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Резюме 

В доклада e направено сравнение на устойчивостта на елементи с различно напречно 

сечение, височина и дължина, подложени на центричен натиск, съгласно БДС (НПСК-87) и 

Еврокод (EN 1993-1-1). 
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Elisaveta Dimitrova
1
 

 

Abstract 

The report compares the stability of elements with different cross section, height and length, 

subjected to centric pressure, according to BDS (NPSK-87) and Eurocode (EN 1993-1-1). 
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Резюме 

Обяснена е същността на P-delta анализа. Влиянието на усилията от втори ред върху 

матрицата на коравина и получаването на матрица на коравина по деформирана схема. 

Анализирани са стойностите на коефициента на деформативност  . 

 

 

SECOND ORDER EFFECTS, OBTAINED BY A SOFTWARE SYSTEM 

AND APPROXIMATELY CALCULATION 

 

Anton Gadzhakov
1 

 

Abstract 

It’s explained the essence of the P-delta analysis. The influence of the second order effects on 

the matrix of stiffness and it’s transforming in to stiffness matrix of deformed scheme. The values 

of the coefficient of deformation 

 

have been analysed. 
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Въведение 

 

Вследствие преместването на точките от конструкцията, се получават допълнителни 

усилия в нея. Анализа на поведението на конструкциите при наличие на усилия от втори ред, 

се осъществява чрез P-delta ефект. Извършен е анализ на изчислителния модел на Фиг.1, 

който представлява вертикална конзола с окачени на етажните нива маси. 

 

Фиг.1 

 

При въздействие на външни сили: (земетръс, вятър) върху конструкцията, масовата 

точка 1im  , се премества на разстояние 1iu  . В това деформирано състояние е на лице 

допълнителен момент, който е равен на: 

 

 1 1 1 1. . .i i i i iM Q u g m u    
 

 

1 :iQ 
сила на тежестта от маса с магнитуд 1im   

1 :iU 
хоризонтално преместване на приложната точка на масата 1im   

:g  земно ускорение 

Момента 1iM   може да бъде представен като двоица сили, приложени в масовите 

точки: i  и 1i  , като големината на тези сили е: 

 

 1 11 1

1 1

. .. i ii i

i i

g m uQ u

h h

  

 



 
 

Двоицата сили могат да бъдат изразени като: 

 

1 1 1
1

1

. 1
. .

1

i i i
i

i i

Q u F
u

h F

  




  
        

 

или като: 
   .L u F 

 

  :L
 матрица съдържаща теглата на съответните нива и разстоянията между 

приложните точки на масите. Тази двоица сили трябва да бъде отразена като външно 

въздействие в матричната форма на уравненията за равновесие от вида: 
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   .k u F
 

 

    .k u F F  
 

 

 .k u F
 

    
 

   

      

k k L

матрица на коравина по деформирана схема

 
   

 
 

Процедурата води до намаляване на коефициентите по стойност, а от там и до 

увеличаване на: преместванията, деформациите и напреженията. 

При технологията P-delta ефект, се въвеждат конкретните тегла на етажните нива. По 

този начин не е необходимо да се търси критичната стойност, а директно се получава 

ефектът от преместванията върху напрегнатото състояние на системата. Разглежданият 

подход е лесно приложим в концепцията на Метода на крайните елементи и е вграден в 

съвременните програмни системи. 

В българските норми - “Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони”, се прави проверка за деформативност. Чрез проверката се определя по 

приблизителен метод отношението на допълнителните усилия от втори ред към първичните 

усилия в конструкцията. Това отношение се нарича “Коефициент на деформативност”. 

 

.
0,1

. .

Q

F h R



 

 
 

където: 
:Q общ вертикален товар над конкретното етажно ниво 
: относително еластично хоризонтално преместване, получено от разликата на 

еластичните премествания на две съседни,едно над  друго,етажни нива 
:F напречна сила в разглежданото етажно ниво 
:h височина на етажа под разглежданото ниво  
:R коефициент на реагиране (За еквивалентни на стенни смесени системи – сгради с 

шайби, изпълнени по системите ЕК, ПК ) 0,28R   

 

В проверката за деформативност, коефициента на реагиране R  е в знаменател като по 

този начин се намират реалните еласто-пластични деформации в конструкцията, 

произхождащи от  (относително еластично хоризонтално преместване).  

 

Нормите за проектиране предвиждат: 

- При 0,1   ефекта от усилията от втори ред да не се взема под внимание; 

- При 0,1 0,2   етажните сеизмични сили се умножават с коефициент: 

1

1   

 

- При 0,2  трябва да се увеличи, хоризонталната коравина на конструкцията чрез 

допълнителни вертикални носещи елементи или чрез увеличаване на размерите на вече 

съществуващите. 
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Проверката за деформативност в Еврокод 8 е аналогична на тази в българските норми: 

 

.
0,1

.

tot r

tot

V d

P h
  

 
 

:totV
общ вертикален товар над конкретното етажно ниво 

:rd
 еласто-пластично хоризонтално преместване на съответното ниво 

:totp
 напречна сила в разглежданото ниво 

:h  височина на етажа под разглежданото ниво 

 

Пример 

Направил съм P-(delta) анализ на шест етажна сграда със съответните параметри 

описани в Табл. 1 по-долу: 

 
Табл.1 

 

Заключение 

В тази статия са изчислени усилията от втори ред, получени чрез програмна система и 

чрез зависимостта, посочена в българските норми за проектиране - Наредба № 2 за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”. Тази проверка има 

приблизителен характер, но все пак е критерии за деформируемостта на конструкцията. 

Проверките по - Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” 

и по Еврокод 8 са идентични. Изчислителната технология на Метода на крайните елементи, 

позволява директно, в един изчислителен ход да бъдат получени резултати за 

интересуващите ни величини, които съдържат в себе си ефектите от втори ред, а именно 

допълнителните усилия получени следствие преместването на точки от конструкцията. 
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СЪПОСТАВКА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ МЕТОДИ НА ГЛАДКИ ЕЛАСТИЧНИ  

ПЛОЧИ ГЕНЕРИРАНИ ПО МКЕ (“SAP 2000” И “TOWER 6.0”) С МЕТОД НА  

ЕЛАСТИЧНА СХЕМА (МЕТОД НА МАРКУС) 

 

Антоанета Владимирова Гаджакова
1
 

 

Резюме 

В тази статия са сравнени метода на крайните елементи и метода на Маркус при 

изчисляването на тънки еластични плочи. Резултатите за максималните стойности на 

огъващите и усукващ моменти в средата на плочата са съпоставени и дискутирани на кратко. 

 

 

COMPARISON OF COMPUTATIONAL MODELS, GENERATED BY FEM (SAP 2000 

AND TOWER 6.0) AND THE METHOD OF ELASTIC FORCES (METHOD OF MARCUS) 

 

Antoaneta Vladimirova Gadzhakova
1 

 

Abstract 

In the paper a comparison of computation plate models,generated by FEM (SAP 200 and 

Tower 6.0) and the method of elastic forces (method of Marcus). The results are compared and 

discussed. 
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1. Въведение 

Гладката еластична плоча е моделирана като Shell елемент в “SAP 2000 14.0” и 

“Tower6.0” Плочата е с дължина 5 м, широчина 4 м и дебелина 0,1 м. Натоварена е с 

равномерно разпределен товар q=10 kN/m
2
. Подпряна е ставно по контура и в двата 

програмни продукта. Използван е модул на еластичност Е=25000000 kN/m
2
, коефициент на 

Поасон=0,2. 

Плочата е изчислена и теоретично по метода на Маркус. След извеждане на разрезните 

усилия от “SAP 2000 14.0” и “Tower 6.0” е направено сравнение на резултатите. Те се 

визуализират като изолинии с различни цветове.  

 

2. Метод на крайните елементи 

Методът на крайните елементи е ефективна  изчислителна техника за решаването на 

задачи от областта на математическата физика и инженерните дисциплини. Той преобразува 

системата или моделира конструкцията като съвкупност от краен брой подобласти, наречени 

крайни елементи, контактуващи само в отделни, краен на брой точки, наречени възли. 

Крайните елементи имат размерността и свойствата на изходната система. Те могат да бъдат 

едномерни, двумерни или тримерни. 

Основната идея на метода е сложните функции на преместванията на точките от тялото 

да се апроксимират чрез по-прости функции, най-често алгебрични полиноми, дефинирани в 

областта на отделните крайни елементи. 

Направената апроксимация означава заменяне на безкрайния брой връзки между 

отделните елементи с краен брой, тоест опростяване на кинематичните свойства на 

моделираната конструкция. Сгъставянето на мрежата от крйни елменти и по-високата степен 

на апроксимиращите полиноми осигуряват по-точно решение. 

Основните стъпки, на които се базират решенията по МКЕ могат да бъдат 

систематизирани както следва: 

 Изясняване на кинематичните величини (обобщени премествания). 

 Изясняване на основните деформации, съответстващи на кинематичните величини. 

 Изясняване на статическите величини (напржения, обобщени сили) съответстващи 

на основните деформации. 

 Формулиране на физически връзки между горните величини. 

 Изразяване на условията за непрекъснатост на деформациите. 

 Формулиране и задаване на кинематичните и статични гранични условия 

(натоварване и подпиране) 

 Решаване на основното уравнение на МКЕ {F}=[K]*{V}, 

където: 

{F}-Вектор на обобщени възлови сили; 

[K]-Матрица на коравина; 

{V}-Вектор на обобщени възлови премествания;  

 

3. Теория на Кирхоф  

 

Поради своята простота теорията за огъване на тънки гладки еластични плочи,или 

популярна още като теория на Кирхоф е най-прилаганата плочова теория. В нея ся приети и 

използвани следните работни хипотези: 

 След прилагане на натоварването точките от средната равнина на плочата се 

преместват единствено по направление на координатната ос z; 

В сила са изразите:  
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0 0

0 0

0 0

( , , ) 0

( , , ) 0

( , , ) 0

u x y z u

v x y z v

w x y z w

 

 

 
 

 Нормалните напрежения от вида z
 са малки и могат да се пренебрегнат

0z 
 

 

За деформациите в точка е валиден изразът: 
 

 
2

2 ,
, ,x

w x y
u x y z z

x x



  
   

 

Огъващите и усукващият момент Mx, My, Mxy имат вида: 

 

 

2 2
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2 2/2

2
/2

/2

.

. 1

h

h

h

xy
h

w w
Mx z xdz D v
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2

.

12 1

E h
D
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D - цилиндрична коравина на плочата 

 

При изчисляването на кръстосано армираните плочи по теория на еластичността се 

използва решението на тънките еластични плочи, подпрени по контура. Излиза се от 

основното диференциално уравнение на Софи-Жермен-Лагранж: 

 

 
4 4 4

4 2 2 4
2 ,

w w w
D q x y

x x y y

   
   

      
 

Диференциалното уравнение свързва в линейна диференциална зависимост двете 

функции-на огъването и натоварването. То изразява необходимото и достатъчно условие за 

равновесие на елемент от плочата, без да държи сметка подпорните условия. Поради това 

уравнението има безкрайно много решения. Конкретните решения се подбират в зависимост 

от подпорните условия и начина на натоврване. 

По своята физическа същност уравнението изразява работата на плочата в двете 

направления:първият член на лявата част взема под внимание работата на плочата по 

направление x, третият член в направление y, а средният член – влиянието на извивните 

моменти. 

В зависимост от подпорните условия на плочата и начина на натоварване за решаване 

на диференциалното уравнение се използват подходящи методи, като метода на крайните 

разлики, метода на Маркус, метода на Навие, метода на крайните елементи и др. 

 

4. Изчисление на гладка еластична плоча по метода на Маркус 

 



645 

   5 0,18 5,18xo x fl l h    
         

2 2. 10.4,18
9,70

18,01y

q ly
My kNm

m
  

 
 

   4 0,18 4,18yo y fl l h    
       

2 2. 10.5,18
6,10

43,97x

q lx
Mx kNm

m
  

 
 

4.18
0.8 43.97; 18.01

5.18
x y

ly
m m

lx
      

 
 

4. Изчисление на гладка елестична плоча с програмни проедукти “SAP 2000“и 

“TOWER6.0”. 

 

Изчислението на гладка еластична плоча е базирано на МКЕ в софтуерните продукти 

“SAP2000“ и “TOWER 6.0”. Получените резултати и направеното сравнение между тях 

индикират съответствие в стойностните показатели . 

В илюстрирания  пример тънката еластична плоча е изчислена по метод на Маркус (по 

еластична схема). 

