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Abstract: 
Disposal of plastic waste is a challenge in developing countries, hence the need to re-use. Soil 
samples were collected from a borrow pit at Oworonshoki in Kosofe LGA, lagos, Nigeria. 
Plastics materials were sourced for, grinded into 5mm sieve size. Grinded plastic strips were 
mixed with soil samples at 0%, 10%, 15% and 20%, ratio by weight. Compaction and California 
Bearing Ratio (CBR) tests were carried out to determine the Maximum Dry Densities (MDD) 
with the corresponding Optimum Moisture Contents (OMC) and the California Bearing Ratio 
(CBR) values. 
At 0% inclusion, OMC was 20% and MDD was 1.62 kNm³ while the average value for 2.5 mm 

and 5mm penetration on soil were 38.75% and 45.80% respectively. At 10% inclusion, OMC 
was 22.2% and MDD was 1.61 kNm³ while the CBR value at 2.5 mm and 5 mm penetration on 

soil were 50.16% and 38.18% respectively. At 15% inclusion, OMC was 21%, MDD was 1.61 
kNm³ while the CBR value at 2.5 mm and 5 mm penetration on soil were 30.97% and 32.59% 
respectively. At 20% inclusion, OMC was 22%, MDD was 1.62 kNm³ while the CBR value at 

2.5mm and 5 mm penetration on soil were 33.40% and 38% respectively. The results indicated 
that MDD decreases with increasing plastic content above 15%, and CBR value decreased when 
20% plastic material was included. Thus, inclusion of plastics up to 15% soil improves the 
compaction properties of the soil. 
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Abstract: 
The operational modes in the main heating circuits are analyzed for possible designs of solar 
collectors for hot water heating systems. Determined are the characteristic energy parameters 
on which are conducted control measurements and basic processing of the results in view of 
achieving safety. Exemplary monitoring models are presented. 

Keywords: 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
В съответствие с политиката за ЕЕ все по-широко приложение намират соларни- те 

колектори за топла вода. Създаването на съвършенни дизайнерски решения, успешното 

им интегриране към строителните конструкции, максималното и непрекъснатото 

използване на слънчевия потенциал при определени климатични условия, определят 

необходимостта от решение на редица технически проблеми. Независимо от това, с 

приоритет между тях са тези, свързани с културата и климата на безопасността им [1, 3].  

II. ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА 
Целта на разработката е да се анализират основните фактори за безопасност при 

подготовката за монтаж на слънчеви колектори и по-следващото му изпълнение.  
Като се има пред вид характерът на развиващите се процеси и взаимната им връзка, 

приложен е системен подход за анализ. Заедно с това за отделни случаи е приложен 
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сравнителен анализ и са представени типични модели, по които могат да се извършат 

изчислителни процедури. 
 

III. ТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

III.1. Подготовка за монтаж 
Подготовка за монтаж, включваща видовете проверки, които трябва да бъдат 

извършени преди монтажа; подготовка за монтиране на колектора върху покрива при 

спазване на изискванията за правилно балансиране на потока на топлоносителя в 

слънчевите колектори. 
Преди да започне монтажът трябва да се провери следното: 
1. При пристигане на обекта всички елементи на системата и арматури трябва да 

бъдат прегледани да нямат повреди и за да бъде сигурно, че е налице всичко, нужно за 

извършване на монтажа. Това включва средства за покриване на слънчевите колектори, 

когато се монтират на покрива. Модерните слънчеви колектори на ярка слънчева светлина 

могат да достигнат температури 150-350°C. Освен че може да причини изгаряния, допирът 

до нагорещения метал може да причини шок и загуба на опора върху покрива, 

последствията от което могат да бъдат сериозни.  
2. Обектът трябва да е огледан, с цел: 

 да се определи място за слънчевите панели; 
 да се установи подход към покрива и възможността за разполагане и монтиране на 

средства за достъп до покрива. 
 да се проучи има ли подходяща таванска площ за лесен достъп за свързване на 

слънчевите колектори и прокарване на тръбопроводи. 
 да се определи положението на съществуващите инсталации за гореща вода и 

присъединяването им към слънчевата инсталация. 
 да се прецени подходяща ли е покривната конструкция за поемане на 

допълнителното натоварване от слънчевата инсталация. 
Да се уверите, че са получени нужните разрешения съгласно изискванията. 
 

III.2. Избор на оборудване за достъп и създаване на работна площадка.  
При избора на оборудване трябва да се предотврати падане или ако това не може да 

се предотврати, да се намали височината. 
На практика тъй като монтирането на слънчеви водонагревателни инсталации 

обикновено е свързано с пренасяне на обемисти и тежки слънчеви колектори върху 

покривите, обикновено стълбите не са подходящи за това.  
Подвижните стълби могат да се използват като работно оборудване само за 

достигане или слизане от място, откъдето се извършва работата и на което, както оценката 

на риска показва, използването на друго работно оборудване не е оправдано. Когато се 

налага използването на стълби, те трябва да отговарят на изискванията за работа на 

високо по отношение на здравина, обозначения, поддръжка, ъгъл на поставяне, мерки 

против подхлъзване и др. 
Работното място трябва да има “подходяща повърхност”. Повърхността е 

конкретното място, на което или откъдето работникът изпълнява задачите си. Трябва да се 

обърне внимание на това съществуват ли условия, които правят падането от мястото на 

работа по-вероятно като например това, че повърхността не е равна или е хлъзгава или 

омазнена. 
Повърхността не бива да е чуплива, т.е. трябва да издържа тежестта на хората или 

материалите, минаващи по нея, и да издържа на удара от падане върху нея на хора или 
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материали. Тук трябва да се отчете влошаването на състоянието поради метеорологичните 

условия, стареенето и други фактори в тази връзка. Може да са необходими парапети за 

обезопасяване на работната площадка или друго работно място против падане.  
При определяне дали дадена площадка е подходяща за работа на височина, трябва да 

отговаря на определени изисквания: 
 да е с достатъчни размери, за да позволява безопасно минаване по нея и безопасно 

използване на оборудване и материали; 
 да няма препятствия, които могат да причинят спъване и пропадане на пода; 
 да се пази чиста и подредена. 

