждане -
лъчения, отделяне на канцерогенни частици, отровни газове, елктро магнитни 
полета, шум и вибрации и др.п.; 
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• осигуряване на защита на собствениците или ползвателите срещу физическо 
насилие и посегателства на имуществото им, както и срещу отрицателните 
въздействия при наводнения, ветрови и електромагнитни бурии, производствени 
аварии и/или тероризъм (взривове, обгазяване с отровни газове, лъчения и др.п.); 

 
3.4. Безопасно ползване на строежа: 

• оценка на архитектурата, технологичните схеми, обслужващи инсталации и 
комуникации, приетото технологично оборудване и обзавеждане по отношение 
осигуряване на безопасни условия за престой, използване и поддържане на 
строежа по време на експлоатацията му; 

• осигуряване на достъпна среда на хора с физически увреждания; 
 
3.5. Опазване на околната среда, защитените територии и недвижимите паметници на 
културата: 

• оценка на въздействията върху въздуха, почвата, водата и живата природа 
(фауната и флората) по време на строителство и експлоатация; 

• защита от шум (от транспортни средства, промишлени обекти, културно-
развлекателна дейност и др.п.), СО2 -емисии и др. вредни газове и емисии, 
лъчения и др.п.; 

• защита от повреди, консервация и превенция за удължаване дълготрайността на 
историческите паметници на културата; 

 
3.6. Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта: 

• определя се разхода на топлина за единица отопляема площ и/или обем, въз 
основа на изчислените коефициент на топлопреминаване и кондензационен пад 
на ограждащите елементи и конструкции; 

• определят се топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация. 
 
4.ТЕХНИЧЕСКА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И НОРМАТИВНА ДОПУСТИМОСТ ПРИ 
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО: 

Изисквания към изходната информация: 
Минималната изходна информация за оценка на конструкциите трябва да съдържа: 

• индентификация на конструктивната система и оценка за нейното съответствие с 
нормативните критерии за регулярност;  

• информация за измененията в конструкцията направени по време на 
строителството и последвалата експлоатация до момента на планираните 
промени;  

• индентификация на начина на фундиране и на състоянието на земната основа, 
оценени в съответствие със съвременните нормативни критерии;  

• достоверни екзекутивни записи за геометричните характеристики на 
строителните елементи и конструкции;  

• информация за качествата и състоянието на материалите изграждащи 
строителните елементи и конструкции; 

• идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни 
натоварвания и условията на експлоатация с идентификация на категорията й по 
значимост; 

• информация за типа и степента на предишни и настоящи повреди на 
конструкцията, ако има такива, включително и предприети действия за 
възстановяване; 

• информация за философията, заложена при първоначалното проектиране на 
строежа, включително първоначално възприетите критерии за сеизмична 
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осигуреност на конструкцията му и възприети коефициенти за редукция на 
изчислителните сеизмични въздействия; 

• документирани записи за забелязани грешки в конструктивните схеми и детайли, 
както и за констатираните дефекти за качествата на вложените материали и 
изпълнени елементи, детайли и съединения. 

 
Техническа неопределеност 

Тъй като съществуващите конструкции отразяват техническото ниво на познание при 
тяхното проектиране и изграждане съдържат вероятно допуснати човешки грешки при 
проектиране, строителство и експлоатация и може да са били подложени на непознати 
предишни въздействия, конструктивната оценка на строежа и решението за промени в 
конструкцията му са свързани с значителни неточности и неопределености, които следва да 
се имат предвид както в дейностите свързани с техническата им паспортизация и безопасна 
експлоатация, така и при инвестиционни намерения за промени в тях, за да се минимизират 
тези неточности. 

Техническата оценка на съществуващите строежи и на проектите за промени в тях може 
да се основава на подходящо модифициране на въздействията и/или приемането на 
допустими модифицирани коефициенти на сигурност (в сравнение с нормативно приетите за 
новоизграждащите строежи), катото се има в предвид по-краткия експлоатационен период, 
по-малката-несигурност при определяне на постоянните товари и на свойствата на 
вложените в съществуващата конструкция материали: 
 
Модифициране на въздействията и изчислителните комбинации 

а) гравитационни и несеизмични въздействия 
Определят се въз основа на опита от дългогодишната експлоатация на строежа и 

прогнозите за бъдещето му, като не се допуска намаляване на стойностите в сравнение с 
нормативно определените минимални за въздействието, които влизат в комбинация със 
сеизмичните въздействия. 