Известни са редица теории за огъване на гладки еластични плочи. Общите черти между 

всички тях са: 

 Еластичните плочи се разглеждат като хоризонтални равнинни дискове, чиято 

дебелина е значително по-малка от другите два размера; 

 Натоварването е приложено перпендикулярно на равнината на плочата; 

 Подпирането е най-често по линии или в отделни точки, но винаги разположени 

контурно; 

 След прелагане на натоварването точките от средната равнина на плочата се 

преместват само напречно, като формират повърхнина, наречена деформирана 

повърхнина или деформирана схема; 

 Материалът, от който е плочата, се разглежда като идеално линейно еластичен; 

 

4.1. Графични резултати от решението със програма SAP2000 
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4.2. Графични резултати от решението със програма „Tower 6.0” 

 

-0.69 7.03 -0.69

Mx [kNm/m]

-0.69

0.00

1.17

2.34

3.51

4.69

5.86

7.03

 Натов. 1: Товар

 Влияния в плочата: max Mx= 7.03 / min Mx= -0.69 kNm/m  
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-0.39 -0.39

-0.39

10.03

-0.39

My [kNm/m]

-0.39

0.00

1.67

3.35

5.02

6.69

8.37

10.04

 Натов. 1: Товар

 Влияния в плочата: max My= 10.03 / min My= -0.39 kNm/m  

 

4.3. Сравнение на получените резултати от трите решения 

Таблица 1 

Разрезни усилия Маркус “SAP 2000 14.0” “Tower 6.0” 

Mx, kNm/m 6.10 7.339 7.03 

My, kNm/m 9.70 10.346 10.03 

Mxy, kNm/m 6.64 6.764 6.99 

 

5. Заключение 

В предложената работа са съпоставени изчислителни резултати по МКЕ, получени от 

програмните системи “SАР 2000” и “Tower 6.0” с метода по еластична схема, известен в 

литературата като метод на Маркус. Числените резултати поместени в Таблица 1, 

недвусмислено показват, че стойностите, изчислени чрез “SАР 2000” са в полза на 

сигурността по отношение на огъващите моменти. Освен това чрез МКЕ е отчетена и 

деформативността на срязване на напречните сечения, което води до по-големи напречни 

премествания, а от там и разрезни усилия в плочата. 
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Резюме 

В настоящия доклад са представени резултатите сравнително проучване на стойностите 

на хоризонталният натиск от бетонната смес върху кофражите в съответствие с европейските 

стандарти. Разгледани са изискванията на DIN 18218 и Доклад CIRIA 108 за определяне на 

хоризонталния натиск. На базата на числен пример е представено изменението на 

стойностите на хоризонталния натиск по различините методики, като резултатите са 

представени таблично и графично. Направени са конкретни изводи и препоръки за 

определяне на стойностите на хоризонталния натиск в зависимост от височината на 

бетонирания елемент, скоростта на бетониране и температурата. 
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Abstract 

This report presents the results of a comparative study values of the horizontal pressure of 

fresh concrete on formwork in accordance with European standards. Examined are the requirements 

of DIN 18 218 and CIRIA Report 108 to determine the horizontal pressure. Based on a numerical 

example is presented to change the values of the horizontal pressure forward across methodologies, 

the results are presented tabulated and graphically. There have been specific conclusions and 

recommendations are the establishment of values of the horizontal pressure depending on the height 

concreting element velocity and temperature of the concrete. 
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Увод 

Бетонирането на вертикални конструктивни елементи – колони и шайби е свързано с 

наличието на голямо хоризонтално натоварване върху вертикалните кофражи. Именно 

поради тази причина е от съществени значение коректното проектиране на кофражите и ибор 

на кофражи с необходимата носимоспобност. 

В клауза 8.2.3 на БДС EN 12812 [1] е конкретизирано, че изчисляването на 

хоризонталния натиск от бетонната върху вертикалните кофражи трябва да се извърши по 

един от следните документи: 

- Технологичен наръчник: Кофраж; CIB-CIF-CEB 27-98-83 (Франция) 

- DIN 18218 (Германия) 

- Доклад CIRIA 108 Натиск от бетон върху кофраж. 1985 г. (Англия)  

Характерно е, че в европейската практика най-често се използват DIN 18218 и Доклад 

CIRIA 108. В направеното по-долу изложение е представено изменението на стойностите на 

хоризонталния натиск по различините методики, като резултатите са представени таблично и 

графично. 

 

1. Методи за определяне на хоризонталният натиск от бетонната смес върху 

вертикални кофражи. 

1.1 Определяне на хоризонтален натиск от бетонната смес върху вертикални 

кофражи в съответствие с DIN 18218 

Определянето на хоризонталния натиск от бетонната смес съгласно DIN 18218:2008, в 

зависимост от консистенцията се изършва по формулите [2]: 

Pmax=(5.R+21).kd - за земновлажна консистенция (клас KS съгласно DIN 1045 или клас 

F1 съгласно БДС EN 206-1); 

Pmax=(10.R+19).kd - за пластична консистенция (клас KP съгласно DIN 1045 или клас 

F2 съгласно БДС EN 206-1); 

Pmax=(14.R+18).kd - за силно пластична консистенция (клас KR съгласно DIN 1045 или 

клас F3 съгласно БДС EN 206-1); 

Pmax=(17.R+17).kd -  за течна консистенция, (клас KF съгласно DIN 1045 или клас F4 и 

съгласно БДС EN 206-1); 

където: 

R – скорост на бетониране, m/h 

Kd - коефициент зависещ от времето за втвърдяване. В случай, че не се използват 

пластифициращи добвки kd=1 

Стандарта DIN 18218:2008 регламентира, че стойността на Pmax се увеличава с 3% за 

всеки градус под 15
о
С и намалява с 3% за всеки градус над 15

о
С, като максималната 

редукция е 30%. 

Определянето на стойностите на хоризонтален натиск може да се извършва по 

диграмите представени на фиг.2.12 в [3] 

 

1.2 Определяне на хоризонтален натиск от бетонната смес върху вертикални 

кофражи в съответствие с Доклад CIRIA 108 

Определянето на хоризонталния натиск от бетонната смес съгласно Доклад CIRIA 108 

се изършва по диаграмата, представена на фиг. 2.14 в [3] или по формулата: 

 

2

121 /.. mkNVCHkCVCP btbb 



  

 

където, 

С1 – коеф. на напречното сечение (1,0 за стени; 1,5 за колони); 
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С2 – коеф. за добавки (0,3 за бетон без добавки; 0,45 за бетон с добавки); 

γ – обемно тегло на бетонната смес; 

Н – височина на бетонирания елемент, m 

kt -  коеф. отчитащ температурата на бет. смес. Определя се по формулата: 

 

кt = 

2
36

Tв+16

 
 
   

 

(при t=20
о
С kt =1) 

 

1.3. Съгласно Българските норми ПИПСМР, БСА 1981 г. 

 

,

2

max бет 1 2P *(0,27*V 0,78)*K *K kN / m       
 

maxP
-максимално странично налягане на бетонната смес 

2kN / m  

бет
- Обемно тегло на бетоната смес 

3/kN m  

H- Височина на пластабетонна смес, упражняваща налягане върху кофража m 

v - скорост на бетониране по височина  

1К
 - коефицент,който отчита влиянието на консистенцията на бетонната смес  

2К
 - коефицент, който отчита влиянието на температурата на бетонната смес 

К1 и К2 се отчитат съгласно [4] 

 

2. Определяне на хоризонталният натиск от бетонната смес върху вертикални 

кофражи по Din 18218, Ciria 108, Българските норми ПИПСМР, БСА 1981 г., при 

t=10÷30 C и височина на елементите от 2÷4,5 m. 
 

Настоящото изследване по трите стандарта е извършено при земновлажна, пластична, 

силно пластична и течна констистенция, при температури от 10
о
С до 25

о
С и височина на 

елементите от 2 m до 4,5 m. В доклада са представени стойностите на хоризонталният натиск 

от бетонната смес върху вертикални кофражи при температура 20
о
С и височина на 

елементите 3m, понеже това са едни от най-често срещаните в практиката случаи. 

Резултатите от изследването  са представени в табл. 1 до табл. 4 и фиг.1 до фиг.4. 
 

Табл.1 Стойности на хоризонталния натиск при земно влажна консистенция, 

температура 20
о
С и височина на елемента 3 m 

 

T Kd hел=m R=V=m/h DIN 18218 БСА 1981 CIRIA 108 

20 1 - 1 22,1 25 35,61 

20 1 - 1,50 24,225 27,7 40,61 

20 1 - 2 26,35 30,4 44,80 

20 1 - 2,5 28,475 33,1 48,46 

20 1 - 3 30,6 35,8 51,75 

20 1 - 3,5 32,725 38,5 54,74 

20 1 - 4 34,85 41,2 57,50 

20 1 - 4,5 36,975 43,9 60,06 

20 1 - 5 39,1 46,6 62,46 
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Табл.2 Стойности на хоризонталния натиск при пластична консистенция,  

температура 20
о
С и височина на елемента 3 m 

 

T Kd hел=m R=V=m/h DIN 18218 БСА 1981 CIRIA 108 

20 1 - 1,0 24,65 30,25 35,61 

20 1 - 1,5 28,9 33,63 40,61 

20 1 - 2,0 33,15 37 44,80 

20 1 - 2,5 37,4 40,38 48,46 

20 1 - 3,0 41,65 43,75 51,75 

20 1 - 3,5 45,9 47,13 54,74 

20 1 - 4,0 50,15 50,5 57,50 

20 1 - 4,5 54,4 53,88 60,06 

20 1 - 5,0 58,65 57,25 62,46 
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Табл.3 Стойности на хоризонталния натиск при силно пластична консистенция, 

температура 20
о
С и височина на елемента 3 m 

 

T Kd hел=m R=V=m/h DIN 18218 БСА 1981 CIRIA 108 

20 1 - 1 27,2 35,5 35,61 

20 1 - 1,50 33,15 39,55 40,61 

20 1 - 2 39,1 43,6 44,80 

20 1 - 2,5 45,05 47,65 48,46 

20 1 - 3 51 51,7 51,75 

20 1 - 3,5 56,95 55,75 54,74 

20 1 - 4 62,9 59,8 57,50 

20 1 - 4,5 68,85 63,85 60,06 

20 1 - 5 74,8 67,9 62,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.4 Стойности на хоризонталния натиск при течна  консистенция, 

температура 20
о
С и височина на елемента 3 m 

 

T Kd hел=m R=V=m/h DIN 18218 БСА 1981 CIRIA 108 

20 1 - 1 28,9 35,5 35,61 

20 1 - 1,50 36,125 39,55 40,61 

20 1 - 2 43,35 43,6 44,80 

20 1 - 2,5 50,575 47,65 48,46 

20 1 - 3 57,8 51,7 51,75 

20 1 - 3,5 65,025 55,75 54,74 

20 1 - 4 72,25 59,8 57,50 

20 1 - 4,5 79,475 63,85 60,06 

20 1 - 5 86,7 67,9 62,46 
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3. Анализ на резултатите 

При температура 15
о
С и земно влажна консистенция, най-големи стойности на 

хоризонталния натиск се получават при изчислението по стандарта CIRIA 108. За пластична 
консистенция при скорост на бетониране до 4,0 m/h, най-големи стойности се получават по 
CIRIA 108, a при скорост на бетониране над 4,0 m/h - по стандарта DIN 18218. За силно 
пластична консистенция при скорост на бетониране до 2,0 m/h, най-големи стойности се 
получават по CIRIA 108, a при скорост на бетониране над 2,0 m/h - по стандарта DIN 18218. 
При течна консистенция на бетонната смес най-големи стойности се получават по 
DIN 18218. 

При температура 20
о
С, земно влажна, пластична и силно пкластична консистенция, 

най-големи стойности на хоризонталния натиск се получават при изчислението по стандарта 
CIRIA 108. За течна консистенция при скорост на бетониране до 2,0 m/h, най-големи 
стойности се получават по CIRIA 108, a при скорост на бетониране над 2,0 m/h - по стандарта 
DIN 18218.  

При температура 25
о
С и земно влажна консистенция най-големи стойности на 

хоризонталния натиск се получават при изчислението по стандарта CIRIA 108. При 
пластична  консистенция, температура най-големи стойности се получава по CIRIA 108. При 
силно пластична консистенция големи стойности се получават по CIRIA 108. За течна 
консистенция по-големи стоиности се получават по CIRIA 108. 

 

4. Изводи 

4.1. По DIN 18218 и CIRIA 108 се получават като цяло по-големи стойности на 
хоризонталния натиск отколкото по БСА 1981 г. 

4.2. При земно-влажна и пластична консистенция е препоръчително да се използва 
CIRIA 108, понеже се получават по-големи стойности на хоризонталния натиск. 

4.3. При силно-пластична и течна консистенция, с цел определяне на максималната 
стойност на хоризонталния натиск са необходими конкретни изчисления и по DIN 18218 и 
по CIRIA 108 в зависимост от температурата на бетона и височината на бетонирания 
елемент. 
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Резюме 

Проблемите на енергийната ефективност и икономическата криза изискват 

използването на нови материали и технологии в строителството. След сламените покриви в 

Европа и в България започва използването на сламата като строителен материал. В работата 

се разглеждат някои основни принципи в строителството с балирана слама. Анализират се 

предимствата и недостатъците им относно енергийната ефективност, пожаро- и 

влагоустойчивост. 

 

Ключови дум: Бали слама, енергийна ефективност, топлоизолация, конструкция. 
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Abstract 

The problems of the energy efficieny and iconomic crysis demand using of new materials and 

technologies in the construction. After straw roofs in Europe and Bulgraria begins using of the 

straw as a construction material. In this paper-work there are considering some basic principals of 

building with straw bale. In paperwork there are analyzing the advantagies and disadvantagies about 

anergy efficiency , fire and moisture resistance. 