Може да бъде уместно построяването на скеле за безопасен достъп до работа и като 

работна площадка. Скелетата трябва да бъдат проектиране, построявани, променяни и 

демонтирани от компетентни лицa [4]. На практика кулообразните скелета могат да 

осигурят подходяща работна площадка в много ситуации, като същевременно отговарят 

на гореописаните изисквания и да се използват само след извършване на пълна оценка на 

риска и където е уместно, са се вземат необходимите допълнителни мерки за премахване 

или намаляване на риска. Може да се помисли също за лични предпазни средства против 

падане.  
III. 3. Определяне основните рискови фактори в подготовката и монтажа на 
слънчеви колектори 

За да бъде намален броя на инцидентите трябва да се създадат условия за: 
 премахване или намаляване до минимум на рисковете при работа на високо; 
 безопасни системи на работното място за организиране и извършване на работи на 

високо; 
 сигурни системи за избиране на подходящо оборудване за работа; 
 безопасни системи за предпазване на хората от последствията на работата на високо. 

III.3а. Йерархия на мерките за безопасност при работа на високо 
За постигне на безопасност се изисква: 

1. Да се оцени риска, което ще помогне да се работи безопасно. 
2. Да се спазва йерархията за безопасна работа на високо (т.e. избягване, 

предотвратяване и намаляване на последиците). 
3. Да се планира и организира работата, като се отчитат метеорологичните условия и 

възможността за аварийна ситуация. 
4. Да се провери компетентността на онези, които трябва да работят на високо. 
5. Да се използва подходящо работно оборудване. 
6. Да се управляват рисковете от работа върху или около чупливи повърхности и от 

падащи предмети. 
7. Да се проверява и поддържа работното оборудване, което трябва да се използва, и 

да се проверява мястото, където трябва да се изпълнят работите . 

III.3б Оценка на риска 
Стъпка 1: Откриване на опасностите 

Това означава оглед на обекта и набелязване на значителните опасности. Те могат да 

представляват стръмен покрив, чуплива повърхност, върху която може да бъдат 

монтирани колекторите, неравен терен или препятствия там, където може да бъде 

необходим достъп до покрива. 
Стъпка 2: Определяне кой има вероятност да пострада 

Това означава да се отчетат конкретните рискове, пред които може да бъдат 

изправени неопитни работници и потребителите или техните посетителите, които могат да 

бъдат наранени от дейностите при монтажа. 
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Стъпка 3: Оценяване рисковете и определете предпазните мерки, които трябва да се 

вземат 
Трябва да се обсъди колко голяма вероятност има всяка опасност да доведе до 

инцидент, да се реши какви предпазни мерки биха могли да се вземат и след като са взети 

тези предпазни мерки, да се прецени дали оставащият риск е голям, среден или малък. 
При набелязване на оставащите рискове трябва да се помисли какви други мерки биха 

могли да се вземат, за да се контролират рисковете, така че инцидентите да бъдат малко 

вероятни. 
Стъпка 4: Документиране (записване) на констатации. 

Трябва да се записват констатациите, които са важни. С тях трябва да бъдат 

запознати работниците. Трябва да се покаже, че е направена обстойна проверка, че е 

обмислено кой може да бъде засегнат, всички очевидни и важни опасности, че 

предложените предпазни мерки са разумни и оставащият риск е малък. 
Стъпка 5: Да се преразгледа оценката, когато е необходимо. 

Всяка слънчева водонагревателна инсталация може да представи свои конкретни 
опасности. Затова трябва да не се разчита на една “стандартна” оценка на риска при 

инсталиране, а трябва да се разгледат конкретните рискови ситуации. 
 
III. 4. Монтиране на колекторите.  

Панелите могат да бъдат монтирани върху наклонен, плосък покрив или на приземно 

ниво. Ако няма покрив с подходящо изложение, те могат да се монтират на рамка, 

прикрепена към фасадна стена. Типични случаи за интегриране към сграда и начините за 

закрепване са представени на фиг.1, 2. Те позволяват на базата на сравнителна оценка да 

се избере най-безопасния случай.  
 

 

Фигура 1. Типични случаи за интегриране на колектори към сграда 
и начини на закрепване. 
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Фигура 2. Типични случаи за интегриране на колектори към сграда 
и начини на закрепване 

III.4.а. Вграден монтаж на колектори на покрива 
Tой се използва за нови сгради или реконструкция на покривите. Това опростява 

монтирането, тъй като общата площ на слънчевите колектори се предоставя като един 

блок и е необходим само комплект за хидроизолация. Той включва долна водеща 

противофилтрационна завеса,челна завеса (ригел) и комплект странични водоотводи или 

скрити олуци. Изисква се внимание при работа с вакуумно-тръбни колектори. Здравината 

на стъклената тръба може сериозно да отслабне, ако бъде надраскана, което води до 

имплозия и риск от нараняване.  

III.4.б Монтиране върху наклонен покрив (фиг.3а,б) 

 

        

Фигура 3а,б. Начини на монтиране на колектор върху наклонен покрив 

Трябва да се подготви мястото за поставяне на панели. Ако трябва да се пробие 
отвор в покрива или временно да се отстранят керемиди, това трябва да се направи преди 

панелите да бъдат повдигнати до нивото на покрива. Колекторната уредба трябва да бъде 

поставена на нивото на покрива. При плоските колектори топлоносителят влиза през 

единия долен ъгъл на уредбата и излиза през диаметрално противоположния й ъгъл и 

трябва да се избегнат въздушните възглавници. 
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III.4.в. Монтиране на покривна конструкция с бетонна плоча-плосък покрив 

Присъщите на плоските покриви трудности при хидроизолацията определят 

монтажа направо върху повърхността на покрива като нежелателен. Ако плочата е 

достатъчно дебела, за да позволи пробиване на монтажни отвори без да се пробие 

покрива, може да бъде монтирана носеща рамка. Трябва да се обърне внимание на 

хидроизолацията около основата. 

III.4г. Конструкция с носеща рамка (фиг. 4) 
Рамката трябва да бъде достатъчно здраво закрепена без да се влоши 

хидроизолацията или да се претовари покривната конструкция. Соларният колектор е 

подложен на натоварвания под въздействие на вятър, собствена тежест, сняг и др. 