б) сеизмични въздействия 
Основните модели за дефинирането на сеизмичните въздействия се определят по 

НПССЗР-87 и БДС ЕN-1998-1иЗ. като ефективното пиково ускорение на земната основа ак 
или кс, дефинирано в нормите може да се намали за целите на проектирането като се вземе 
предвид: 

• По-краткия експлоатационен период при условие, че сградата е предвидена за 
разрушаване след края на оставащия й експлоатационен период или се предвижда 
усилването й в края на намаления период на експлоатация; 

• Оптимизиране на съответствието на нормативните изисквания за стойностите на 
сеизмичните въздействия с по-широки социални, икономически и исторически цели 
на обществото, например спазването на нормативните стойности за изчислителните 
сеизмични въздействия при промени (възстановяване или усилване) за исторически 
паметник, биха довели до напълно неприемливи архитектурни изменения в него, а 
така също и до неприемлива икономическа и социална цена. 

• За определяне на модифицираните стойности на въздействията може да се използва, 
добре мотивирани технически решения, утвърдени по съответния законов ред, или 
методиката на БДС ЕN 1998-3, като от редукцията изчислителните стойности на 
сеизмичните въздействия може да бъдат намалени с не повече от 30%. 

в) Комбинирането на въздействията се извършва по общите правила за комбиниране 
заложена в съвременните нормативни актове. 

г) Ако се очакват неблагоприятни ефекти в земната основа и фундаментите при оценката 
и проектирането трябва да се вземат под внимание вероятните неравномерни слягания на 
земната основа включително и от земетръс. 
 
 



 

 657

Модификация на характеристики на конструкцията 
д) Изчисленията (анализът) трябва да се основава на фактическите (действителните) 

характеристики на конструкцията и вложените в нея материали въз основа на достатъчно 
представително събрана информация за тях. При наличие на статистически представителна 
информация за характеристиките на вложените материали, геометрията и коравината на 
конструкцията стойностите на коефициентите на сигурност за съответните им изчислителни 
характеристики могат да бъдат намалени в сравнение със същите използвани за проектиране 
на нови конструкции. В тези случаи опитно определените номинални стойности на 
съпротивленията могат да се използват за изчислителни за нуждите на проектирането. 
Съпротивителните характеристики на ново вложените материали, свързани със 
съществените изисквания на променените конструктивни елементи трябва да са коригирани 
със завишен коефициент на сигурност, отчитащ възможната редукция в следствие 
ограничените възможности за упражняване на ефективен контрол при изпълнение на 
строителството. 
 
Модификация на изчислителните модели 

е) При оценката (анализът, изчисленията) и проектирането може да бъде въведен и 
допълнителен коефициент на сигурност, отчитащ неточностите на приетия модел. 
Стойностите му се определят в зависимост от наличната информация за конструкцията, 
наличието на повреди от минали въздействия и използваните изчислителни средства и 
приети опростяващи предпоставки.  

ж) При определяне на динамичните характеристики на обследваните и предвидените 
за промяна конструкции трябва да се имат предвид възможните модификации на коравината 
и наличната дуктилност в резултат на повреди и/или промени от минали въздействия и/или 
интервенции.  
 
Нормативна допустимост на анализа и оценките: 

В зависимост от значимостта на строежа и размера на вероятните повреди при 
сеизмични и други комбинации на въздействия, както и от пълнотата (изчерпателността) на 
наличната информация, наличните ресурси и обстоятелствата при вземане на решение за 
промяна в конструкцията и конструктивната оценка на строежа трябва да се извършва чрез: 

а) Използване на изчислителни методи за линеен и нелинеен анализ, заложени в 
съвременните нормативни актове за проектиране, а именно: 

• линеен силов(lateral force) анализ; 
• модален спектрален анализ; .  
• нелинеен статичен (pushover) анализ; 
• нелинеен във времето динамичен анализ; 
• методът на редукция на сеизмичните въздействия чрез q-factor (коефициент на 

поведение или на реагиране) 
б) Приблизителни изчислителни методи, основани на дългогодишен положителен опит, 

специално адаптиране за конкретния случай т.е. използвания метод трябва да бъде приведен 
в съответствие с информация за поведението на обследваната сграда или аналогични 
сгради от аналогични въздействия в миналото; използването им изисква предварително 
калибриране и ясно дефиниране на обхвата им в сравнение с общите (съвременни)методи за 
изчисляване на конструкциите. 
 
5. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ ПО ОБХВАТ И ВИДОВЕ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО 
СЕ ДОПУСКА ПРИЛАГАНЕТО НА ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ПРОЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА 
НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

5.1. Kонструктивна сигурност 
Промени в съществуващи строежи, изразяващи се във възстановяване и/или усилване 

след повреди и/или планови преустройства и реконструкции на строителните им 
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конструкции се изпълняват въз основа на предварително разработена и утвърдена по 
съответния законов ред проектна документация, съдържаща задължително част 
„Конструкции”.  

Проектните решения, трябва да съдържат подробни записи за проведените анализи и 
проверки, предвидени в т.4., с които е доказано съответствието с изискванията на 
съвременните нормативни актове за конструктивна сигурност на строежите в страната на 
приетите решения предвиждащи промени в носещата способност, коравината и 
дълготрайността на строителните конструкции, както и промени свързани с: 

• отстраняване на индентифицирани локални и/или груби грешки в конструкцията; 
• локална и/или обща модификация на повредени или неповредени конструктивни 

елементи или части от строежа; 
• добавка на нови конструктивни елементи и модификации на конструктивната 

система на строежа; 
• замяна на съществуващи неносещи елементи с носещи елементи в 

модифицираната конструкция; 
• частично разрушаване и/или ограничаване условията на експлоатация, 

съществени промени в експлоатационните натоварвания и въздействия или 
промяна на предназначението й по степен на значимост; 

• изменения на регулярността, дуктилността и устойчивостта на строителната 
конструкция при поемане на вероятните сеизмични въздействия; 

• въвеждане и/или разширяване на фуги, отстраняване на потенциално уязвими 
части от конструкцията или действия свързани с промени в регулярноста й; 

• изменения (при ремонт и/или други намеси) в неносещи елементи, които водят до 
промени в общата регулярност и дуктилност на носещата конструкция или 
застрашат живота на обитателите и стойността на съхраняваните стоки и 
имущество в строежа, 

Трябва да съдържат подробни записи за проведените анализи и проверки, предвидени в 
т.4.3, с които е доказано съответствието на приетите решения с изискванията на 
съвременните нормативни актове за конструктивна сигурност на строежите в страната. 

При промени в строителните конструкции на съществуващи строежи от ІV÷VІ 
категория по степен на значимост е допустимо използването предимно на предвидените в 
т.4. опростени методи за анализ и оценка на конструктивната им сигурност. 

Планови промени в съществуващи строежи, които не са свързани с изменения в 
носещите им строителни конструкции и/или с промени на експлоатационните условия, се 
допускат за изпълнение въз основа на експертно становище от консултант с необходимата 
компетентност, с което се удостоверява обхвата на планираните промени и относителната 
неизменяемост на конструктивната сигурност и дълготрайност на строежа при реализация на 
планираните промени. 

Нормативно допустими промени в съществуващите строежи, които не водят до 
изменения на конструктивната сигурност на строителните им конструкции, могат да се 
приемат следните: 

• при незначителни промени (увеличение) в масата на строежа (с не повече от 5%) в 
сравнение със съществуващата на съответното етажно ниво, като конструкцията е 
в състояние да поеме увеличението; 

• при промени в експлоатационните условия и въздействия, които могат да се 
поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната 
конструкция, без да се нарушават нормативно определените минимални прагове 
за конструктивна сигурност на строежа; 

• при направа на отвори в неносещи (неучастващи в поемането на вероятните 
вертикални и хоризонтални натоваравния и въздействия върху конструкцията) 
преградно-разпределителни стени, архитектурни елементи и конструкции или 
частично или плъното им премахване, което не води до съществени промени (с не 
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повече от 5%) в изчислителната коравина, дуктилност, регулярност и 
функционалност на съществуващата строителна конструкция; 

• и др. аналогични промени, които технически мотивирано отговарят на 
изискването за относителна неизменяемост на конструктивната сигурност на 
проектирания за промяна строеж. 