 

Kay words: Straw bale, energy efficieny, termal insulation, construction. 
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1. УВОД 

Доскоро непознат строителен материал навлезе в България и заплени много хора, а 

именно строителството с бали слама. В САЩ строителството с този материал е 

документирано от 1850 година насам, и се намират къщи на възраст от 150 години [1]. 

Постепенно се прехвърля в Западна Европа, главно Германия и Англия, към края на 60 

години на миналия век, където отдавна са познати сламените покриви, превърнали се в 

своебразен архитектурен феномен. Ако погледнем по-назад в историята ще открием, че със 

слама се е строило от древни времена, доказателство за което са запазилите се първобитни 

култури от Африка, Азия и Индонезия. Но балирането, като технология за събиране на 

остатъчния продукт от жъненето на зърнени култури е сравнително нова технология.  

 

2. МАТЕРИАЛ 
Сламата е вторичен продукт, остатъчна суровина, получена от изсушените стъбла на 

житни растения (ориз, ръж, пшеница, ечемик) и бобови култури, след отстраняване на 

зърното. [2] След прибирането на житните култури и рапицата на полето остават между 500 и 

1000 кг растителни остатъци, които поставят сериозни въпроси от гледна точка на следващия 

вегетационен цикъл. Паленето на стърнищата е не само забранено, но и крайно вредно, 

защото заедно със сламата изгаря както повърхностния хумусен слой, така и целулозата, от 

която в последствие се образува хумус. Огънят не унищожава нито патогенните 

микроорганизми, нито семената от плевелите, но унищожава значителна част полезната 

почвена микрофлора и създава условия за опустиняване на земите [3]. Пред растениевъдите 

стои въпросът какво да правят с остатъчния продукт от жъненето.  

Един от вариантите е да го използват за строителство на сгради, както са открили преди 

150 години в Небраска, САЩ [1]. Въпросът кои точно култури да използват за материал стои 

открит, но се препоръчва използването на ръж, защото не го ядът мишките и другите 

вредители. Задължително е използваният материал да бъде добре изсушен на сенчесто и 

проветриво място. Балите са с цилиндрична и паралелепипедна форма, като стандартните 

размери на последните са 100/50/40 см, но при желание на клиента и възмоност на машината 

за балиране, те могат да се променят. 

 

3. ОСНОВИ 

Сламата е хидроскопична, затова не се препоръчва поставянето ѝ директно на терена. 

Използват се два способа за отделянето и от земята – изгражда се основа или сградата се 

вдига над земята на колоно – наколно строителство. Препоръчителното минимално 

разстрояние е 50 см, но то може да стигне и до 150 см, в зависимот от климатичните 

особености и географската ширини – главно от количеството падащи дъждове на година и 

височината на снежната покривка [4]. 

Фундамента на сградата може да бъде от всякъкав устойчив на природните въздействия 

материал – камък, бетон, пръст, тухли, дърво, чакъл. Връзката между фундамента и стената 

се осъществява чрез хидроизолация, пречеща на влагата да премине от повърхността 

нагоре [1]. 

 

4. СКЕЛЕТ [1, 4] 

Съществуват два основни метода за строителство – 

когато къщата няма отделна конструкция, а тежеста от 

покрива се поема и носи от балите и когато къщата има 

отделна конструкция, а стените от бали се използват като 

ограждащ и топлоизолационен елемент.  

Първият метод се прилага само при едноетажни 

постройки, в неземетръсни райони и в България не е 

препоръчителен. Отворите се изграждат от дървени рамки в 

които се поставят вратите и прозорците. Този метод е бърз, 
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лесен и по-евтин. Строителството с него прилича на игра с лего, защото балите се застъпват 

наполовина една върху друга. 

Вторият метод е по-широко разпространен и по-стабилен. Наличието на конструкция 

трябва да отговаря на нормите за проектиране в земетръсни райони и е приложим в България. 

Главните елементи на скелета могат да са от дърво, метал или стоманобетон с различен 

профил. При дървото и металът профилът може да е кръгъл, правоъгълен или двойно Т 

образен, а при стоманобетонът главно правоъгълен. При използването на стоманобетонен 

скелет се изисква допълнително изолиране на неговите елементи заради добрата му 

топлопроводност. Скелета на този тип сгради е същия като стандартния скелет на 

обикновенните жилища – фундамент, колони, греди, подова и (или) покривна конструкция. 

Желателно е дървените елементи да са предварително добре изсушени и обработени 

против вредители и огън с безир или други съвременни материали, железните елементи да са 

обработени против ръжда, а стоманобенонните освен допълнителната топлоизолация за която 

споменахме по-нагоре да са и хидроизолирани, особенно тези които имат досег с почвата.  

Колоните се захващат здраво за основата, чрез планки или директно в основата, или се 

вкарват в почвата, при наколните сгради. Както казахме по-рано те могат да бъдат със 

всякакъв профил, могат да са единични или дублирани (двойни) – при избор на по-тънки 

сечения да бъдат скрити в стената или изкарани вън от нея с цел да се създаде 

архитектоничен вид.  

Гредите се захващат здраво за колоните, и тяхната функция е да носят подовата или 

покривната конструкция. При употребата на желязо или дърво трябва да се направи здрав 

пояс от двуредни елементи във вертикално и хоризонтално направление.  

Подовата конструкция на втория етаж и (или) на първия , при наколните сгради, се 

изгражда от леки материали – греди с дюшаме, но може да бъде и от стоманобетон, което 

силно увеличава цената и тежестта на конструкцията.  

Покрива се изгражда от същите материали като останалите елементи на скелета, като 

има вариации за покривна настилка – керемиди, които са доста тежки и скъпи, ондулин, 

тръстика или слама, които са леки и удобни за употреба. Горният край на сламената стена е 

желателно да се хидроизолира с цел да се предотврати при евентуално протичане на 

покривната конструкция овлажняването на сламата.  

Предимства и недостатъци на скелетни материали: 

 Стоманобетонът е скъп материал, а необходимостта от допълнителна 

топлоизолация още повече оскъпява използването на този тип конструкция, затова 

не се използва много често при тези сгради; 

 Дървото е сравнително евтин и естествен материал, който няма нужда от голяма 

допълнителна обработка, с него се работи бързо и лесно и създава ефект и уют; 

 Желязото е широко разпространен материал на средна цена, при правилна 

обработка е много траен, по-трудно се работи с него, но поради голямото 

разнообразие от елементи на пазара, могат да се създадът такива ефекти, каквито с 

другите материали не може. 

 

5. СТЕНИ, ВЪТРЕШНО ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ОТВОРИ [1, 4] 

Стените се изграждат от бали слама с размери – 100/50/40 см и половинки – 50/50/40 

или близки размери, затова при проектирането на такива сгради за основен модул трява са се 

приеме дългия размер на балата – 100 см. Както споменах по-нагоре балите се редят 

легообразно със застъпване при свободни стени с по-голяма дължина и в зависимост от 

подбраната конструкция или една над друга при по-къси стени и конструкция с с централни 

колони в стените. Желателно е да се осъществи вертикална връзка между отделните редове 

бали, като за това има различни варианти. Един от вариантите е чрез метални или дървени 

шишове с дължина два до три реда h= 80 – 120 см, друг вариант е чрез метални обтегачи тип 

шишове, които минават през цялата височина на стената и се обтягат в горния и край, трети 

начин е чрез обтягане с каиши. Хоризонтално стената може да се укрепи чрез метални или 
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дървени пояси през 2-3 реда бали, скриването на които става чрез леко зарязване на балата с 

резачка. 

Довършителните процеси при този тип строителство са същите, както стандартните. 

След завършване на стените следва директно поставяне на мазилка, като под нея се поставя 

мрежа за по-добро захващане на разтвора. Мрежата може да е тип рабица, тип 

топлоизолационна или ленена, на пазара се намират множество варианти и на трите типа. 

Може да се направи и предварително замазване със силно разреден разтвор тип мляко. 

Следват един или два слоя мазилка и боядисване. Желателно е да се използват дишащи 

материали за мазилката, като глина или хоросан. Употребата на цимент и други недишащи 

материали не е препоръчителна. Съществува неписано правило, че какъвто материал 

използваш отвъншната страна, такъв трябва да използваш и от вътрешната страна на стената. 

Вътрешните оградни стени е препоръчително да се изграждат от леки, негорими 

материали с добра звукоизолация, като могат да бъдат дървеноскелетни стени, гипсокартон и 

други. Поради голямата дебелина на балата – 40 – 50 см, този материал не се използва в 

интериорните стени заради загубата на полезна площ. Вътрешното пространство трябва да 

бъде съобразено единствено със конструктивния скелет, други изисквания няма. 

Отворите в ограждащите стени – прозорци и врати се ограничават чрез дървени или в 

редки случаи метални рамки. Дървените рамки се поставят по цялата широчина на стената и 

за тях се захващат или се използват като каси на прозорците и вратите. Желателно е тези 

рамки да са свързани конструктивно с останалите елементи на скелета или да са част от него. 

 

 

 

 

 

 

6. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРЕДИМСТВА 
Според световните и български проучвания сламата действа като добър топлоизолатор, 

затова е подходящ материал за ниско енергийни или пасивни сгради.  

Данни от тестове за топлопреминаване: 

- λ=0,052 (W/m.K) при перпендикулярно положение на стеблата (FASBA); 

- λ= 0,08 (W/m.K) по посока на стеблата (FASBA); 

- λ= 0,048 (W/m.K) без значение посоката на стеблата (в български лабораторни 

условия) [5]; 

- λ =0,030 (W/m.K) за XPS; 

- λ =0,040 (W/m.K) за EPS [ 6 ]. 

Според българските нормативи сламатае ефективен топлоизолационен материал, от 

раздела слаботоплопроводни с – λ= 0,06 (W/m.K) > – λ= 0,048 (W/m.K) за сламата [7].  

При сравнително изчисление на стандартна тухлена станa и допълнително външно 

топлоизолиране с стиропор и стена от слама се получава следното: 
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 Стена от слама с дебелина 50 см   – R = d/ λ = 0,5/0,048  = 10,4       U=1/R =0,096 

 Тухлена стена с дебелина 25 см   – R = d/ λ = 0,25/0,76 = 0,33        U=1/R =3,03 

 Топлоизолация от EPS с дебелина 40 см  – R = d/ λ = 0,40/0,04 = 10,0        U=1/R =0,01 

 Общо тухла + EPS с дебелина 65 см  – R = Uтухла + U EPS = 10,33  U=1/R =0,096 

 Топлоизолация от XPS с дебелина 30 см  – R = d/ λ = 0,30/0,030 = 10,00    U=1/R =0,01 

 Общо тухла + XPS с дебелина 55 см  – R = Uтухла + U XPS = 10,33  U=1/R =0,096 

 

Извода е ясен, сламата не е с по-добри топлоизолационни свойства от широко 

разпространените изолационни материали на пазара – EPS и XPS, но е с близък коефицент на 

топлопреминаване до тях, а в комбинация с тухлена стена, дебелината на ограждащия зид 

надвишава дебелината на бала слама.  

 

7. ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 

Сламата, като материал е силно запалима, но балираната слама не е толкова запалима. 

Ако се запали бала, то тя не се разгаря продължително време, а само тлее, поради липсата на 

кислород в пресованата структура. Когато сламата е изолирана от всички страни с мазилка, 

то огъня трудно достига до нея и бавно разгаря стената. За това свидетелстват и тестовете, 

проведени от различни изследователски институти по света.  

Пожарните тестове: 

- F-30(60 и експериментално 90) отговарящ на 30 (60 и 90) мин пожароустойчивост 

(EU) 

- ASTM E119 отговарящ на 60 мин пожароустойчивост (USA)[ 5 ]. 

 

8. ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ 

 

Влагата е един от големите проблеми при този тип строителство, заради израстването 

на гъби и плесени, чиито спори живеят по сламата. Както се спомена по-рано при 

балирането, сламата трябва да е идеално суха ( близката седмица да не е имало дъждове). 

Балите трябва да се съхраняват на сухо и проветриво място и да се пазят от вредните 

атмосферни условия – дъжд и други, затова този тип строителство не е подходящ в зимни 

или дъждовни условия. Но ако са спазени всички условия, няма проблеми за строителство с 

балираната слама.  

За да се предпази стената от последващо намокряне, както се отбеляза в точка 2, при 

основите трябва между прилежащия терен и началото на балите да има разстояние минимум 

50 см, и хидроизолащия, за да се избегне капилярната вертикална влага от дъжд и сняг. За да 

се предпази от допълнителното намокряне на стената от отскачането на водните капки се 

препоръчва терена около сградата да не е застлан с настилка, най-добрите варианти са или да 

се засее ивица трева, която да попива водата, или да се насипи дрениращ слой чакъл, който да 

отвежда дъждовната вода далече от стените.  

С вътрешната влага, особенно в мокрите помещения проблемите се решават както в 

стандартно строена сграда – добра хидроизолация за мокрите помещения и дишащи мазилки 

във всички останали помещения [4]. 
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9. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

Предимства 

Сламата е устойчив и възобновим продукт. Той се произвежда всяка година и голяма 

част от него не се оползотворява, по-точно се изгаря, което внася допълнително вредни 

емисии на въглероден диоксид в атмосферата. 

Това е екологичен продукт, тъй като за неговото производство не се влага допълнително 

енергия, не отделя формалдехит като при много други строителни материали, а също така 

могат да се спасят от изсичане много гори. 