Основен фактор са силите на вятъра. Те зависят от атмосферните налягане, температура, 

вискозитет и плътност. Въздушният поток създава два вида сили от налягане, насочено по 

нормалата към повърхността и от сили на триене на външния слой по повърхността от 

вискозитета на въздуха, когато той влиза в контакт с повърхността на колектора. Правят 

се следните допускания: 
1. Въздушният поток е невискозен, т.е. вискозитета на въздуха е нула;  
2. Въздушният поток е несвиваем, т.е. плътността на въздуха е постоянна.  

С тези условия е в сила уравнението:  

   constant
dp

gdzVd   


2

2

1
, (1) 

където: V – скорост на вятъра; g – ускорение, дължащо се на гравитация; z –надморска 

височина; p – статично налягане; ρ – масова плътност.  
Натоварванията от сняг върху системите с наклонен покрив се понижават с 

повишаването на наклона. Тогава се улеснява самопочистването на системата.  
Безопасността на соларен колектор се постига с изпълнение: 

1. Нормативната стойност на натоварването от сняг върху хоризонталната проекция 

на покрива; 
2. Натоварването от вятър, определящо се като сума от средна компонента 

(продължително действащ осреднен скоростен напор) и пулсационната компонента 

(пулсациите на налягането, т.e. скоростния напор на вятъра).  
 

 

Фигура 4. Конструкция с носеща рамка 

Освовните изисквания за безопасността към закрепването включват следното: 
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1. Закрепването винаги трябва да бъде към структурни елементи на покрива. 

Панелите никога не бива да се закрепват за покривните летви. 
2. Ако няма структурни елементи с подходящо разположение, между структурните 

елементи трябва да се вмъкнат хоризонтални връзки за закрепване.  
3. Всички скрепителни детайли трябва да издържат на натоварванията, на които може 

да бъдат подложени. 
4. Отворите, пробивани в покритието на покрива за поставяне на скрепителните 

детайли, трябва да бъдат с мин. размер и след това да се запълнят със силикон. 

III.4.д. Стенен монтаж на инсталацията.  
Когато няма подходящо южно изложение, слънчевите панели (фиг. 5) могат да се 

монтират на стена. Носеща рамка се монтира и прикрепва за стената с помощта на 

висококачествени зидарски фиксиращи средства Конструкцията на стената трябва да е 

подходяща за носене на допълнителния товар. Представен е модел на климатичните 

параметрите и вътре топлотехническите параметри на сградата.  
 

 

Фигура 5. Стенен монтаж на инсталацията. 

 

III.5. Балансиране на циркулацията в колекторите (фиг. 6) 

 

Фигура 6. Балансиране на циркулацията в колекторите 

Паралелно свързване с естествена циркулация. Последователно свързване с 

циркулационна помпа. 1 - слънчеви колектори, 2 - воден акумулатор, 4 - обезвъздушителен 
вентил, 5 - разширителен съд. Циркулацията във всички колектори трябва да бъде 

балансирана, за да се осигури максимална ефективност. При плоски колектори това 
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означава, че дължината на пътя от главния тръбопровод до главния рециркулационен 

тръбопровод трябва да бъде една и съща за всички отделни колектори. Последователното 

свързване осигурява равномерен поток, води и до по-висока температура на водата на 

изхода и по-нисък к.п.д. на колектора. Друго е положението при вакуумно-тръбните 

колектори, използващи конструкция с топлинна тръба, тъй като топлоносителният флуид 

не минава през колекторната тръба.  
Това означава, че фактически тръбите са свързани последователно. При повече 

последователно свързани колектора, последните колектори ще работят при прекалено 

високи температури, което води до по-нисък к.п.д. и даже прекъсване на тръби, тъй като 

това са тръби, които самоограничават макс. си температура. 

III.6.Свързване на соларна система с вторично загряване 
Представен е [2] типичен модел с 1 хранилище, 3 сензора и 2 помпи (за соларно 

загряване и вторично загряване) -фиг.7. Сензорът S4/TRF може да бъде използван като 

опция за баланс на количеството топлина. Моделът позволява да се определи 

функциoналността, управлението и факторите на безопасност, да се оценят и рисковете. 
 

 

Фигура 7. Свързване на соларна система с вторично загряване 

 

IV. ИЗВОДИ 
Определени са основните рискови фактори за безопасност при подготовка и 

извършване на монтаж на соларни колектори като се отчитат условията на работа. 

Определени са характерните стъпки за оценката на риска и безопасното работно 

оборудване при монтаж на различни случаи на соларни колектори и начини на 

свързването им при управлението. 
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THE MANAGEMENT OF BULGARIAN DIPLOMATIC REAL ESTATE 
OUTSIDE OUR COUNTRY – IN ACCORDANCE WITH 

THE PRINCIPLES OF MANAGING A REAL ESTATE PORTFOLIO 
 

Miroslav Atitch1 
 

Abstract: 
The Bulgarian state owns a significant number of real properties abroad. According to their 
legal status they are state property and according to their designation they are sites of a 
diplomatic purpose and character. The greater part of them were acquired in the past, more than 
five decades ago. Due to the lack of sufficient funds for their maintenance, especially in the last 
twenty or twenty-five years, their operational condition is unsatisfactory. The approach to 
managing the process of their use used so far – mainly through evaluating their priority – is not 
efficient enough. Here we suggest that their management and the associated allocation of the 
funds necessary for it should be carried out based on the principles of a more comprehensive 
evaluation, as of a real estate portfolio. 

Keywords: 
Diplomatic Real Estate, Vienna Convention on Diplomatic Relations, Bulgarian State-Owned 
Diplomatic Real Estate Abroad, Classification by Type and Designation, Degree of Usability, 
Operational Condition, Management as a Real Estate Portfolio.  
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Проблемът за модела на управление на българските дипломатически имоти зад 

граница не стои от вчера. Страната ни разполага с едно значително за националните ни 

мащаби недвижимо имущество, изразяващо се в 230 обекта. Това са посолски комплекси, 

отделни сгради, апартаменти и парцели в 71 държави по света. Балансовата стойност на 

българските дипломатически държавни имоти извън страната е в размер на над един 

милиард лева. Като площи това са сграден фонд с разгъната застроена площ от 316 000 
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кв.м и парцели земя с обща площ от 480 000 кв.м. Въпреки значителния си физически 

обем, този сграден фонд не отговаря в необходимата степен на съвременните 

функционални изисквания и стандарти за такъв специфичен вид обекти. В резултат на 

физическата си амортизация с течение на времето и неадекватната техническа поддръжка 

той се намира като цяло в едно съвсем незадоволително експлоатационно състояние. По 

отношение на средната възраст на самите сгради трябва специално да се изтъкне, че тя е 

около и над петдесет години и в резултат на това почти всичките те не отговарят на по-
съвременните строително-технически и функционално-експлоатационни изисквания. 