 
5.2. Пожарна безопасност: 

а) Оценява се съответствието на пасивните и активни мерки за защита на строежа с 
нормативните документи, съобразено с вида и предназначението на строежа и правилността 
на избора от страна на проектанта за вероятните изчислителни сценарии за пожар; 

б) Подробно се оценяват: 
• избраните в проекта пасивни мерки за защита, в т.ч. обемно-планировъчни 

характеристики на сградите, експлоатационни показатели на конструкцията, 
използваните строителни продукти, инсталации и димозащита - осигуряващи 
носещата способност и устойчивост на конструкцията за проектния период от 
време и ограничаване разпространението на пожара;  

• предвидените в част инсталации на проекта активни мерки за защита: алармени, 
пожароизвестителни, гасителни и системи за контрол и отвеждане на дима; 

• предвидените организационно – евакуационни пътища за намесата на екипите на 
пожарната команда и спасителните отряди на гражданска защита.  

в) В случаите когато към проекта за съществуващия строеж първоначално е бил 
изготвен подробен анализ на изислителните сценарии за пожар и с планираните промени не 
се предвиждат съществени промени в обемно планировъчните решения и вида на 
използваните материали се допуска одобрение на проекта за реконструкция без да са 
проведени подробни анализи за вероятните изчислителни сценарии за пожар  

г) Обичайното приемане на проекта за строителна реализация е с писменото становище 
от органите на ДАПБ при МВР, за удостоверяване, че в проекта са спазени техническите 
изисквания на ПТН за функционалното предназначение, архитектурата и експлоатационните 
условия на строителната конструкция, технологичното оборудване и обзавеждане, 
обслужващите инсталации и комуникации. 

д) Оценката на пожарната безопасност на строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, изградени изцяло от негорими материали и в близост до които не се предвижда 
складиране на горими материали се извършва по опростена процедура – становище от 
консултант с необходимата компетентност. 

 
5.3. Опазване живота на хората и тяхното имущество: 
Доказва се с експертна оценка на консултант с необходимата компетентност. 
 
5.4. Безопасно ползване: 
Доказва се с експертна оценка на консултант с необходимата компетентност. 
 
5.5. Опазване на околната среда, включително защита от шум: 
Доказват се с разработването на доклад за ОВОС, като необходимостта от изготването 

му се регламентира със специален нормативен акт на МОСВ  
В плана за "Безопасност и здраве по време на строителство" се прогнозира шумовата 

емисия по време на строителство. 
При изпълнение на планови промени или възстановителни работи, с които не се 

изменят:  
1. обемно-планировъчните характеристики в интериора на строежа и  
2. плътността и масивността на ограждащите конструкции,  
Може да не се извършва проверка на стойностите на индексите на звукоизолация от 

въздушен щум на преградни стени и подове и индексите на звукоизолация от ударен щум за 
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подове за удоволетворяване на нормативните изисквания за нива на шум и звукоизолацията 
им. 

За сгради с повишени акустични изисквания, експлоатационните показатели се планират 
и доказват със специално разработена част „Звукоизолации” от проектната документация и с 
провеждането на натурни изпитвания на място за оценка на постигането им при 
строителната реализация на проекта. 

За описаните по-горе условия при сгради с повишени акустични изисквания може да не 
се изисква разработване на специална част „Звукоизилации” от проектната документация, 
ако се предвиди провеждане на натурни изпитвания на място за установяване на 
фактическите ефекти от промените при строителната реализация на проекта. 

 
5.6. Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта: 
За строежи от І÷ІІІ категория по степен на значимост енергийният баланс на строежа 

се анализира и оценява в отделна част от проектната документация т.е. част „Енергийна 
ефективност” 

За строежи от ІV÷VІ категория по степен на значимост енергийната им ефективност се 
оценява със становище от страна на консултант, с необходимата компетентност, за 
предвидените в проекта стойности за разходите на топлина за единица отопляеми площ или 
обем и/или необходимата енергия за производство на единица продукция. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
До разработването на самостоятелен нормантивен документ или отделни части към 

съществуващите норми за проектиране, проектите за възстановяване и укрепване след 
повреди или аварии и за изпълнение на планови промени на съществуващи строежи могат да 
се оценяват като се вземе под внимание посочените технически изисквания в настоящия 
доклад.  
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Abstract 

Construction products regulated by the construction products directive are more prone to 
complex trade barriers than other mass produced products. Mechanisms for achieving free trade of 
goods and a unified market are founded on mutual recognition and technical harmonization. This 
paper presents a comparative review of national and european regulatives for certificaton of 
construction products, as well as tasks of manufacturers and the notified body, that form the basis 
for certification of construction products. The setting up of a system for quality for the majority of 
manufacturing activities means that quality control and quality assurance are raised to a higher level 
of quality, i.e. To quality management. 
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1. INTRODUCTION 
The EU has developed original and innovative instruments for removing barriers to free 

movement of goods. The New Approach for regulatives for construction products holds a very 
prominent place among them. 