Сравнително ниска е търговската му цена. В различните страни се привеждат различни 

цени за една бала слама, но винаги се посочва,че в сравнение с класическите строителни 

материали цената е няколко пъти по ниска(от 3 до 5 пъти). 

Стоителството с бали от слама е сравнително лесно и в повечето случаи може да се 

изпълни от самия собственик, което за млади семейства в условията на финансовата криза не 

е без значение. 

Едно от най-важните предимства което се изтъква от всички автори е добрата топло и 

шумо изолация. По данни от [  ] , коефициента на топлопроводност е λ=0,048 w/m.K, което е 

характерно за слаботоплопроводни материали( λ < 0.06  w/m.K). При обичайната дебелина на 

балите 0,5 m се получават очевидни предимства пред останалите материали използвани за 

топло и шумо изолация. 

 

Недостатъци. 

Независимо от това, че няма данни за изгорели къщи от слама, основният недостатък 

който се посочва за сламата като материал е нейната горимост. Този факт следва да се приема 

с резерви тъй като материала е херметически затворен и липсва кислород, най-важния 

компонент на горенето. Едно изследване показва, че сламената конструкция издържа до 

1750ºC. 

По същия начин следва да се третира и въпроса за насекомите и гризачите които 

нападат сламата. 

Без допълнителна носеща конструкция постройкапа няма да има необходимата 

устойчивост при вятър и земетръс. 

Няма данни за влиянието на влажноста на въздуха върху качествата на сламата. Този 

въпрос за район като Варна, където влажността е висока, е от особена важност. 

Най-накрая, но не последно място трябва да се посочат проблемите с узаконяване на 

тези постройки поради несъответствия с член 169 и член 169а на ЗУТ [8]. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведеното проучване показва, че от модерно увлечение строителството на къщи със 

сламени бали се превръща в сериозна тенденция, която дава възможност за изграждане на 

енергоефективни, природосъобразни и не на последно място евтини къщи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Serious Straw Bale, Paul Lacinski and Michel Bergeron. 

2. http://bg.wikipedia.org/wiki/. 

3. http://www.agrobio.bg/statia2.html. 

4. Building with Straw, Gernot Minke and Friedemann Mahlke. 

5. http://naturalmaterials.wordpress.com/строителни-техники-с-естествени-мате/сламени 

-бали. 

6. http://toploizolacia.eu/vidove.htm. 

7. Строителни изолации, Димитър Назърски, София, 2004. 

8. Закон за устроиство на територията, ДВ., Бр. 1 от 02.01.2001 г. и измененията. 



660 

 
Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 

13 ÷ 15 септември 2012 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 
13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

Добрин Сотиров
*
 

 

Резюме 

В настоящия доклад са разгледани някои основни положения във връзка с 

обновяването на панелни сгради. Дискутират се: типовете и номенклатурите едропанелни 

жилищни сгради (ЕПЖС) изпълнени в периода 1965-1990 г.; използваните конструктивни 

схеми; видовете връзки между панелите и най-често срещаните дефекти и недостатъци, 

налагащи ремонта на този тип сгради. 

Анализирани са изискванията на действащите нормативни документи във връзка с 

паспортизацията на сградите, изготвянето на инвестиционни проекти, разрешаването и 

изпълнението на строителството, въвеждането на обновените панелни сгради в 

експлоатация.  

Систематизирани са основните проблеми, които трябва да бъдат решени във връзка с 

обновяването на ЕПЖС. 

 

 

PROBLEMS BY RENOVATION OF PANEL BUILDINGS 
 

Dobrin Sotirov* 

 

Abstract 

In this paper some basic aspects about renovation of panel buildings are shown. The types and 

nomenclatures prefabricated panel buildings build in the period 1965 - 1990; used construction 

schemes; type of connections between panels and the most common defects and requiring repair of 

this type of buildings are discussed. 

The requirements of current regulations for the passportization of buildings, preparation of 

investment designs, authorization and implementation of the renovation, the introduction of 

modernized panel buildings in operation are analyzed. 

Systematized are the main problems, who have to be solved in conjunction with the renovation of 

panel buildings. 

                                                
* инж., студент ОКС „Магистър”, ВСУ „Любен Каравелов” гр.София, e-mail: dobrin.sotirov@gmail.com 
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Резюме 

Направен е обстоен анализ на дипломен прoект на тема проектиране Жилищна 

структура. Във функционално отношение в сградата са предвидени ясни комуникации и са 

осигурени необходимите площи, отговарящи на нормативните изисквания и нуждите за 

експлоатация. Обемно структурата е разделена на 4 секции, като предмет на разработката 

представлява крайната секция разположена югозападно. Фасадното решение е с плавни и 

адаптиращи се в околната среда форми. Сградата е монолитна, стоманобетонна с безгредова 

конструкция. В направеният анализ за поведение на конструкцията при земетръс, за 

изследване поведението на конструкцията е направен пространствен модел на сградата, 

посредством програмен продукт, базиран на Метод на крайните елементи. Разработени са 

технология и организация на строителните процеси, което дава един завършен и осмислен 

поглед над проекта. 

 

Ключови думи: жилищна структура, конструкция, архитектура, технология, 

организация 

 

ON THE PROBLEMS IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL STRUCTURE 

 

Vasil Sotirov
1
, Elica Yalamova

2 

 

Abstract 

Made a detailed analysis of graduation project topic Residential structure. Functionally the 

building is provided for clear communication and the necessary areas, meeting regulatory 

requirements and operational needs. Bulk structure is divided into 4 sections, the subject 

development is located southwest end section. Facade is smooth and responsive environmental 

forms. The building is monolithic with reinforced concrete structure. In the analysis of structural 

behavior under earthquake is investigated spatial model building using software based on Finite 

Element Method. Developed technology and organization of building processes, which gives a 

complete and insightful look at the project. 

 

Key words: residential structure, construction, architecture, technology and organization of 

building processes 
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1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Настоящата разработка е изготвена въз основа на задание за дипломен проект по част 

Архитектура. Предмет на дипломното задание е проектиране на жилищна група за постоянно 

обитаване. Сградите в групата трябва да осигуряват съвременни условия за жилищно 

обитаване и обществено обслужване, като се проектират и реализират актуални 

функционални и технологични решения и вътрешни пространства. 

 

2. АРХИТЕКТУРА 
 

 

 

 

 

Фиг.1. Ситуация 

Имотът се намира в северозападната част на град София, южно от бул. „Сливница” в 

кв. 66а и има лице към ул. "Добринова скала", граничи с построена жилищна сграда /от 

югизток/. 

Проектираната сграда се вмества изцяло в допустимия градоустройствен обем. 

Сградата е с кота корниз (к.к.) +17,80, като са спазени изискванията за максимално 

допустими плътност 60%, Кинт. 3,5 и минимално озеленяване 40% . 

Спазени са всички изисквания за застрояване. Сградата е проектирана съгласно 

изискванията на ЗУТ, наредба №7 и наредбите и нормите за проектиране на жилищни 

сгради, както и всички свързани законови нормативи.  

 

          
 

Фиг.2. Разпределение - 1, 2 и 3 етаж                   Фиг.3. Разпределение - 4 и 5 етаж 
 

Обособени са самостоятелни и независими един от друг входове за жилищната част и 

магазините. Вертикалната комуникация на жилищната сграда се осъществява посредством 
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стълбищна клетка с естествено осветление и вентилация, проектирна съгласно изискванията 

за безопасно ползване и изискванията на противопожарните строително-технически норми и 

асансьор, обслужващ всички етажи на сградата. Достъпът на автомобилите до местата за 

паркиране в сутерена се осъществява чрез външна рампа с наклон 13%.  

Сградата изисква нормативно осигурена достъпност за хора с увреждания и за целта е 

осигурена рампа с наклон 5% в партера и посредством асансьора се предвижда достъпност 

до всички нива. 

В сутерена са разположени 11 паркоместа, 1 абонатна, 22 бр. мазета и машинно 

помещение за асансьора. Характерно за сутерена е осигурената връзка между подземните 

нива на отделните секциите в структурата. 

В партера са проектирани 6 бр. магазини, общо помещение за велосипеди и детски 

колички и място за охрана. На външния паркинг са организирани останалите необходими 

места за паркиране. 

На първи, втори и трети жилищен етаж са проектирани по един двустаен, един 

тристаен и един четиристаен апартамент. 

Четвърти и пети жилищен етаж се състоят от по три ателиета за индивидуална 

творческа дейност, един двустаен и един тристаен апартамент. 

На шести жилищен етаж са разположени два тристайни апартамента с панорамни 

тераси. 
 

    
 

Фиг.4. Разрез А-А.                                               Фиг.5. Фасада Югоизток. 

 

  
 

Фиг.6. Визуализация - изглед от Югозапад                Фиг.7. Визуализация - изглед Юг 
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Фасадните плоскости са решени с външни минерални мазилки. Парапетите на 

балконите и терасите са с височина 1,05 m от вътрешната страна (кота готов под), изпълнени 

ажурно по детайл.  

Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова. Външните ограждащи стени са 

зидове от 25 сm тухла и 5 сm стиродур за топлоизолация, което напълно удовлетворява 

топлотехническите изисквания. Вътрешните преградни стени са зидове 12 сm тухла.  

Покривът на сградата е комбинация от плосък и скатен. Дограмата е предвидена PVC 

със стъклопакет. 

 

3. КОНСТРУКЦИЯ 
Сградата е монолитна стоманобетонна конструкция. 

Етажните плочи са решени като безгредови с дебелина 20 сm. 

За поемане на вертикалните въздействия е развита система от колони, съобразена с 

осовата система на сградата. 

За поемането на хоризонтални сили, предизвикани от вятър или земетръс, са 

композирани 12 броя шайби. 

 

   

Фиг.8. Долна армировка на типова плоча            Фиг.9. Горна армировка на типова плоча 

 

 Фиг.10. 3D модел на констукцията 

 

Предвидено е фундиране върху обща фундаментна плоча. 
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Натоварването е прието съгласно „Наредба №3 за основните положения за проектиране 

на конструкциите и за въздействията върху тях”, с нормативните им стойности и съответните 

им коефициенти. Отчетен е и коефициент на сигурност по предназначение 1 според 

категорията на сградата. 

Във връзка с обследването за поведение на конструкцията при земетръс е изследван 

пространствен модел на сградата посредством програмен продукт по Метод на крайните 

елементи. При моделирането са взети под внимание особеностите на елементите на 

конструкцията, като всички те са включени в модела със съответстващи на действителното 

им механично поведение типове крайни елементи. Връзките между елементите са 

симулирани, така че да отговарят на действителното им лагеруване или закоравяване. 

Масите на елементите на конструкцията са определени съгласно българските норми. 

Постоянните товари са умножени с коефициент  на натоварване 1,0, полезният с 0,8 и снегът 

с 0,8. За получаване на характеристиките на сеизмичното въздействие са използвани 

следните коефициенти съгласно Наредба №2: 

• Кс=0,27 за IX степен на сеизмичното въздействие, отговарящо на гр. София; 

• Динамичен коефициент - съответната функция за B група почвени условия; 

• Коефициент на значимост С=1; 

• Коефициент на реагиране R=0,20. 

За изследване на конструкцията при сеизмично въздействие е проведен динамичен 

анализ. При модалния анализ са отчетени необходимия брой собствени форми на 

конструкцията, за да се активира около 90% от масата й. Формите с по-големи честоти 

практически не влияят на резултатите. 

Сеизмичното въздействие е зададено с две независими една от друга хоризонтални 

компоненти със 100% спектър на реагиране. Усилията получени от разгледаните форми на 

трептене са комбинирани по метода на пълното квадратично комбиниране (CQC) с 5% 

затихване, а по отделните направления на сеизмичното въздействие по метода корен 

квадратен от сумата на квадратите (SRSS).  

От направеното изследване са отчетени следните резултати. Първата собствена форма е 

с период Т=0,79 s, втората - Т=0,63 s, третата -Т=0,52 s... 

Въз основа на проведените подробни статичен и динамичен анализи на конструкцията 

и получените, кореспондиращи с действително очакваните резултати, са проведени 

оразмерителни процедури за различни елементи. 

 

4. TЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

В проектът е разработена и технология на строителните процеси, като предмет на 

разработка са кофражни и бетонови работи в процеса на строителство. За кофрирането на 

типовите етажни плочи e използвана кофражната система от главни греди, ребра и обшивка 

от хидрофобен шперплат 21 mm. 

За подпиране се използват телескопични подпори. Върху подпорите се поставят 

кръстaти глави, които биват с или без кръстато езиче. Шперплата се разстила и се заковава 

здраво за напречните греди, като подсигуряване срещу преобръщането им. При свободен 

край на плочата се използват метални ъгли за страничен кофраж. 

Във връзка с бетоновите работи са направени следните препоръки. Полагането на 

бетонната смес да се извърши непрекъснато, без оставяне на работни фуги. За 

транспортиране да се избере автобетоносмесител с работна вместимост на барабана – 4,0 m
3
 

За полагане на бетонната смес следва да се избере автобетонпомпа с производителност 

158 m
3
/h с характеристики:  

- максимална височина на подаване – 41,7 m. 

- максимално хоризонтално разстояние на подаване – 41,7 m. 