Проблемите се задълбочават и от отсъствието на последователна и дългосрочна държавна 

политика през последните години. Неправилно тази собственост се третира от някои 

държавни институции само и единствено като имоти на Министерството на външните 

работи. В резултат на това цялата финансова тежест по поддръжката им пада върху 

бюджета на ведомството, въпреки, че те са изцяло публична държавна собственост [1]. 

Отделяните от него средно през последните години около 1,0-1,5 млн.лв. са изключително 

малко дори само за поддръжката на някои от най-важните и престижни обекти на 

дипломатическата недвижима собственост на нашата страна. При реално заявявани 

потребности за тази цел от около поне 15 млн.лв годишно е ясно, че липсва адекватно 

финансиране и проблемите с него ще се задълбочават драстично. На фона отпусканите на 

външнополитическото ведомство в рамките на бюджетната класификация в раздела за 

капиталови разходи средно около 5-6 млн.лв годишно, не повече от една трета отиват за 

поддръжката на имотите ни зад граница. Останалата част от тези средства са за 

централното управление, придобиване на дълготрайни материални активи, съоръжения за 

сигурност и др. Съвсем ясно е, че финансиране в такъв неадекватен на наличните 

дипломатически имоти зад граница финансов размер може единствено да позволи 

извършването на някои неотложни аварийни ремонти, доплащания по щети, които 

застрахователите се отказали да поемат и то главно дължащи се на високата степен на 

амортизация на сградите и вътрешните сградни инсталации и съоръжения. От всичко това 

е ясно, че подходът за управления на това значително и много ценно за страната ни 

имущество не може да остане както досега на парче. Трябва да се промени изцяло 

сегашният неадекватен на реалностите подход на управление. В настоящото изложение 

ще пледираме именно за това, този нов подход да бъде по-добре балансиран между 

политическите и икономическите съображения, а именно в него да доминират принципите 

на управлението на портфейл от недвижимости.  
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Най-важният въпрос, на който в началото на анализа трябва да се даде отговор, е 

този за степента на използваемост на този специфичен според своето основно 

предназначение сграден държавен фонд намиращ се извън територията на страната. Но 

още преди това трябва да се види под каква форма са всички тези негови обекти и кога са 

били придобити. В общи линии това е станало основно за 206 от всичките 230 имота още 

през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век. Според самата форма на 

придобиване това са, например, само 2 такива имота чрез дарение. Чрез договор за 

дългосрочно ползване на земята са също само още 2 имота. Всичките останали имоти са 

придобити по силата на двустранни международни спогодби с чужди държави. Оказва се, 

че след демократичните промени у нас са придобити само и единствено общо 14 броя 

български дипломатически имоти зад граница от общият им наличен брой от 230 към 

настоящия момент. Това означава в дипломатически и икономически план две неща – 
имоти са придобивани основно по политически съображения и то без да се прави анализ 

за икономическите условията и цената, на която те са ставали собственост на нашата 
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държава. Освен това, също в икономически план, не е правен анализ за евентуалните 

амортизационни срокове на придобитите имоти, за очакваната ежегодна степен на 

физическа амортизация и най-вече за необходимата годишна финансова издръжка на тези 

имоти. В крайна сметка тогава, на българското външнополитическо ведомство, са 

отпускани средства за поддръжката на тези имоти, ако не в рамките за заявените според 

реалните потребности, то поне в приблизителните им рамки. Това всичко е разбираемо за 

условията на тогавашната икономическа система на тоталитарната държава със строго 

прилаган механизъм на централизирано икономическо планиране. С прехода към 

функционираща пазарна икономика през деветдесетте години става изключително трудно 

да се осъществява икономическата издръжка на този значителен брой български 

дипломатически имоти зад граница и настъпват кризисни моменти в резултат на 

недостига на финансови средства за тези специфични нужди. Освен това са настъпили 

важни промени във външнополитическата ориентация на Българската държава и това 

неминуемо се отразява върху степента на използваемост на българските дипломатически 

имоти зад граница. Страната ни е член на НАТО и член на Европейския съюз (ЕС), което 

и определя някои приоритети в дипломатическите и отношения. Строените и понякога, 

поради настъпилите промени, задгранични дипломатически обекти в страни където 

отношенията са вече променени, са малко използваеми и са само в тежест на днешното ни 

външнополитическото ведомство. Затова въпросът как за в бъдеще да се управлява всичко 

това, което нашата държава притежава като недвижима дипломатическа собственост зад 

граница, става много комплициран и съответно изключително труден за разрешаване. 

Трябва да се постигне един много гъвкав и сложен баланс между реалните потребности от 

дипломатически недвижими имоти в приоритетните във външнополитическо отношение 

държави и това, какво да се прави със загубилите значението за такива обекти в други 

различни страни. Същевременно се очертават нови важни дипломатически направления, в 

които нашата страна би следвало да има подходяща материална среда за осъществяване на 

едно подходящо политическо и търговско представителство, а там практически нямаме 

почти нищо. Дори само разширяването на Европейския съюз, началото на което се 

поставя сега по време на нашето председателство, в региона на Западните Балкани ще 

предизвика нови такива потребности. Там, където имаме изградена солидна 

дипломатическа сградна база дори повече от век, нейното състояние е крайно 

незадоволително. Стари сгради на бившите царски легации, като например тази в Белград, 

която е строена на реципрочен принцип в началото на двадесети век, се нуждаят от много 

сериозни действия по поддръжката им, още повече, че специално този дипломатически 

имот е и архитектурен паметник на културата. Възстановяването, например, само на 

фасадата му с автентични технологии и материали с оглед запазването на художествено-
архитектурната му оригиналност, изисква разходи направо непосилни при сегашния 

бюджет на националното ни външнополитическо ведомство. А специално що се отнася до 

таванните дърворезби в тази емблематична за българската дипломация сграда, то дори 

само възстановителните работи ще изискват едни много сериозни разходи. Разбира се, 

далеч не всички български дипломатически имоти зад граница имат такава архитектурно-
историческа стойност, но на много места има някои ценни сгради, имащи връзка с нашата 