Construction products subject to the Construction Products Directive are more prone to 
complex trade obstacles than other mass produced products. There are several factors which make 
construction products especially prone to trade barriers, caused by unregulated legal regulatives: 

1. The tradition and construction procedures in EU countries differ and have long been 
subject to a regime of control, project organization, professional role and practice, tradition 
of designing, and methods. This promotes psychological conservatism among designers, 
clients, and product suppliers. Many manufacturers are cautious when they enter a new 
market. 

2. There is a very long list of specifications and acquisition procedures, via clients, 
researchers, designers, regulative controlers, contractors, vendors of construction products, 
construction surveillance, inspectors, and insurers. They could all have a say in selecting 
and approving products in various phases of designing, purchase and receiving, which 
makes everyone very cautious when specifying products and standards they know will be 
accepted by the other players in this chain. 

 
2. A COMPARATIVE REVIEW OF NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIVES FOR 
CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS 

A unified market is one of the major achievements of out rime. This economic region, allowing 
free movement of goods, services, capital, and workforce, provides the basis for EU prosperity in 
the 21st century. 

The free trade of goods is the cornerstone of the unified market. Mechanisms applied to 
achieve this goal are based on preventing new trade barriers, on mutual recognition and technical 
harmonization. 

Regardless of whether barriers are legally regulated or not, the end result is the need for 
manufacturers to have tested and certified products conforming to requirements of the target 
market, which implies: 

• multiple costs for testing, certification of the system for quality, and regular inspections 
• usually long delays to obtain permits on other markets, which can render the 

accomplishing of deadlines for deliveries of special purpose products impossible; 
• occasionally, requirements for redesigning products with various performance 

parameters, specifications, or restrictions for use of materials. 
With tho goal of gradually transferring from natonal to European regulatives, in the initial 

phase of transition, a comparative review of regulatives must be prepared, to enable the easiest 
possible means of harmonization between already existing national and European laws, rules, and 
regulatives. 

The New Approach directives impose the obligation of the manufacturer, or authorized 
representative, to prepare an EC declaration of conformity when placing a product on the market. 
Depending on the procedure, the EC declaration of conformity must prove that the product fulfills 
key requirements of directives applied, or that the product conforms to the type for which the 
certificate on type testing was issued, and that essential requirements of mentioned directives have 
been fulfilled. 

In place of the mark of certification defined in Official Journal  SRJ, No. 22/2006-9. as a 
confirmation of quality of a construction product, the CE sign symbolizes harmonization with all 
obligations that must be fulfilled by manufacturers for a specific product, based on directives 
regulating its use. When placed on products, this sign has the significance of a statement of a 
natural or legal person, who had placed the sign or is responsible for the placement of the CE mark, 
proving that the product is harmonized with all provisions relevant to the subject, and that it had 
been subjected to adequate procedures to evaluate harmionization. 
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Table 1. Comparative review of certification procedures for construction products 

 
Manufacturer Notified body 

Procedures Order on 
compulsory 
attestation 

CPD Order on 
compulsory 
attestation 

CPD 

1. Factory production 
control - 

Rule book on 
quality 
(for all 

certification 
systems) 

- - 

2. Initial surveillance of 
the factory and of factory 
production control 

- - - 
Initial period 
for systems 

1+ and 1 

3. Initial testing of 
product type  - Initial period 

for system 4 
1) 

Initial period 
for systems 
1+, 1 and 3 

4. Permament 
surveillance, evaluation 
and acceptance of factory 
production control 

- - - 
1/year for 

system 1+, 1 
and 2+ 

5. Testing of samples 
from factories according 
to the defined plan of 
testing (autocontrol tests) 

1) For systems 
1+, 1 and 2+1) - - 

6. Testing of random 
samples from the factory, 
the market, or the 
construction site 

- - Yes Only for 
system 1+ 

1) When requested 
 

Table 2. Comparative review of resulting documents 
 

Manufacturer Notified body 

 Order on 
compulsory 
attestation 

CPD Order on 
compulsory 
attestation 

CPD 

Resulting 
documents - 

 
 