За уплътняване на бетонната смес да се предвидят два броя иглени вибратори за 

уплътняване в шайбите и колоните. Да се предвидят и два броя повърхностни вибратори за 
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уплътняване на бетонната смес в плочата. 

В част организация на строителството според заданието е направен строително 

ситуационен план, като е оразмерено и съпътстващото временно строителство.  
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ВЕРТИКАЛНИ НАТОВАРВАНИЯ ВЪРХУ КОФРАЖИТЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 12812 И БДС EN 1991 

 

Дарина Тодорова
*
 

 

Резюме 

В доклада е дадено сравнение на стойностите на вертикалните въздействия върху 

хоризонталните кофражи, изчислени съгласно действащата досега у нас методика, 

БДС ЕN 1991 и DIN 4421. 

На базата на числен пример е представенo изменението на стойностите на вертикалните 

натоварвания по различините стандарти, при дебелина на хоризонталния елемент от 10 до 

100см. Резултатите са представени таблично и графично. Направени са конкретни изводи по 

отношение на стойностите на натоварванията по време на бетонирането по различните 

стандарти. 

 

VERTICAL ACTIONS TO THE FORMWORKS IN ACCORDANCE 

WITH BS EN 12812 AND EN 1991 

 

Darina Todorova* 

 

Abstract 

In the report is presented a comparison of the values of vertical loads on horizontal formwork, 

calculated according to BSA 1981, BDS EN 1991 and DIN 4421. 

Based of a numerical example is presented change the values of the vertical loads forward 

according to the various standards, thickness of the horizontal slab from 10 to 100 cm. The results 

are presented in tables and graphically. Specific conclusions with respect to the values of the loads 

during the concreting of various standards are made. 
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Увод 

С влизане в сила изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. [1], 

проектирането на строителните конструкции ще се извършва само чрез прилагане на 

европейската система за проектиране на строителни конструкции, която включва частите на 

БДС EN от 1990 до 1999, наричани за краткост „Еврокодове”. Проектирането на 

строителните конструкции по Еврокод ще е задължително от 29.12.2013г., като до тогава е 

налице двугодишен преходен период, през който конструкциите на строежите може да се 

проектират както по Еврокодовете, така и по действащите национални нормативни актове. 

Именно поради факта, че понастоящем проектирането на кофражите и скелетата, и в 

частност определянето на вертикалните натоварвания върху тях може да се извършва по 

няколко нормативни документа е необходимо да се направи сравнение на стойностите, 

получени по всеки един стандарт. 

Основната част на Еврокод, регламентиращ въздействията по време на изпълнението е 

БДС EN 1991-1-6 “ЕВРОКОД 1: Въздействия върху  строителните конструкции” и по- 

конкретно Част 1-6: “Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение”. В клауза 

1.5.2.1 е дадено определение за термина спомагателен строеж, като “спомагателен строеж е 

всяко съоръжение, което е свързано с процеса на строителство и което няма да е необходимо 

след приключване на строителните дейности (например: скеле, подпорно съоръжение, кесон 

и др.)”. В Раздел 1, клауза 1.1, ал.3 на стандарта е указано, че правила за изчисляването на 

кофражи и скелета са дадени в EN 12812. 

 

1. Общи положения 

1.1. Нормативни вертикални натоварвания въху кофражите съгласно ПИП СМР, 

БСА 1981 [4] 

1.1.1. Собствена маса на кофражите – определя се въз основа на работните чертежи 

(Плътност на дървения материал: иглолистен – 600 kg/m
3
 широколистен - 800 kg/m

3
.) 

1.1.2. Собствено тегло на положената бетонна смес; за обикновен бетон 25 kN/m
3
 

1.1.3. Собствено тегло на армировката – съгласно проекта. При липса на проектни 

данни се приема 1 kN/m
3
 стоманобетонна конструкция. 

1.1.4. Временно равномерно натоварване от хора и инвентарни средства при 

бетониране: 

− За кофражните форми и ребра, работните площадки и непосредствено 

поддържащите ги конструкции – 2,5 kN/m
2 

 

− За конструктивните елементи, носещи кофражите – 1,5 kN/m
2
 

Кофражната обшивка се проверява за съсредоточен товар: за сила на тежеста на 

работник с товар – 1,3 kN, или за натоварване от двуколна количка с бетонна смес – 2,5kN. 

При широчина на дъските, по-малка от 15сm, съсредоточеният товар се разпределя на две 

съседни дъски. 

1.1.5. Натоварване от вибриране на бетонната смес -2 kN/m
2
 хоризонтална площ (взема 

се под внимание само при отсъствие на натоварване по т. 1.1.4 ). 

1.1.6. Изчислителни стойности на натоварването – Pmax  се определят по формулата: 
 

Pmax  =  . . . .*обш бет пл армq h q V    

 

с включване на съответните частни коефициенти за въздействие γf,i . 

 

1.2. Вертикални въздействия съгласно БДС EN 12812 [2] и ЕВРОКОД 1: 

1.2.1. Преки постоянни въздействия: 

Собствено тегло на елементите на кофража Qcc, определени съгласно EN 1991 

(представят се чрез равномерно разпределени натоварвания). 
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Qcc = 0,4 kN/m
2 

 

1.2.2 Преки променливи въздействия: 

 Натоварване от персонал с ръчни инструменти Qca: 

Моделира се като равномерно разпределено натоварване и се прилага така, че да се 

получат най-неблагоприятни усилия. 

 

Qcа = 0,75 kN/m
2
 

 

 Натоварване на части от конструкцията в даден етап на строителството Qcf:  

Обемното тегло на бетонната смес се приема съгласно прил. А на БДС EN 1991-1, 

γ=24 kN/m
3
, като се увеличава с 1 kN/m

3
 при обикновен процент на армиране и с още 1 kN/m

3
 

при невтвърден бетон. 

 

γ = 24+1+1=26 kN/m
3 

 

В този случай, при дебелина на хоризонталния елемент (плоча) h, Qcf може да се 

представи с формулата: 

 

Qcf = γ.h, kN/m
2
 

 

 Допълнително натоварване от прясно положената бетонна смес Qcs: 

Tова натоварване се приема 10% от собственото тегло на бетона, в границите 

0,75 kN/m
2
 ≤ Qcs ≤ 1,5 kN/m

2
.
 

При проектирането се приема, че това допълнително 

натоварване действа върху площ 3 х 3 m и отчита натрупването на бетонната смес по време 

на бетонирането. 

 

Qcs = 0,1.Qcf , kN/m
2
 

 

Схеми на моделиране на натоварванията върху хоризонталните кофражи. 

300

Qcc

Qcf

Qcs
Qca

 

300

Qcc

Qcf

Qcs
Qca

 

1.2.3. Изчислителни стойности на натоварването Qd  се определят по формулата: 

 

Qd =∑ γf,i. . ψi . Qk,i 
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на база характеристичните им стойности I с включване на съответните частни 

коефициенти за въздействие γf,i. 

 

1.3. Вертикални въздействия съгласно DIN 4421 [3]  

1.3.1. Собствено тегло на кофражната обшивка – g = 0,40 kN/m
2
 

1.3.2. Натоварване от прясно положената бетонна смес – b = 26 kN/m
3
  

1.3.3. Динамично натоварване – p = 0,20. b, 1,5 ≤ p ≤ 5,0 kN/m
2
 

1.2.3. Изчислителни стойности на натоварването - q  се определят по формулата: 

 

q =   g + b + p с включване на съответните частни коефициенти за въздействие γf,i . 

 

2. Определяне на вертикалните натоварвания върху кофражите съгласно 

БСА 1981, БДС EN 12812 и DIN 4421: 

2.1. Натоварвания върху кофражите по БСА 1981: 

Табл.1. 

hпл qобш. ρбет. qарм Vвр.нат. 
γ1 γ2 γ3 

Pmax 

(m) (kN/m2) (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

0,10 0,40 25 0,10 2,5 1,1 1,2 1,3 6,81 

0,20 0,40 25 0,20 2,5 1,1 1,2 1,3 9,93 

0,30 0,40 25 0,30 2,5 1,1 1,2 1,3 13,05 

0,40 0,40 25 0,40 2,5 1,1 1,2 1,3 16,17 

0,50 0,40 25 0,50 2,5 1,1 1,2 1,3 19,29 

0,60 0,40 25 0,60 2,5 1,1 1,2 1,3 22,41 

0,70 0,40 25 0,70 2,5 1,1 1,2 1,3 25,53 

0,80 0,40 25 0,80 2,5 1,1 1,2 1,3 28,65 

 

2.2.Натоварвания върху кофражите по БДС EN 12812: 

Табл.2  

 

2.3. Натоварвания върху кофражите по DIN 4421: 

Табл 3. 

hпл Qcc Qca Qcf Qcs 
γf1 γf2 

Qd 

(m) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,10 0,40 0,75 2,60 0,75 1,35 1,5 6,69 

0,20 0,40 0,75 5,20 0,75 1,35 1,5 10,59 

0,30 0,40 0,75 7,80 0,78 1,35 1,5 14,54 

0,40 0,40 0,75 10,40 1,04 1,35 1,5 18,83 

0,50 0,40 0,75 13,00 1,30 1,35 1,5 23,12 

0,60 0,40 0,75 15,60 1,50 1,35 1,5 27,32 

0,70 0,40 0,75 18,20 1,50 1,35 1,5 31,22 

0,80 0,40 0,75 20,80 1,50 1,35 1,5 35,12 

hпл g b P 
γ1 γ2 

q 

(m) (kN/m
2
) (kN/m

2
) (kN/m

2
) (kN/m

2
) 

1 2 3 4 5 6 7 

0,10 0,40 2,60 1,50 1,1 1,3 5,77 
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Фиг.1. Изменение на стойностите на временните натоварвания по различните стандарти 
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Фиг.2. Изменение на изчислителните стойности  на натоварвания по различнити стандарти 

 

3. Анализ на резултатите по трите стандарта и стойностите на натоварване при 

дебелина на плочата от 10 до 80 сm. 

3.1. По трите стандарта натоварванията включват: 

3.1.1. Постоянни натоварвания:  

 Собствено тегло на кофражната обшивка, 

 Собствено тегло на положената бетонна смес, 

 Собствено тегло на армировката. 

 

3.1.2. Временни натоварвания: 

 Динамично натоварване, 

0,20 0,40 5,20 1,50 1,1 1,3 9,15 

0,30 0,40 7,80 1,56 1,1 1,3 12,61 

0,40 0,40 10,40 2,08 1,1 1,3 16,66 

0,50 0,40 13,00 2,60 1,1 1,3 20,72 

0,60 0,40 15,60 3,12 1,1 1,3 24,78 

0,70 0,40 18,20 3,64 1,1 1,3 28,83 

0,80 0,40 20,80 4,16 1,1 1,3 32,89 
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 Натоварване от персонал с ръчни инструменти, 

 Допълнително натоварване от прясно положената бетонна смес. 

 

3.2. Анализа на изменение на стойностите  на временните натоварвания по различните 

стандарти, представен на Фиг.1 показва, че при дебелина на плочата до 50 сm,най-големи 

стойности се получават съгласно БСА1981(като стойноста е постоянна – 2,5 kN/m
2
). При 

дебелина на плочата над 50 сm,най-големи стойности на временните натоварвания се 

получават съгласно DIN 4421 (като стойноста на натоварванията се овеличава 

пропорционално на дебелината на плочата). Съгласно БДС EN 12812 при дебелина на 

плочата до 30 сm стойноста на вертикалните натоварвания е - 1,5 kN/m
2
, от 30 до 60 сm се 

овеличава до 2,25 kN/m
2
, а над 60 сm стойността е постоянна - 2,25 kN/m

2
.  

Анализа на изчислителните стойности представен на Фиг.1 и на временните 

натоварвания представен на Фиг.2 показва, че най-големи стойности на натоварванията се 

получават отново при определяне навъздействията съгласно БДС EN 12812, независимо от 

дебелината на плочата. 

 

4. Заключение: 

Най-големи изчислителни стойности на вертикалните въздействия при бетонирането на 

хоризонтални конструктивни елементи се получават при изчисления извършени в 

съответствие с БДС EN 12812 и БДС EN 1991 (ЕВРОКОД 1). 
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ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - АРХИТЕКТУРАТА НА ДУБАЙ 

 

Елица Яламова
1
, Васил Сотиров

2
 

 

Резюме 

Дубай има богата колекция на сгради и съоръжения от различни архитектурни стилове. 

Много съвременни интерпретации на ислямската архитектура могат да бъдат намерени в 

тази статия. Това се дължи на бума в строителството и архитектурните иновации в арабския 

свят като цяло, и по-специално в Дубай. В резултат на този бум, който започва през 1980 г. и 

се ускорява през 90-те години, съвременната ислямска и световна архитектура буквално са 

достигнали до нови нива в дизайна и технологиите на високите сгради. Авторите на тази 

статия са направили обзор на най-новите и атрактивни проекти към днешната 2012 г. в 

Дубай, като започнем от настоящето и вървим към бъдещето. 