история и би било добре поне да се поставят там подходящи паметни знаци. От друга 

страна пък има и съвсем незабележими в каквото и да е отношение сгради, изпълняващи 

административни функции, но и те трябва, да се поддържат в един поне минимално 

представителен вид. Това са например тези, в които са разположени консулските ни 

служби, а именно това са най-посещаваните от гражданите на съответните страни места 

като символични части от страната ни и би било недопустимо нейният облик да се 

помрачава от тяхното лошо поддържано, интериорно невзрачно и понякога направо 

отблъскващо общо състояние. 
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Затова, според нас, трябва да се започне с дипломатическите приоритети и едва след 

тяхното подреждане може да се пристъпи към подчиняването на цялостното управление 

на всичко налично, което страната ни притежава като обекти на българската 

дипломатическа недвижима собственост зад граница, като към един специфичен портфейл 

от недвижимости. Разбира се, веднага след подреждането на тези приоритети трябва да се 

оцени общото физическо състояние на обектите. Това е много важен въпрос и той има 

специфично проявление в зависимост от редица фактори. На преден план това е степента 

на използваемост на обекта и тя зависи от интензивността на съответните двустранни 

отношения и степента му на посещаемост. Не по-малко значение имат възрастта на обекта 

и строителните технологии и съответните материали, с които той е изграждан, а те до 

голяма степан определят и степента на физическата му амортизация. Не на последно, но 

понякога това се оказва също много важно, място е и това къде, в какви географски 

ширини са намира самият обект. Сгради в северните ширини изискват след тежките зимни 

сезони значителни периодични разходи за поддръжка. Ниските минусови температури, 

тежките снежни и ветрови натоварвания по покривите и фасадите на сградите причиняват 

понякога значителни и скъпо струващи за отстраняване щети. Не бива да се мисли, че 

сградите с такова предназначение, разположени в тропическите и субтропически ширини, 

са по-евтини за поддръжка. Ураганни ветрове, проливни дъждове и други природни 

явления често предизвикват значителни щети върху сградите и правят такъв тип разходи 

по поддръжката им значителни. Разбира се там, където такива явления са много по-редки, 

а именно в по-умерените ширини би следвало да се очаква, че разходите по поддръжката 

на сградите са сравнително по-малки. И това е така, но не бива да се забравя, че една 

сграда с общия си вид представя страната си. Тя е и средище на хората, които и 

симпатизират или имат някакви служебни отношения с нея, тя е и символ, тя е част от 

градския пейзаж. Тя не може да бъде оставена така, че с развитието на съответните 

градове, да влиза в архитектурен дисонанс с недобър външен вид и подходящ интериор и 

да нарушава общия облик. Разбира се, тук не става въпрос за емблематични 

дипломатически сгради по света, като световноизвестното старо индонезийско посолство 

във Вашингтон, а за едни далеч по обикновени сгради, но и те трябва да се поддържат 

поне в един приемливо добър вид. Всичко казано дотук показва, че този изключително 

деликатен баланс между функция и форма, т.е. между потребност и степен на 

използваемост на българските дипломатически имоти зад граница и общото им физическо 

и в частност амортизационно състояние може да се постигне изключително трудно. Ако 

той се наруши, като се гледа приоритетно на едната страна за сметка на другата, 

неминуемо ще се достигне до изоставянето на някои от тези толкова специфични обекти 

за сметка на други. За да може да се приложат принципите на управлението към тях като 

към портфейл от недвижимости, трябва преди всичко да се анализира не само степента на 

тяхната функционална използваемост, но и тяхната реална физическа амортизация във 

времето.  
Анализът на състоянието на обектите на българската дипломатическа собственост 

извън границите на страната трябва да започне първоначално с оценка на степента на 

тяхната използваемост. Според функционалното им предназначение и вида им, тези 

обекти могат да се няколко групи. Най-представителни би следвало да бъдат тези сгради, 

които дават облика на страната ни в съответните държави където се намират. Това са 

административните сгради на българските дипломатически представителства – 
посолствата и консулствата. Те са, особено последните, най-натоварени с посетители. В 

повечето случай са отделни сгради, но има и такива разположени в посолски комплекси. 

Това сега не е в практиката на нашето външнополитическо ведомство, но в миналото на 

тоталитарната държава имаше едно такова увлечение да се изграждат цели такива 

посолски комплекси. В тях, на прилежащите им терени се разполагаше група сгради, 
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която включваше такива с най-различно функционално предназначение. Това са самите 

посолски и консулски административни сгради, културни обекти като зали и др., както и 

посланически или евентуално генерално-консулски резиденции и жилищни сгради за 

дипломатическия и помощния персонал и неговите семейства. Това, в сегашната 

дипломатическа практика като нови обекти на дипломатическата недвижима собственост 

не се прилага като концепция. Явно това е било с цел пълен контрол върху съответните 

дипломатически мисии на нашата страна зад граница и в пълно съзвучие с принципите на 

управление на този специфичен вид държавна дейност в тоталитарната държава. Но, в 

крайна сметка, такива посолски комплекси са налице и въпросът за това как да се 

управляват и поддържат те и дали изобщо да съществува такъв вид специализиран 

държавен сграден фонд зад граница продължава да стои открит. Друг вид такива обекти са 

притежаваните от нашата страна отделни сгради или части от сгради с жилищно 

предназначение.Части от такива сгради са отделни етажи от сгради или апартаменти в тях 

и те са по правило предназначени само за задоволяване на нуждите на пребиваващите в 

съответната страна български дипломатически служители или помощен персонал към 

съответните дипломатически представителства и консулски служби. Друга група сгради 

са тези на българските културно-информационни центрове, а също в отделни случаи 

параклиси или църкви, разположени на територията на дипломатическите 

представителства, открити седмични или съботно-неделни училища или парцели земя. 