EC declaration 
of conformity 

 
 
 
 
 

CE mark 
 

 

Certificate based 
on product 

quality 

EC Certificate 
of  

conformity  
(for systems 1+ 

and 1) 
 
 

EC Certificate 
of factory 
production 
control (for 

systems 2+ and 
2) 
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The testing laboratories, the inspection bodies and the certification bodies designated by the 
Member States must fulfill the following minimum conditions: 

1. availability of personnel and of the necessary means and equipment; 
2. technical competence and professional integrity of personnel; 
3. impartiality, in carrying out the tests, prepating the reports, issuing the certificates and 

performing surveillance provided for in Directive, of staff and technical personnel an relation to all 
circles, groups or persons directly or indirectly concerned with construction products; 

4. maintenance of professional secrecy by personnel; 
5. subscription of a civil liability insuranse unless that liability is covered by the State under 

national low; 
 

Table 3. Comparative review of bodies for attesting conformity of construction products 
 

Attestation systems BODIES INVOLVED IN THE ATTESTATION OF 
CONFORMITY 1+ 1 2+ 2 3 4 

Order on 
compulsory 
attestation 

CPD Annex III 
Tasks 
(Table 

1) 
      

 
Organizat. 
authorized 
to perform 
attestation 

(i) certification body, 
which means an impartial 
body, governmental or 
non-governmental, 
possessing the necessary 
competence and 
responsibility to carry out 
product conformity 
certification or FPC 
certification according to 
given rules of procedure 
and management; 

2 to 4  
and 6 Y Y Y Y   

 
- 

(ii) inspection body, which 
means an impartial body 
having the organization, 
staffing, competence and 
integrity to perform 
according to specified 
criteria functions such as 
assessing, recommending 
for acceptance and 
subsequent audit of 
manufacturers' factory 
production control system 

2, 4, 
and 6 s s s s   

Testing 
laboratories 

(iii) testing laboratory, 
which means a laboratory 
which measures, examines, 
tests, calibrates or 
otherwise determines the 
characteristics or 
performance of materials 
or products. 

3 and 6 s s   Y  

 Note: Inspection Bodies and 
Testing Laboratories can 
undertake the tasks but under 
systems 1, 1+, 2 and 2+ they 
do so on behalf of the 
certification body. 

KEY: 
Y - Body is involved in these tasks or in 
certification based on them. 
s - Body can undertake these tasks on behalf of a 
certification body. 
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3. CONCLUSION 
The aim of the Construction Products Directive is to remove barriers resulting from national 

testing and certification requirements, by forming a new, unified system of testing and certification. 
Harmonization of the European specification will remove most barriers to trade, especially those 
related to national standards and instructions in construction regulatives, construction surveillance, 
specifications, and contracts. 
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Abstract 
The concept of database has most important role in the project management. The 
development of the database in last decade is most important activities of computer usage in 
field of data processing. 
In this paper bases for production of database in project management and highway 
construction are treated. In the paper the description of basic employer's activities while 
elaborating designing and highway construction is given that is: preparation and 
investigation works, designing phase, design approval and obtaining of building permit, 
solving of the real estate relations, issuing of the works to the designers and contractors, 
building survey, technical check up and work approval, guarantee period phase of the 
executed works and economical and financial activities. 

Key words: data base, management, design, construction, highways 
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1. INTRODUCTION 
The concept of data base has more important role in the project management. The 

development of data base is in the past decade most important activities the usage of 
computers for processing of data.   

In the paper, the usage of data base in project management and highway construction 
has been examined.  

Designing and construction of highways is a complex process, which requires 
consumption of enormous material, environmental, and human resources.   

For efficient and high-quality management of the highway designing and construction 
processes it is necessary to make reliable and timely decisions with a purpose of directing 
process toward optimum management in scope of chosen define number of criteria.  

A necessary tool of management structures is data base, which is based on great number 
of useful data. It enables, with large percentage of probability, making reliable and timely 
decisions on the bases of detailed requirements, foreseeing possible consequences, actions 
and decisions. 