 

Ключови думи: Дубай, световна архитектура, нови технологии 

 

LOOKING TO THE FUTURE - THE ARCHITECTURE OF DUBAI 

 

Elica Yalamova
1
, Vasil Sotirov

2
 

 

Abstract 

Dubai has a rich collection of buildings and structures of various architectural styles. Many 

modern interpretations of Islamic architecture can be found here. This is due to the boom in 

construction and architectural innovation in the Arab world in general and particularly in Dubai. As 

a result of this boom, which began in 1980 and accelerated in the 1990s, and modern Islamic world 

architecture literally reached new levels in design and technology of high buildings. We will do an 

overview of the newest and most attractive projects to 2012g in Dubai today, starting from the 

present and go to the future. 

 

Key words: Dubai, World architecture, new technologies 

 

                                                
1 Елица Младенова Яламова, студентка, ВСУ „Л. Каравелов”, elica.yalamova@abv.bg,  http://elicayalamova.alle.bg 
2 Васил Димитров Сотиров, студент, ВСУ „Л. Каравелов”, v.sotirov@abv.bg,  http://vasilsotirov.alle.bg 
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1. DANCING TOWERS 

 Проект: Танцуващи кули 

 Проектант: Заха Хадит 

 Площ: 560000 m
2
 

 Пусков срок: януари 2012 г. 

Дизайнът на Заха Хадид за Танцуващите 

кули потвърждава ролята на бизнес развитието 

в Дубай и бързо се променя в бъдеще. Трите 

кули се издигат над р. Елба, с което изцяло се 

подчиняват на околната среда. Внушителният 

дизайн на кулите създава ново присъствие, чрез 

пробиви в силуета, с уникален разпознаваем 

облик.  

Фиг.1. Визуализация на ситуационното решение на Dancing towers 

 

Характерът на кулите се подчертава, чрез неразривна динамична композиция на 

обемите. Дизайнът на кулите се забелязва от големи дистанции. Тези качества са резултат от 

дръзкия дизайн на архитектурната концепция, чрез динамика и "движение" на обемите, 

които обединява трите кули в една цялостна поредица от публични пространства чрез 

подиум, мостове и пейзаж. 

Обектът се състои от 4 различни части: централна 

кръгла регулация; удължен парков парцел, на 

повърхността на потока по оста на парцела; 

правоъгълен парцел през реката в западната част. 

Свързаността между тези части се превръща в център 

на проекта, с цел да обособява един съчленен дизайн, 

който обхваща различните качества на всяка от частите, 

превръщайки ги в последователна схема. Кръглата 

форма на парцела и предвидените пътни артерии, които 

циркулират и създават бариера от моторизиран трафик 

около мястото, отделят парцела от крайбрежната алея. 

Чрез включването на два нови моста в проекта, той 

ефективно умножава потенциала и възможностите за 

свързване на обекта с парка на Изтока. 

 

Фиг.2. Визуализация на Dancing towers 

 

Проектът включва три кули, съответстващи на три основни функции: офисни, хотелски 

и жилищни. Взети заедно, кулите осигуряват необходимото за прилагането на устойчива 

архитектура. Кулите споделят обща база, която се осмисля с търговия на дребно, ресторанти 

и удобства, които поддържат търсенето от обитателите на кулата. Трите кули са свързани две 

по две. 

Предимството на присъединяването на три кули в 

един организъм, позволява развитието да се живее в 

един пълен цикъл: местообитание, работа, забавление. 

По този начин се оформя космополитна градска среда. 

От друга страна концепцията за единна среда поражда 

много конфликти по отношение на това до каква степен 

съвременният човек е готов да приеме и има нужда от 

подобна среда за обитаване. 

 

Фиг.3. Интериор- характерният почерк на Заха Хадит- подчертаване на комуникациите 
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2. DUBAI MARITIME CITY 

 Проект: Дубай Морски град (DMC) - 

многофункционална морска зона 

 Проектант: Craft Inc 

 Площ: 2,27 мил. m
2
 

 Пусков срок: януари 2012 г. 

Проекта предвижда 2,27 милиона 

квадратни метра застроена площ в Морският 

град в Дубай, който е разделен на: Морски 

център, индустриална част, Академичен 

квартал, Марина област, Пристанище Residence 

и пристанищни служби. 

Фиг.4. Визуализация на Dubai Maritime City изглед отгоре 

 

Морският град на Дубай е разположен в северна посока, между Порт Рашид и 

Дубайските сухи докове. Намира се в стратегическа позиция, разположен само на 1km от 

Jumeirah Beach Road, на 1,5km от Бур Дубай, на 2,5km от Shindaga тунел в Дейра, на 10km от 

международното летище Дубай и на 3km от Sheikh Zayed Road. Теренът е свързан с един 

тротоар на пътната мрежа, осигурявайки достъп до всички главни артери към  Дубай, 

включително Sheikh Zayed Road. 
 

      

Фиг.5. Dubai Maritime City преди и сега 

 

Морската област е в центъра на 

Морският град на Дубай и ще служи като 

международен център за морския бизнес. 

Създаден e като градски корпоративен парк. 

Окръгът се състои от осем брегови линии и 

три вътрешни територии, организирани около 

централен булевард. 

 

Фиг.6. План наотделните зони 

в Dubai Maritime City 

 

Морският център се състои от пет високи 

кули, наречени Creek Towers и Plaza, Landmark 

Tower, разположени в централната част на 

полуострова, и седем парцела, запазени за потенциалните предприемачи, които планират да 

конструират своите собствени кули. Центърът ще включва 5-звезден бизнес хотел и 

апартаменти със специално обслужване. 
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Промишлената част е център за кораборемонтни съоръжения, ремонт и производство 

на яхти, както и 1270-метров участък за акостиране, заедно с 42 корабни места на сушата с 

различни размери. Повече от 100 работилници и складове, изпълват индустриалния район, 

предлагайки широка гама от удобства за бизнеса. 

Академичният квартал се намира в средата на Морския град. Морската институция, 

предлага учебна програма, включваща корабно машиностроене, морски транспорт и морски 

науки. Академията ще даде възможност на компаниите постоянно да подновяват знанията на 

техния персонал без необходимостта да напускат града. Освен това е предвидено изграждане 

на джамия от световна класа, бизнес хотел и клуб на моряците. 

Морскят център е сърцевината на Морският град в Дубай. Той се състои от осем 

брегови линии и три вътрешни парцела, които ще бъдат в услуга на международен център за 

морските предприятия. 

Морският град в Дубай съдържа 19 развити парцела, предлагани за развитие на офиси - 

Харбър Офиси. Тази зона с изглед към пристанището и е най-близкия квартал, свързващ 

Морският град с останалата част на Дубай. Кварталът включва територии от смесен тип, 

които се грижат за притежателите на яхти, както и къщи, ресторанти, търговски обекти и 

увеселителни съоръжения. 

Морският град на Дубай има за цел да развие морската индустрия, състоящ се от 

промишлени, търговски, жилищни и развлекателни съоръжения, намиращи се на полуостров 

от архипелага "Светът" в Дубай между Порт Рашид и Дубай Dry Docks. Той включва 

първият в страната Национален морски музей. Училището в Морският град на Дубай 

включва образование, обучение и изследвания в областта на морския транспорт, настаняване 

на над 1300 студенти, които се обучават, с цел подпомагане на морските предприятия и 

услуги. 

През март 2009 г., първата фаза на конструирането е завършена, а финалната фаза е 

завършена през януари 2012 г. 

 

3. PENTOMINIUM TOWER  

 Проект: Пентоминиум 

 Проектант: д-р Андрю Бромбърг - Aedas 

 Площ: 3500 m
2
. 

 Пусков срок: 2013 г. 

Pentominium си спечели титлата "Висока категория архитектура" на 2007 г. наградите 

на CNBC арабски Имоти. 

Pentominium, намиращ се в Дубай Марина, 

потенциално ще бъде най-високата жилищна кула в 

света. Тази кула е уникално предизвикателство, тъй 

като тя трябва да отговори на две различни условия на 

ситуацията: плътността и близостта на съседните 

сгради. Поради това, сградата разполага с две различни 

страни, които "обикалят" около центъра. Едната фасада 

е оребрена по цялата височина на сградата. Тази фасада 

е ориентирана на юг и се редуват тераси и еркери, 

които са остъклени и намаляват слънчевото затопляне. 

 

 

Фиг.7. Визуализация- изглед на територията около 

Pentominium Tower 

 

Фиг.8. Визуализация - изглед на оребраването 

по етажите Pentominium Tower 
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Тъй като сградата се издига до екстремни височини, с това оребряване посредством 

еркери и тераси, се постига прекъсване на вятъра, за да се осигури защита от по-високата 

скорост на ветровете. 
 

               

Фиг.9. Разпредление на Pentominium Tower      Фиг.10. Изглед и разрез на Pentominium Tower 
 

Това редуване позволява или общи или частни пространства и по този начин позволява 

на кулата да "диша" сред сгъстеното застрояване. Резултатът е много тънка, лека 516 m кула, 

която деликатно намира своето място в заобикалящата я среда и мощно поддържа 

присъствието си в своя контекст и изменението на климата. 

 

4. PLOT R7 

 Проект: Plot r7  

 Проектант: Oppenheim 

 Площ: 1100000 m
2
 

 Пусков срок: 2014 г. 

Фиг.11. Визуализация на основата на 

кулите Plot r7 

 

В големият комплекс Марина са предвидени, три невероятно тънки кули, 

символизиращи тризъбец, издигащ се от парк. Всяка кула, е оптимизирана с оглед 

неприкосновеността на личния живот и е конфигурирана за настаняване на един или два 

етажа, с мезонети от 2-3 етажа. Щедри удобства, като минерални извори, джогинг и басейн 

палуби, се разпределят в рамките на етажа на подиума, но предимно в лобито и покрива. 

 

 

 

 

Фиг.12. Визуализация на Plot r7 изглед отгоре Фиг.13. Визуализация на Plot r7 кулите 

http://www.designscene.net/2010/06/plot-r7-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2010/06/plot-r7-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2010/06/plot-r7-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2010/06/plot-r7-by-oppenheim.html
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Подиума е организиран с допълнителни апартаменти и търговия на дребно на 

приземния етаж. Лобито е с обхват на триетажна височина и е ориентирано с изглед към 

Марина. Опасва се с пешеходната алея, в непосредствена близост до зоната, за интегриране 

на сградата със заобикалящата градска среда. Развитият екостроителен статут свидетелства 

за устойчиви технологии, които се прилагат при проектирането и строителството му. 

Прекомерното остъкляване гарантира за голяма слънчево отразяваща повърхност, енергийно 

ефективни уреди, и нетоксични интериорни решения, всичко това описва почерка на 

Oppenheim за устойчива архитектура.  

 

5. MARINA + BEACH VILLAGE  

 Проект: Marina + Beach Village  

 Проектант: Oppenheim 

 Площ: 3230000 m
2
 

 Пусков срок: 2014 г. 

Предложеният проект за Марина + Beach Village се състои от три сгради, павилион, и 

няколко градски сгради, разпръснати из седем градски парцела. На първа линия са 

разположени тези с изглед към океана. Парцелите са разделени с обществен парк.  
 

    

Marina + Beach Village 

Фиг.14. Поглед отгоре      Фиг.15. Ландшафтният облик 
 

Паркирането ще бъде решено изцяло подземно на няколко нива, съгласно 

изискванията. Височините на сградите също се различават съгласно изискванията и 

препоръките за проектирането. Ландшафтът е използван като обединяващ елемент за групата 

сгради. Идеята на небостъргачите в парка е да станат акцент на проекта, а пешеходната 

дейност и озеленяването да интегрират кулите в двора. От гледна точка на естетиката, 

всички сгради на площадката споделят общ архитектурен облик, по-голяма степен на 

гъвкавост по отношение на подредбата на етажните планове. 

          

Фиг.16. и Фиг.17. Marina + Beach Village визуализации на сградите 

http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
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Устойчивостта е основната част от процеса на проектиране. Достъпът до слънцето, 

вятъра, и светлината е от решаващо значение за проектиране на високите сгради. В 

допълнение на собственото озеленяване са включени и много други устойчиви стратегии, 

вариращи от пречистване на водата до висока ефективност чрез максимално улекотяване на 

конструкцията. 

 

6. WOVEN TOWER 

 Проект: Тъканата кула  

 Проектант: Дж. Фарис и С.Шонинг 

 Площ: неопределена 

 Пусков срок: неопределен 
 

   

Фиг.18. Woven Tower визуализация  Фиг.19. Woven Tower визуализация на терена 

Дубай ще се сдобие с още едно изумително архитектурно съоръжение. Името на 

сградата е Woven Tower или Тъканата кула. Дело е на проектантите Джузепе Фарис и Стефан 

Шонинг. Тъканата кула е проект, реализиран за участие в конкурс, организиран от шейхът на 

Дубай, който води до създаването на уникална нова забележителност за града. Тя включва 

три тъкани ленти. 

Плетеницата, обграждаща високата 

кула, прави преки аналогии с бита на 

бедуините, с палмовите дървета, които 

продължават да носят важни суровини за 

бизнеса, и с икономическата гъвкавост на 

страната. Това са трите основни ленти, 

които изграждат конструкцията. 