Един друг специфичен момент, свързан с такъв особен вид сгради е това, че някои от тях 

са обявени за културни, архитектурни или исторически паметници и са част от културно- 
историческото наследство на приемащата страна. Те фигурират в местни регистри и като 

такива се ползват с определен охранителен режим. Като пример за такива обекти са 

българските легации в Берн, Будапеща, Букурещ, Варшава, Лондон, Лисабон, Дъблин, 

Рим, Хелзинки, Стокхолм и др. Някои от тези сгради са строени дори в края на 

деветнадесети и в началото на двадесети век. Друга част от дипломатическите ни имоти 

попадат в т.н. защитени зони на градовете Виена, Осло, Страсбург, Прага и др., в които се 

намират и това ни обвързва със спазването на специфични правила относно поддържането 

и опазването на сградния фонд там и съответните финансови разходи за това. От този 

съвсем кратък анализ за използваемостта на обектите на българската дипломатическа 

недвижима собственост зад граница веднага може да се направи основният извод – тя 

спешно се нуждае от оптимизиране. Често в дадена страна функционират дипломатически 

представителства с минимален за поддържане на нормалните отношения брой лица от 

дипломатическия персонал, а там се разполага с площи в пъти по-големи от реалните 

потребности. Такива примери са много – в държави като Етиопия, Камбоджа, Корейската 

народно демократична република и др. Особено голямо е разминаването при площите на 

съществуващите резиденции на задграничните ни дипломатически представителства 

спрямо реалните потребности и съществуващите изисквания в някои страни. Такива 

обекти, строени главно през 60-те и 70-те години на миналия век с необяснима 

разточителност надвишават определените нормативи, които са приети едва преди около 

петнадесет години. Съгласно тези нормативи според Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост [2], една посланическа резиденция трябва да не превишава по 

площ 350 кв.м, но дори и една десета част от съществуващите не се вписват в норматива. 

Такива примери са редица резиденции – като не споменаваме някои в Европейския съюз 

със културно-историческа и архитектурна стойност, това са тези в Отава, Претория, Адис 

Абеба и др. и те изискват непосилни за външнополитеческото ведомство разходи за 

поддръжката им. В крайна сметка, по оценка на специализираните отдели на 

министерството около една четвърт от наличните български дипломатически недвижими 

имоти зад граница не се използват според предназначението си и те надвишават в 
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значителна степен нуждите на съответните дипломатически мисии. Най-драстични са 

случаите, когато българската държава е преустановила дипломатическото си присъствие в 

някои страни, но към момента още притежава свой собствен страден фонд там. Такива 

страни са Замбия, Люксембург, Перу, Уругвай, Колумбия, Венецуела, Еквадор, 

Никарагуа, Камбоджа, Гана, Зимбабве и др., където мисиите са закрити в периода 1990 г. 

– 2012 г. Част от имотите в тези страни са отдадени за ползване под наем, но друга част са 

празни и дори оставени без постоянен надзор. Това е довело до тяхното разграбване и 

дори едва ли не почти пълно опустошаване. Неизползваните имоти, които са и успешно 

отдадени под наем носят на външнополитическото ни ведомство около 7-8 млн. лв 

годишен приход. Това е една, все пак добра, възможност за осъществяване на някаква 

форма на използване и съответно доход от тях, но тук възникват и други проблеми. 

Приходите са ниски в резултат на липсата на поддръжка и недоброто общо състояние на 

сградите. Трудно се намират наематели и преговорите с тях са сложни поради липсата на 
възможност за осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените договори. 

Виенската конвенция за дипломатическите и Виенската конвенция за консулските 

отношения [3], [4] и редица двустранни спогодби не разрешават имоти с такъв статут да се 

използват за цели различни от дипломатическите. Ако те отпаднат от него, се поражда 

задължението да се заплащат всичките необходими там данъци и такси както за 

обикновен стопански обект. Това става вече тежест съответно намалява очакваните 

приходи на министерството. Именно на тези потенциални приходи се разчита донякъде и 

за покриването на и без това недостатъчните постъпления от бюджета за текущата 

поддръжка и за евентуалните ремонти на останалите действащи по предназначението си 

обекти на дипломатическата недвижима собственост на нашата страна зад граница. 
В крайна сметка се очерта една картина с редица неизяснени величини –  голям брой 

обекти, ниска степен на използваемост по предназначението им, някои от тях 

надхвърлящи установения държавен норматив за необходимата полезна площ, обекти 

напълно ненужни в страни с прекратени двустранни отношения, висока степен на 

физическа амортизация на обектите, също така висока степен на функционална 

амортизация в резултат на остарели архитектурно-строителни концепции, обекти в 

състояние на изоставеност и разруха, обекти отдадени под наем с променен статут, ниски 

доходи от отдаваните под наем обекти, липса на средства за текуща поддръжка и ремонт, 

почти напълно липса на средства за преобзавеждане и други интериорни подобрения. 

Всичко това изисква нов подход за управление – едно балансирано съчетаване на 

приоритетните направления в потребностите от функционални площи за нормалната 

дипломатическа дейност на нашите представителства извън страната и икономически 

обоснован управленски подход към целия този имотен масив като към портфейл от 

недвижимости [5]. 
Тъй като основното предназначение на българските дипломатически недвижими 

имоти зад граница е именно осъществяването на дипломатическата дейност на страната 

ни и материалното и обезпечаване, първото с което трябва да започне анализа на степента 

на използваемостта им са потребностите по региони и отделни страни. Тук, веднага ясно 

трябва да се отбележи, че често биха се намесвали и съображения от политическо 

естество, имиджови фактори касаещи страната ни, очаквания за бъдещото развитие на 

двустранните отношения, включително търговско-икономическите. Още предишната 

година в МВнР бе предприет за пръв път един по-мащабен опит за анализ на 

потребностите по отделни териториални дирекции на ведомството. Той включваше това, с 

което дадена дирекция понастоящем разполага и разбира се ползва към момента и в каква 

форма на собственост то се намира. Трябва да се отбележи, че дипломатическите имоти, 

които се ползват за текущата политическа и спомагателна дейност не са само такива 
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собственост на нашата държава. Редица необходими за тези цели имоти са някои обекти 

наети под наем и често това има разбираема икономическа логика поради по-изгодните 

условия на някои места. Същевременно териториалните дирекции на 

външнополитическото ведомство са направили и достатъчно добре и ясно обосновани 

предложения за предстоящо откриване на нови мисии или възстановяване на някои от 

закритите в съответствие с променилата се политическа и икономическа обстановка. В 

този анализ има предложения за покупка на нови имоти, за наемане на подходящи имоти 

или за продажба на имоти с отпаднала необходимост от използването им. 
Без да се влиза в подробности, можем да дадем няколко подходящи примера за 