Management of the processes of production of technical documentation and highway 
construction is essential activity in the realization of the project. Design Management has a 
goal to provide required level of quantity with lowest level of construction costs and traffic 
artery exploitation. Reduction and control of the costs and construction period, as well as 
quality control, are basic target functions of highway Project management.  

Influencing the price and quality in the phase of designing is effective in initial phase 
(production of General and Conceptual design). This influence falls once we approach 
physical realization of the structure.    

For realization of the structure, the necessary works that has to be carried out are 
defined, quota of resource and budget of the project is forming. The management is 
performed in the defined time encirclement and in the scope of exterior imposed factors. 
Target function of the management is carrying out of the work within the deadline,  with 
planed resources, finances and work quality control.  
 
2. EMPLOYER'S BASIC ACTIVITIES 

Here will be discussed design management and construction from Employer's point of 
view. Insufficient investigation of data base for designing management and highway 
construction, in specific conditions of economy development so far, leads to the management 
without reliable information, without recorded experiences for similar projects and creation 
of chaotic situation that leads to the irrational management.  

Management of complex work processes, designing and highway construction, demands 
participation of numerous organization totalities, as well as series of activities that have to be 
carried out so that such project can be completed. Further it is given description of basic 
employer's activities while planning, designing and highway construction that is: 

• preparation of investigation works, 
• designing phase, design permission , and obtaining building permit, 
• solution of real estate relations, 
• issuing the works to the designers and to the contractor , 
• construction supervision , 
• technical survey and work approval , 
• phase of warranty period for performed works and  
• economic – financial activities.  
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3. DATA SOURCES  
It is necessary that Employer predict expert personnel that shall be in contact with 

designers and which will take over , select, note and file data into the data base.     
Also, it is necessary that all other employer's personnel, who are included into the 

following of designing and construction works (accounting, management structures etc), 
must inform data base operators about all information.  
 

Table 1. Tabular review of entity within single module 
 
Ord 
No. MODULE ENTITY 

approvals bills 
expropriation working order 
building book solutions 
building diary concordance 
reports certificates 
performance of works certificate-leveling indexes 
financial construction contracts 
control of regulation application contract documents 

general practice city plan - technical and other 
requirements 

contact person introduction into the work 

1 
preparation, 
investigation 
works 

receiving and evidence of 
proposals minutes 

approvals bills 
general design working order 
main design solutions 
conceptual design concordance 

investment program city plan - technical and other 
requirements 

performance design minutes 

2 

designing and 
design approval, 
obtaining 
building permit 

general correspondence  
expropriation bills 

3 real estate 
relations general correspondence working order 

general practice certificate-leveling indexes 
contact person contracts 
receiving and evidence of 
proposals contract documents 

working orders introduction into the works 

4 
Issuing works to 
the designer and 
to the contractor 

solutions minutes 
certificate of test general correspondence 
building book bills 
building diary working orders 
reports solutions 
performance of works approvals 

5 construction 
supervision 

control of regulation application  
permission working orders 
reports solutions 
general correspondence certificates 6 

technical survey 
and work 
approval bills minutes 

general correspondence solutions 
bills minutes 

7 

warranty period 
phase for quality 
of performed 
works 

working orders  

financial construction working orders 
general correspondence certificates 8 

economic 
financial 
activities bills  
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Data sources that can emerge in designing phase are:  
• various contracts (about designing , consulting business, personnel training etc.), 
• correspondence that is between employer – designer and employer – other organs and 

organizations,  
• monthly and final certificate, 
• bills, 
• reports, 
• minutes, 
• contract documentation, 
• city plan – technical and other requirements, 
• design documentation, 
• evidence about work participants, 
• drawings and catalogs, 
• visualization and simulation arise during the work on the project,  
• personal designer's observation and/or employer's during work on the project.  

 
Sources of data that can appear in phase of building are:  
• various contracts (about designing , supervision, personnel training etc.), 
• correspondence that is between employer – designer and employer – other organs and 

organizations, 
• certificate – leveling index 
• financial construction, 
• monthly and final certificates, 
• bills, 
• advance payment, 
• means for the expropriation, 
• certificate of test, 
• reports, 
• minutes, 
• contract documentation, 
• building permit, 
• permit for preparation works, 
• performance design, 
• design of performed situation, 
• evidence about participants in the works, 
• plans and catalogs, 
• dynamic plans and work reports, 
• guarantee deposit, 
• personal observation of the designer's and/ or employer's during the works on project.   