 
Фиг.20. Woven Tower концепция 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.21. Woven Tower - интериор           Фиг.22. Woven Tower изглед към входа на кулата 

http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
http://www.designscene.net/2009/12/marina-beach-village-by-oppenheim.html
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Функционално, вътрешността на сградата продължава да 

напомня за племенната култура на хората в Дубай. На нивото 

на земята, кулата е отворена структура, а оттам символизира 

гостоприемството на народа и приветства всички да влязат. А 

посетителите могат да открият на различните нива, отвън и във 

вътрешността на структурата, красотата и просторността на 

тази сграда. 

 

Фиг.23. Woven Tower – разрези 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     

Фиг.24. Дубай през 1990 г.                                             Фиг.25. Дубай днес 

 

Чрез обзорът на всички тези проекти може да се отбележи, че Дубай променя 

съвременната архитектура и диктува тенденциите в новите технологии на строителството. 

Стабилната икономика и неогарничените средства на Дубай я правят такава каквата е тя днес 

(Фиг. 25.).  

В последно време се говори все по-често за устойчива архтитектура и разбира се 

последните проекти в Дубай също са засегнати от това течение. Световните тенденции са за 

преминаване от ниско енергийни към сгради с положителен енергиен баланс. Точно към това 

се стремят и проектите на световните имена в архитектурата.  

Друг аспект на устойчивата архитектура се оповава на единна среда за обитаване, 

каквито примери могат да се намерят и в тази статия - Танцуващите кули на Заха Хадит, 

Plot r7 на Oppenheim. Проектите позволяват в един единствен организъм да се живее 

пълноценно: местообитание, работа, забавление. Именно към такъв модел на обитаване ни 

водят съвременните и бъдещи тенденции, проправяки си път през Дубай. 
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ЦЪРКВАТА “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” В 
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Резюме 

Църквата „Св. св. Константин и Елена” се намира в старата част на град Велико 

Търново, като продължение на паметната ул. "Гурко". Църквата е последното произведение 

на Никола Фичев, който предлага нов композиционен вариант на опита да се свърже 

трикорабната, надлъжно решена сграда с купол, който да играе ролята на централен елемент 

във вътрешното ú пространство. Към настоящата дата църквата е оградена със скеле вече 30 

години, но оптимизма за бъдещето на обекта се завърна през ноември 2011 г., когато беше 

сключено тристранно споразумение за започване на външна реставрация на църквата „Св. св. 

Константин и Елена”. Очаква се реставрационните работи да приключат до края на 2012 г. и 

тя да стане част от туристическите маршрути на старата столица. 

 

Ключови думи: църква „Св. св. Константин и Елена”, реставрация, културно- 

историческо наследство 

 

THE CHURCH "ST. ST. CONSTANTINE AND ELENA " IN 

VELIKO TARNOVO - PAST, PRESENT AND FUTURE 

 

Elica Yalamova
1
, Vasil Sotirov

2
 

 

Abstract 

"St. St. Constantine and Elena "is situated in the old part of Veliko Tarnovo, continuing the 

memorial "Gurko". The church is the last work of Nikola Fichev offering new composite version of 

the attempt to connect three naves, longitudinally resolved building with a dome to act as a central 

element in its internal space. The church is surrounded by scaffolding for 30 years, but optimism 

about the future of the object returned in November 2011. When it was signed a trilateral agreement 

to launch the external restoration of the church "St. St. Constantine and Elena". Restoration work is 

expected to be completed by the end of 2012 and become part of the tourist routes of the old capital. 

 

Key words: "St. St. Constantine and Elena ", restoration, cultural heritage  
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1. ОБЩИ ДАННИ 

1) Местоположение 

Църквата “Св. Св. Константин и Елена” се намира в гр. Велико Търново, на метри от 

Старопрестолната гимназия по икономика. Разположена в старата централна част на града, 

през XIX в. тя се включвала добре в общата панорама сред големите възрожденски къщи, 

които са я заобикаляли. 
 

    

Фиг.1. Съвременни снимки на Църквата “Св. Св. Константин и Елена” 

 

Кольо Фичето постига голям успех и в живописната монументална архитектура, 

съчетана с околната среда. И днес въпреки промяната на околната среда църквата не е 

изгубила своето архитектурно значение. 

Вляво от входа в преддверието са вградени надгробни плочи на видни търновски 

дейци. На южната фасада по-късно са вградени богато орнаментирани надгробни плочи. 

 

2) Историята на църквата „Св. св. Константин и Елена” 

През 1872-73 г. е строена църквата по план и под 

надзора на майстор Колю Фичето. Тя има три храмови 

празника – 21 май, когато е денят на Константин и Елена, 9 

март – денят на светите 40 мъченици, и 26 октомври – денят 

на св. Димитър Солунски. Въздигната е, след като е била 

съборена малката, тъмна и ниска паянтова църква, която се е 

намирала малко по на изток от сегашната. В артиката се 

намира гробът на покойния Погониански български владика 

Панарет Рашев.  

Фиг.2. Стара снимка на 

Църквата “Св. Св. Константин и Елена” 

 

Летописна книга от 1927 г. е съхранена в „Държавния архив” във Велико Търново. 

Книгата първо е била поддържана от свещеника Елефтерий, който починал на 25 април 

1840 г. След него наследникът му започнал да дописва историята на църквата. 

Според тази книга до 1 май 1923 г. църквата е била именувана „Св. св. Константин и 

Елена”. Но тя е съществувала още по времето на Второто българско царство макар и само 

като параклис. Въздигната е с царски ферман, издействан от хаджи Никола Минчев, енориаш 

на църквата и влиятелно лице в турското правителство. 

Храмът е осветен за първи път през 1873 г. от митрополит Иларион Макариополски – 

първия български търновски митрополит. Тя е последната осветена църква за възрожденския 

период във Велико Търново. 
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Земетресението от 1913 г. срива църквата, която е издигната отново две години по-

късно с дарения и осветена за втори път през 1923 г. Някъде по това време църквата се е 

наричала „Цар Борис”, като се има предвид Царя Покръстител.  

В летописната книга са описани годините, в които е направен иконостасът, и сумата, 

дадена за него, кога са прокарани вода и канал в църквата, идването на митрополит 

Софроний. В книгата е запазено и дарението, направено от Николайда Дюлгерова, която 

оставя на храма част от своя имот в Търново. 

В архива на отдел „Културно-историческо наследство” са запазени два проекта за 

реставрация на църквата и за художествена реставрация на каменната пластика и на 

фигурата на митрополита. Този проект е реализиран през 1992 г.  

Първият проект за реставрация на този уникален храм е от 1988 г. И според него 

църквата „Св. Константин и Елена” е трябвало да бъде действаща църква с концертна зала. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ГРАДОУСТРОИСТВЕНА СРЕДА  

Църквата „Св. св. Константин и Елена” се намира в старата част на град Велико 

Търново, като продължение на паметната ул. "Гурко". В близост до църквата се намират 

Старопрестолна гимназия по икономика, Окръжна библиотека, Историческия музей, 

Археологическия музей, все места 

изпълнени с мого история и с голямо 

значение за града. В тази връзка 

социализирането на обекта е много ключово 

и от голямо значение. 

Църквата и тогава и сега се вписва по 

неповторим начин в уникалната панорама на 

старо Търново. Интересното е, че тя е 

построена между три улици, разположени 

между жилищни сгради и върху един много 

труден дори и от днешна гледна точка почти 

невъзможен терен за застрояване. 

 

Фиг.3. Карта на района на Църквата 

“Св. Св. Константин и Елена” 

 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ПЛАНОВА И ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА 

Последното произведение на Никола Фичев - търновската църква “Св. св. Константин и 

Елена”, предлага нов композиционен вариант на опита да се свърже трикорабната, надлъжно 

решена сграда с купол, който да играе ролята на централен елемент във вътрешното ù 

пространство, такова каквото е било, преди да пострада силно от земетресението през 

1913 г., има само четири колони. При това притворът е бил отворен към наоса, 

засводяванията преливащи едно в друго, стълбищата за емпорията скрити, и се е създавало 

впечатление за зално пространство, в средата на което се извисявал купол, стъпил върху 

висок барабан, пробит от многобройни  прозорци. 

Застроената площ на църквата е 250 m
2
. Дължината е 30 m, ширина – 15 m и височина 

на колоните 10.5 m. Църквата е трикорабна. Абсидата е в бароков стил и характерните за 

майстора приоми – фичовски корнизи, закривени кобилици. Друг негов приом е прилагането 

на каменните въртящи колони, които показват състоянието и стабилността на храма. 

Външният обем на храма е също така хармоничен и цялостен. Сградата, построена на 

стръмен склон, стъпва върху три тераси и завършва с елегантна камбанария, подчертаваща 

живописността на архитектурния подход.  
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Фиг.4. Църквата “Св. св. 

Константин и Елена”, 

построена от 

първомайстор Никола 

Фичев през 1873 г. във 

В. Търново. План 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5. Църквата “Св. св. Константин и 

Елена”. Напречен и надлъжен разрез 

Фиг.6. Църквата “Св. св. Константин и 

Елена”. Фасада 

 

4. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕКТА 

Миналата година община Велико Търново е кандидатствала с друга идея пред 

„Красива България”. Парите, които общината дала за „Св. св. Константин и Елена”, отишли 

за друга църква в Търново. 
 

         

Фиг.7. Състоянието на скелето отвън, 

което държи църквата 

“Св. св. Константин и Елена” 

Фиг.8. Състоянието на скелето отвътре, 

което държи църквата 

“Св. св. Константин и Елена” 
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Скелето, с което е облечена фасадата, е здраво, но вече е амортизирано. Ако някога 

започне там ремонт, първо то трябва да бъде укрепено. 

Въпросът за скелето е съществен и заради това, че 

църквата се намира на крачки от Старопрестолната 

гимназия по икономика, която, впрочем, също фигурира в 

завещанието на Панарет Рашев. 

Анализа на настоящото състояние на обекта нямаше 

да е никак оптимистично, ако през ноември 2011 г. не 

беше сключено тристранно споразумение за започване на 

външна реставрация на църквата „Св. св. Константин и 

Елена”. В него участват Великотърновският митрополит 

Григорий, кметът на Общината Даниел Панов и 

председателят на Областната строителна камара Стоян 

Стоянов. Предложението е на регионалната структура на 

строителите съобразно инициативите на Националната 

камара да отделя и подпомага със средства и дейности 

всяка година емблематични културни паметници и 

обекти. Църквата „Св. св. Константин и Елена”, повече от 

30 години е затворена, а с привеждането ù в актуално 

състояние ще се социализира самото място и ще се 

приобщи към културно- историческият облик на града. За 

реставрирането на храма ще се използва готовия проект 

още от 1988 г. Актуализацията на количествено-

стойностната сметка показва, че за реновираното ще са 

необходими около 207 хиляди лева.  

 

Фиг.9. Камбанария на Църквата 

“Св. св. Константин и Елена” 
 

Общината предвижда след реставрацията на фасадата да се потърси съдействие от 

други институции за вътрешната работа по храма. Олтарът е запазен, а в регионалният музей 

се пазят 44 от иконите от тази църква. По думите на председателя на Строителната камара 

във Велико Търново Стоян Стоянов мотивираното предложение ще бъде внесено пред 

Националната камара на заседание на Управителния съвет на 15 декември. Дейностите по 

възстановяването на църквата са спъвани през годините заради липсата на акт за 

собственост. Храмът вече има собственик. Очаква се реставрационните работи да приключат 

до края на 2012 г. и тя да стане част от туристическите маршрути на старата столица. Днес 

църквата носи името „Св. цар Борис”, а параклиса под нея се казва „Св. св. Константин и 

Елена”. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Това е поредния уникален обект на майстор Кольо Фичето, чиито обекти не могат да 

бъдат оценени, ако занемаряваме тяхното състояние. 

Въртящите се колони на входа са изключителна забележителност. Църквата е по 

подобие на църквата "Св. Троица" в гр. Свищов - единствените две църкви отличаващи се с 

въртящитите колони при входа. В тази връзка, именно те са специфичната част от 

предстоящата реставрация на църквата. Към момента колоните са демонтирани и оставени на 

съхранение от далечната 1982 г.  

Когато беше оповестена новината за реставрацията, надеждите се възобновиха. Това 

великолепно и забележително произведение на майстор Кольо Фичето не бива да бъде 

опорочавано с проявата на такава немърливост. А имайки в предвид, ключовото за торизма в 

града, място на храма, състоянието му в момента е недопустимо. Качествата, които 
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притежава сградата като архитектурен обект са беспорни и впечатляващи, което е причина за 

внимателното и реставриране, без опити за каквито и да било своеволия и хипотези. Данни за 

оригиналния вид на църквата са съхранени в много подробно състояние в музея на Кольо 

Фичето в гр. Дряново. Ето още една причина в проекта за реставрация да не се допускат 

никакви своеволни решения. С нетърпение очакваме закъснялата реставрация на църквата 

„Св. св. Константин и Елена” да остави своят отпечатък в историята на храма, а и в 

цялостната историческа атмосфера по улиците на гр. Велико Търново. 