потребностите на отделните дирекции на ведомството. Например дирекцията отговаряща 

за отношенията със страните от Европейския съюз и тези от европейското икономическо 

пространство е една от сравнително най-добре обезпечените с недвижими 

дипломатически имоти. Но и тя има нови потребности – предстои  възстановяването на 

българките посолства в Талин и Вилнюс, а там въобще нямаме наши дипломатически 

имоти. Предложението е да се придобият в собственост чрез закупуване или да се наемат 

подходящи в зависимост от съществуващата по места икономическа обстановка. Също 

така предстои откриването на български консулства в Шотландия и Уелс, както и 

консулство в Южна Франция. Предложенията са аналогични, като трябва да се подчертае, 

че както цените на недвижимите имоти, така и наемите за тях са на високи стойностни 

равнища и това ще представлява значителен разход за ведомството. 
Дирекцията отговаряща за отношенията със страните от Източна Европа и Цен-

трална Азия например, няма предложения за разкриването на нови или за въз-
становяването на предишни дипломатически или консулски представителства. 

Действащите там се нуждаят най-малкото от едно фасадно и интериорно обновяване. 

Отношенията с тези страни са добри, устойчиви и приятелски и ще се развиват динамично 

поради бързия икономически напредък в някой от тях – например Република 

Азербайджан. 
Дирекцията управляваща отношенията с Азиатско – Тихоокеанския район счита, че 

интересите на Република България там са значителни и ролята на много от тези страни в 
световната политика нараства постоянно. Предстои възстановяване на посолствата в 

Банкок, Тайланд, и в Пном Пен Камбоджа. В този регион вече имаме действащи 12 

дипломатически представителства. Там предстои разкриването на генерално консулство в 

Гуанджоу, Китай и изнесена консулска служба или възстановяване на самостоятелно 

генерално консулство в Сидни, Австралия. Там вече имаме закупени още в миналото една 

двуетажна сграда и два отделни апартамента. Те са с добри локации, но не са ползвани от 

12 години и са в крайно лошо физическо състояние. Тук въпросът е дали да се отделят 

значителни разходи за ремонтна дейност и довеждането им до нормално експлоатационно 

състояние или да се отиде на вариант продажба, закупуване на нов имот или евентуално 

замяна с друг имот. 
Дирекция Америка оценява Латинска Америка и Карибите като регион с бързо 

нарастващо геополитическа значение, ускорено икономическо развитие, утвърждаване на 

демократични политически системи и много добро всестранно сътрудничество с 

Европейския съюз. Предложенията са малко – възстановяване на посолството в Богата, 

Колумбия, възстановяване на консулството с Сан Пауло, Бразилия и в Рио де Жанейро, 

Бразилия. В Богота имаме неизползвана седеметажна сграда надвишаваща потребностите, 

която би следвало да се продаде или замени с нещо по-подходящо. В двата бразилски 

града имаме по два апартамента и те ще се нуждаят от средства за ремонт, за да могат там 

да се изпълняват нормално консулските дейности.  
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Някои дирекции, като тази наблюдаваща страните от Близкия Изток и Африка имат, 

в резултат на активизирането на дипломатическите и търговските отношения, повече 

предложения.Това са откриване на посолство в Риад, Саудитска Арабия, посолство в 

Оман, възстановяване на посолството в Хартум, Судан, възстановяване на посолството в 

Луанда, Ангола и откриване на консулска служба в Триполи, Либия. В южната част на 

Африканския континент са останали само три български посолства – в Претория, 

Република Южна Африка, в Абуджа, Федерална Република Нигерия и в Адис Абеба, 

Етиопия. 
След политическите съображения, които обусловят потребностите от необходими 

площи в дипломатически недвижими имоти в различни страни, вече може да се пристъпи 

към оптимизация на наличните имоти и ориентация към управлението им като класически 

портфейл от недвижимости. Там, където са задоволени потребностите, следва да се 

предвидят необходимите средства за привеждането на дипломатическите имоти в 

адекватен на статута им вид. Оптимизарането е едно крайно необходимо действие, не 

само за да се приведат необходимите площи в съответствие с действащите за съответната 

дейност изисквания, но и да се предложи в случай, че те ги превишават подходящо 

решение. Това решение е най-логично да бъде замяна на даден съществуващ имот на 

българската държава с друг –даден бе подобен пример с притежавана от страната ни осем 

етажна сграда надвишаваща потребностите. Евентуална продажба на подходяща цена, 

поради добрата централна локация на имота е най-доброто решение и то ще даде 

възможност да се закупи имот с реално необходимата квадратура и най-важното във 

възможно най-добро физическо състояния, ниска степен на амортизация и минимални 

разходи за привеждане в съответствие с функционалните изисквания. Нещо повече – 
възможно е такава сделка да бъде не само изгодна, но дори и печеливша и получената 

разлика от финансови средства в резултат на извършената операция да отиде към 

необходимите средства за общото поддържане на нашия задграничен сграден 

дипломатически фонд. 
Вторият етап след оптимизирането е оценката на физическото и функционалното 

състояние на наличния сграден фонд. При положение, че вече е ясно какво имаме и какво 

е нужно за работата на отделните дирекции на ведомството, става ясно и какво като 

средства ще бъде нужно, за да може това, което ще се използва за дейността на 

дипломатическите представителства да е бъде обезпечено с необходимите средства за 

нормалната му експлоатация. Първо се прави оценка на това физическо и функционално 

състояние и се формулират предложенията за ремонтни работи, преустройства, саниране и 

евентуални интериорни промени. След това се прави оценка за необходимите средства за 

това – тук е най-правилно те да се оценят спрямо ценовите равнища на специализираните 

видове работи в условията на страните където самите обекти се намират. Това, според нас, 

е много важно, тъй като разликата в икономическите условия между отделните страни е 

значителна и едни и същи видове строителни работи могат в стойностно изражение да 

бъдат изпълнявани при несравними ценови условия. Тук също може да има варианти за 

този тип разходи при ранжирането им на основата на принципа за значимостта на 

съответния обект в приоритетни направления на междудържавните отношения. 
Действията по управлението на държавния сграден фонд зад граница в качеството 

му на дипломатически имоти от този политически момент нататък трябва да се подчинява 

на принципите на управлението на портфейл от недвижимости. След като е ясно какво е 