 
4. DECOMPOSITION OF DATA BASE –MODULATION  

Examined data base is consist of mutually linked segments or modules that are 
representing single logical totalities.   

Modules are mutually liked with informational courses and with uniquely way of 
production.   

Data base is consisting of modules that are obtained with its decomposition. The 
decomposition is in concrete case done according to the processes that appeared in phases of 
designing and highway construction. 

Each module represents logical and technological encircled totalities.  
Modulation of the base was done to simplify real system, to describe its parts separately. 

Modules of the base represent firs level of decomposition of the base. The elements of 
module – entities are mutually overlapped so the defining of its limits is complex work. 
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That's way to the same entities were described conditions in different modules. Quoted 
module multiplies with different types of data, from which are important to mention data 
with vector and raster graphics.    
 
5. ENTITIES OF DATA BASE FOR DESIGNING AND HIGHWAY 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

Within each module, the entities were analyzed by description of designing and 
highway construction.  

Links between entities are established inside each logical module, and after that between 
modules as well. 

Mentioned entities are presented in the table within modules as follows:  
• module 1- entities that follows the procedure of designing and highway construction 

management in phase of preparation and investigation works, 
 

Table 2. Tabular review of all entities 
 

certificates of test general correspondence 
approvals contact persons 
expropriation receiving and evidencing the 

proposals 
general design bills 
main design working orders 
building book solutions 
building diary approvals 
conceptual design certificates 
investment program certification- leveling indexes 
reports contracts 
performance design contract documentation 
performance of works city plan, technical and other 

requirements 
financial construction introduction into the work 

1-8 <Main Subject 
Area> 

control of regulation 
application 

minutes 

 
• module 2- entities that follows the procedure of designing and highway construction 

management in phase of designing, design approval and obtaining the building 
permit, 

• module 3- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of solving the real estate relations, 

• module 4 entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of issuing the works to the designers and to the contractors, 

• module 5- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of survey of the construction, 

• module 6- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of technical review and work approval, 

• module 7- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of performed works warranty period, 

• module 8- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in phase of economic – financial activities. 

Module 1-8- entities that follows the procedure of designing and highway construction 
management in all phases that are mentioned and for which it was obtained modular link of 
all phases. 



 

 671

Given review is very convenient as transitional step toward the way from real system to 
rational module data base. 

Necessity of presentation data bases by modules, come from demands of participation of 
many users in the process of designing and highway construction management so that mutual 
exchange of useful information is possible as well as from demands of management of 
observed system in sense of reducing entropy on minimum. Further is given table 1 in which 
is given review of entities within single modules and table 2 in which is given review of all 
described entities.    
 
6. SPECIFIC FUNCTIONS 

In regard to the demands for specific functions, one should stress that data base has to 
be ready for dynamic exchange of data. Under the dynamic exchange of data hereinafter 
means that is necessary that data base is linked with some of the programs for dynamic 
planning. (PRIMAVERA, Microsoft Project etc.), so that on the bases of planed dynamic 
could give warnings to the users of data base when is necessary to complete some work. This 
is very important from following and management of whole project point of view. Also, 
important notice about conditions of completion of some work should be linked with 
dynamics of performed work from working order.  
 
7. CONCLUSION 

The employer has great interest to control all designers and contractors to whom it was 
entrusted production of technical documentation and highway construction, engineering 
construction and attached contents.   

In this paper, the problem of modeling of data base for designing and highway 
construction management was discussed. 

On the bases of exposed discussions can be proposed following conclusions: 
• management of large investment project demands attached informational system, and 

the reasons are great number of stochastic factors which follows the construction of 
such major structures, as well as great money investment, 

• numerous participants from different geographical localities can use information 
from data base, by which is improved efficiency of survey service function on distant 
design office and sites and theirs timely information, 

• data base enables providing information based on which the realization of plan is 
done.  

• data base enables usage of singular data.  
Formed data base, after the construction of highways can be used for analyses of work 

effects. It is necessary to analyze work effects and on this bases make useful conclusions for 
closer and far future, which is almost neglected nowadays.     

At the end, with effective usage of data base enables reduction of entropy of 
management system to the lowest point, reduction of data processing costs with reduction of 
time for system to answer and contribution to the efficient and timely information of 
participants in the management process, and all because of obtaining quality and prompt 
information.   
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