 

        
 

Фиг.10. Празните гнезда на въртящите 

колони на църквата 

“Св. св. Константин и Елена” 

Фиг.11. Входът, на който са предвидени 

въртящите колони на църквата 

“Св. св. Константин и Елена” 
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Резюме 

Направен е обстоен анализ на дипломен прoект на тема проектиране на Бизнес 

център. Във функционално отношение в сградата са предвидени ясни комуникации и 

свободни пространства, отговарящи на нуждите за експлоатация. Обемно сградата е решена 

с плавни форми. Подчертан акцент в решението е сферичния купол, който е емблематичен за 

сградата, с видимата си конструкция и в интериора, и в екстериора на сградата. Той 

подчертава характера на архитектурата. В конструтивния анализ за изследване на сградата е 

изграден пространствен модел посредством програмен продукт, базиран на Метод на 

крайните елементи. За изясняване на действителното поведение на конструкцията е проведен 

сеизмичен анализ, който протича на два етапа - модален и спектрален. Разработени са 

технология и организация на строителните процеси, което дава един завършен и осмислен 

поглед над проекта.  

 

Ключови думи: бизнес център, архитектура, конструкция, технология, организация 

 

ON THE PROBLEMS IN THE DESIGN OF BUSINESS CENTER 

 

Elica Yalamova
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Abstract 

Made a detailed analysis of graduation project topic Scientifically Business Center. 

Functionally the building is provided for clear communication and open spaces that meet the needs 

for operation. Bulk building is designed with smooth forms. Particular emphasis in the decision is 

spherical dome, which is emblematic of the building, with its visible structure in the interior and the 

exterior of the building. It emphasizes the nature of architecture. In constructive analysis to study 

the building is built-dimensional model using software based on Finite Element Method. To clarify 

the actual behavior of the structure was carried out seismic analysis proceeds in two stages - modal 

and spectral. Developed technology and organization of building processes, which gives a complete 

and insightful look at the project. 

 

Key words: business center, architecture, construction, technology, organization 
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1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  

Настоящата разработка е изготвена въз основа на задание за дипломен проект по част 

Архитектура. Предмет на дипломното задание е проектиране на съвременна архитектурнa 

бизнес сграда клас А, съчетаваща различни функции – експозиционна площ, ресторант, 

кафене, конферентен център и офис площи.  

 

2. АРХИТЕКТУРА 

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПОДХОДИ 

Сградата е ситуирана в град София, жк „Люлин” № 1. Парцелът е 

ъглов, разположен на кръстовището на бул. “Европа” и бул. 

"Добринова скала". Предимството на имота е именно бул. "Европа", 

към който е ориантиран и главният подход на сградата. Достъпът към 

подземния и надземния паркинги, както и към обслужващите входове 

на сградата се осъществава посредством сервизна улица от 

югозападната страна на имота. 

 

Фиг.1. Ситуация 

2.2. ОБЕМНО ПЛАНИРОВЪЧНОТО РЕШЕНИЕ 

Проектираната сграда се вмества изцяло в допустимия градоустройствен обем. 

Сградата е с кота корниз (к.к.) +26,70, като са спазени изискванията за максимално 

допустими плътност 60%, Кинт. 3,5 и мининимално озеленяване 40%. 

 

     

Фиг.2. Разрез А-А                                        Фиг.3. Фасада северозапад 

 

Предвид дейността, извършваща се в сградата и опоменатите по горе допълващи 

функционални пространства, сградата е композирана от три основни обемни тела. Високото 

тяло „А” съдържа 1 подземен и 8 надземни нива, двете ниски тела са с индивидуални 

функции: тяло „Б” – едноетажно, а тяло „В” – двуетажно. Ситуирането на сградата е към 

североизточната граница на имота, насочена към по-главния бул. „Европа”, така че да бъде 

осигурено представително пространство от севетоизточната страна на сградата, където се 

намира главният вход, а обслужващи входове и рампата към паркинга са предвидени от 

югоизточната страна на парцела.  

Сградата изисква нормативно осигурена достъпност за хора в неравностойно 

положение и за целта са предвидени рампи с наклон 5% в партера, а посредством асансьор се 

осигурява удобна връзка до всички нива. 

Главният вход е през ниско тяло А’ оформено под ставно-прътов купол, с 

вентилируема окачена фасада, минаваща през 2 нива. Останалите подходи към сградата са 
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обслужващи, ориентирани към сервизната улица, която води и до подход към подземния 

паркинг (с рампа) и към наземен паркинг, предвиден за гости на центъра. И двата паркинга 

са с ограничен достъп и с осигурена охрана.   

 

2.3. ПЛАНОВО, ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ 

Планирането на функционалните зони следва първоначалния градоустройствен подход 

на сградата, а именно експозиционна зона в ниското входно тяло, предвидено под лека 

метална конструкция с вентилируема окачена фасада, създаваща интериорно-екстериорен 

акцент. В Тяло „А” са разположени офис площите, които са проектирани на принципа на 

„open space” система, с цел лесно преконфигуриране на помещенията. За офисите е 

предвиден контролиран достъп, посредством магнитни карти. Тяло „Б” е едноетажно с 

Нк = 5,10 m и Нсв = 4,50 m, които отговарят на изискванията за салон на ресторант и кухня 

към него. Тяло „В” е конферентния център, разположен на два етажа с Нк = 5,10 m и 

Нсв = 4,50 m, осигуряващи просторни зали (2 бр.) с по 152 места.  

На партера (1288,87 m
2
) е обособено главно разпределително фоайе с просторна 

изложбена площ, гардероб, охрана, кафене, ресторант и достъп до конферентните зали, 

разположени на първо и второ ниво. Във фоайето е предвиден пряк достъп към 

комуникационно ядро с два асансьора за офис тяло, с контролиран достъп за работещите в 

сградата и санитарен възел с цел по технологично изпълнение. Разположена е галерия с 

кафене, отворени към главното фоайе. Ресторантът също е с пряк достъп от фоайето. Той е 

със зала от 60 места, разположен е на югоизток с тераса на изток. Към него е предвидена 

кухня, отговаряща на изискванията за проектиране, с подготвителни ниши, миално 

помещение, обслужващи складове, съблекални-персонал. На партера е разположено и кафене 

с просторен салон за сядане, отворен към самата експозиционна част. 
 

    

Фиг.4. Разпределение- Партер кота ± 0,00.       Фиг.5. Разпределение- I етаж кота +5,10. 
 

Второ ниво - (979,04 m
2
) конферентен център и офис помещения.  

От входа на фоайето може да се забележи интериорна стълба водеща към второ ниво на 

конферентния център, с осигурена галерийна зона и предвидено място за провеждане на 

кетъринг, за който е осигурена пряка връзка (чрез кухненски асансьор) с кухнята на 

ресторанта. Второто ниво на конферентният център е с  връзка към комуникационно ядро за 

да бъде осигурен достъпът за хора с увреждания, като достъпут към офисите отново е 

контролиран. Предвидени са и WC за посетители. Всяка от конферентните зали е за 

152 души. Конферентният център е с осигурени складови помещения.  

Типово ниво – (481,94 m
2
) офис.  

То е с възможност за свободна планировка. Отдаваема площ 332,91 m
2
- обслужват се от 

комуникационното ядро или общи части - асансьори, стълба, WC (предвидена и за хора в 

неравностойно положение), общо помещение за отдих и инсталационна шахта. 

Сутеренът е определен за паркинг ниво с обслужващи помещения - складове 
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предвидени към кухнята на ресторанта, работилница, инсталационни помещения за ОВК, 

ВиК и Ел.  

Паркирането в сутерена осигурява 61 паркинг места. Предвиден е и наземен паркинг с 

24 паркинг места. Общо местата за паркиране са 85 на брой. 

 

2.4. АРХИТЕКТУРНО ФАСАДНО РЕШЕНИЕ 

 

   
 

Фиг.6. Визуализация - изглед от Изток              Фиг.7. Визуализация - изглед отгоре 

 

Сградата е формообразувана от високо тяло, което съчетава овални и линейни фасадни 

плоскости и две ниски тела, отново в съчетание на овални и линейни форми. Ниските тела са 

плътни, с което създават усещане за монолитност. Поставят една основа за изграждането на 

високото тяло, което е облечено в по-голямата си площ с окачена фасада и се извисява с 

лекота над основните тела. Подчертан акцент в решението е сферичният купол, който е 

емблематичен за сградата, с видимата си конструкция и в интериора, и в екстериора на 

сградата. Той подчертава характера на архитектурата. Предвидените материали за фасадите 

са вентилируеми окачени фасади с фотосоларни панелни плоскости от еталбонд и видима 

декоративна тръбно-въжена конструкция. 

 

2.5. ПОЖАРОЗАЩИТА И ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 

Цялата конструкция е пожарозащитена и пaрозащитена, чрез окачени тавани от 

пожароустойчиви плоскости. Предвижда се играждането на пожароизвестителни и 

пожарозащитни инсталации. Стълбищната клетка е с естествено осветление и вентилация. 

При пътищата за евакуация са предвидени противопожарни предверия и врати. 

 

3. КОНСТРУКЦИЯ 

Носещата конструкция е стоманена. Реализирана е като поредица от многоотворни 

многоетажни рамки по цифровите и буквените оси. Обект на дипломната работа е тяло „А”.  

Конструктивната схема представлява многоотворнa многоетажнa рамка с осови 

разстояния между стойките 6,00 m (за рамки по цифровите оси) и 7,50 m. (за рамки по 

буквените оси). 

Стойките на рамките се изготвят от горещовалцувани HEA 500 профили по Euronorm 

53-62. Ригелите на рамките се изготвят от горещовалцувани HEA 360 профили по Euronorm 

53-62.  

Стойките са кораво свързани с ригелите и с фундаментите. 

Всички етажни нива са реализирани като гредоскара. Главните носещи греди се 

изготвят от горещовалцувани HEA 360 профили по Euronorm 53-62 от стомана S275JR. 
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Второстепенните греди се изготвят от горещовалцувани IPE 360 профили по Euronorm 19-57 

от стомана S275JR. Върху гредоскарата се реализира стоманобетонна плаоча с 

дебелина 12 сm.  

 

             

Фиг.8. Вертикален разрез 1-1                       Фиг.9. Вертикален разрез 5-5 

 

            

Монтажен план колони на 

Фиг.10. кота ± 0,00     Фиг.11. на кота +5,10 

 

За възлови и фланцеви плочи ще бъде използвана стомана клас S275JR по EN 10025-2. 

Всички съединения са болтови, като се използват високоякостни болтове М20 клас 10.9 

по DIN 6914. Заварките се изготвят с необходимия катет, отбелязан на КМД чертежите. 

Натоварването е прието съгласно „Наредба №3 за основните положения за проектиране 

на конструкциите и за въздействията върху тях”, с нормативните им стойности и съответните 

им коефициенти. Отчетен е и коефициент на сигурност по предназначение 1,1 според 

категорията на сградата. 

За изследване на динамичното реагиране на конструкцията от земетръс е изграден и 

анализиран пространствен модел на сградата посредством програмен продукт по Метод на 

крайните елементи. При моделирането са взети под внимание особеностите на елементите на 

конструкцията, като всички те са включени в модела със съответстващи на действителното 

им механично поведение типове крайни елементи. Връзките между елементите са 
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симулирани, така че да отговарят на действителното им лагеруване или закоравяване. 

 

 

Фиг.12. Детайл за връзка на колона с ригел и главна греда 

 

Сеизмичният анализ е проведен на два етапа - модален и спектрален. На база на 

модалния анализ са получени формите на трептене, а на база на спектралния - цялостното 

поведение на конструкцията при сизмично въздействие. 

Масите на елементите на конструкцията са определени съгласно българските норми. 

Постоянните товари са умножени с коефициент  на натоварване 1,0, полезният с 0,8 и снегът 

с 0,8. За получаване на характеристиките на сеизмичното въздействие са използвани 

следните коефициенти съгласно Наредба №2: 

• Кс = 0,27 за IX степен на сеизмичното въздействие, отговарящо на гр. София; 

• Динамичен коефициент - съответната функция за B група почвени условия; 

• Коефициент на значимост С=1,2; 

• Коефициент на реагиране R=0,20. 

Проведен е пространствен модален динамичен анализ. Отчетени са необходимия брой 

собствени форми на конструкцията, за да е активирана около 90% от масата й. Формите с по-

големи честоти практически  не влияят на резултатите. 

Сеизмичното въздействие е зададено с две независими една от друга хоризонтални 

компоненти със 100% спектър на реагиране. Усилията получени от разгледаните форми на 

трептене са комбинирани с метод CQC с 5% затихване, а по отделните направления на 

сеизмичното въздействие по метода корен квадратен от сумата на квадратите (SRSS).  

Първата собствена форма е с период Т=2,03s, втората - Т=1,40s, третата -Т=1,20s... 

На база получените резултати (разрезни усилия) са изчислени, оразмерени и 

конструирани представителни елементи от конструкцията. 

 

4. TЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

В проектът е разработена и технологична част, като предметът й е монтажните процеси 

на стоманената конструкция, които протичат след приключване на нулевият цикъл. 

Предвидено е монтажът да се извърши с кулов кран, тъй като сградата е с голяма височина. 

Направен е прецизен избор на крана, като са изчислени максималната монтажна височина и 

най-отдалечена точка, спрямо позиционирането на крана. Направени са спецификации на 

елементите с техните геометрични и материални характеристики, спрямо които е определен 

разхода за монтажа на елементите при продължителност на една смяна 8 h. Също така е 
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изготвена циклограма за работните процеси при куловия кран. 

В част организация на строителството, съгласно заданието, е направен строително 

ситуационен план, като е оразмерено временното строителство.  
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