нужно за специфичната дейност и какви са необходимите площи, може да се пристъпи 

към подобряване на функционалността на наличното ниво. Това може да се осъществи 

чрез преустройства, реконструкции или само интериорни промени. Една възможност е 

част от административните площи да се пригоди за жилищни цели. Има примери на често 

дори разточителни площи за административни цели в мисиите, когато те превишават 
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обичайните потребности. В тези случаи след сравнително не скъпо преустройство те да 

могат да се използват за жилищни нужди на персонала. Тук трябва да се отбележи и това, 

че на много места разходите за обезпечаването на жилищните нужди на този 

дипломатически и помощен персонал в мисиите ни в чужбина често дори надвишават 

преките разходи по издръжката на самите административни сгради  държавна 

собственост. 
Трябва също така да се направят и разходи, особено в консулските служби в 

страните от Европейския съюз, за да се подобрят там условията за приемане на посетители 

и за работа в съответствие със специфичните изисквания на Шенгенската зона. Наред с 

това, една добра и икономически изгодна възможност е тази, че може да се предоставят 

части от свободната административна площ на обектите за ползване от наши фирми с 

търговски предмет на дейност и икономически интереси в дадената страна съзвучни със 

съответните търговски договори подписани с нея. Особено когато локациите на обектите 

са подходящи, част от тях като площи може да се даде за ползване на задграничните 

представителства на наши национални фирми, осъществяващи търговска дейност в 

съответствие с политиката на съществуващите двустранни отношения и съответните 

договори между страните. Това е важен момент, тъй като от една страна се генерират 

приходи в държавния бюджет, а от друга се инвестира в самите имоти с оглед добрия им 

вид и същевременно се поема заплащането на дължимите данъци и такси в местни 

условия, които в много страни са значителни. Една добра възможност е, там където това е 

възможно, да се прави разделение на имотите и да се продават части от тях. Въпреки, че 

това за дипломатическите сгради често е неприемливо, то е по принцип възможно главно 

при многоетажни сгради. Много по-лесно осъществимо е, когато имотът е поземлен 

парцел и е делим, и има възможност за осигуряване на уличен подход, локацията му също 

така е добра и представлява определен икономически интерес за потенциални местни 

инвеститори. Това е също така добра възможност за генериране на приходи в държавния 

бюджет.    
За да могат обектите на българската дипломатическа собственост зад граница да се 

управляват като един истински портфейл от недвижимости е необходимо преди всичко да 

е ясен обема на портфейла и статута на всички обекти в него.  Където има необходимост 

за изясняването на този статут трябва да се предвидят двустранни  преговори и да се 

решат съществуващите проблеми, свързани с имотите на съответното дипломатическо 

представителство. По този начин портфейла от недвижимости добива ясни очертания, в 

смисъл че всички обекти в него са с уточнена собственост и всички произтичащи от това 

вещни права за притежание, ползване и разпореждане. Но това не е достатъчно при 

управлението на портфейла, тъй като той е до известна степен и една динамична 

величина. Изменящата се международна обстановка често изисква и някои промени в 

зависимост от появили се нови потребности от административна площ на различни места. 

Възможно е от мисиите да постъпват предложения за придобиване или изграждане на 

нови обекти на дипломатическата недвижима собственост. Някои съществуващи обекти, 

например консулството ни в Одрин, Република Турция са почти вече негодни за 

експлоатация и има от мисията ни в тази страна предложение за изграждане на ново 

Генерално консулство. Подобни предложения за строително разширение на обекти с 

такова предназначение има например и от Абуджа, Нигерия, Мадрид, Испания и др.Дори 

има и предложения изграждането на съвсем нови посолски комплекси, като това в Токио, 

Япония. Динамиката на портфейла се изразява и в това, че са възможни и всеки момент 

покупко-продажби на обекти в неговия състав и това става не само след оценка на 

собствените потребности по места, но и след ясна икономическа обосновка за 

целесъобразността на това начинание. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преходът към управлението на обектите на българската дипломатическа собственост 

извън границите на страната вече няма алтернатива. Значителната им стойност на фона на 

икономическите мащаби на страната и недостига на средства за осигуряване на 

нормалната експлоатация на портфейла от недвижими имоти в съответствие с 

функционалното му предназначение неизбежно ще предизвикат неговото оптимизиране и 

повишаване степента на използване на наличните обекти. След като териториалните 

дирекции на министерството на външните работи  на Република България установят 

своите приоритети и потребности и аргументират необходимия за работата им сграден 

фонд със съответните площи за различните дипломатически и обслужващи цели, след 

като направят предложения за оптимизиране на това, с което мисиите им  в отделните 

страни разполагат, едва тогава към целия масив от обекти може да се приложат 

принципите на управление като към портфейл от недвижимости. Логиката на 

управлението на портфейла изисква съпоставяне на разходите за поддръжката на обектите 

и възможните приходи от тях. В този баланс най-важна компонента е държавната 

субсидия като част от държавния бюджет. Тъй като в икономическата реалност тя не би 

могло да се очаква да бъде достатъчна, то трябва да се търсят всякакви други 

възможности балансът между приходи и разходи да бъде осъществен. Тук най-важно е да 

се определят потребностите от разходи за текущата експлоатация на обектите и за 

евентуални ремонти, разширения или придобиване на нови обекти. След това да се 

съпоставят със очаквана годишна субсидия и за разликите да се търси алтернатив. Да се 

правят опити за избавяне от ненужни обекти, да се търсят възможности за отдаване под 

наем на неизползваните обекти, да се привличат и български фирми с търговско 

представителство в дадената страна като наематели на свободните площи, да се 

оптимизират експлоатационните разходи чрез търсене на най-изгодни условия за 

поддръжка. Съчетаването на политическият елемент, който е водещ при обектите на 

българската дипломатическа собственост зад граница с принципите на управление на 

портфейл от недвижимости ще даде възможност да се постигнат най-добри резултати от 

използването на това наше, намиращо се извън границите на страната ни национално 

богатство. То е градено с години, то е символ на България в страните, в които сме 

представени, то има и имиджов характер и неговото правилно използване, поддържане и 

периодично оптимизиране не могат да имат друга алтернатива.  
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Abstract: 
Very often in construction practice, before the concrete is done, part of the reinforcement steel is 
already corroded. Corrosion has a negative effect on the reinforcement steel, reducing its 
geometrical characteristics, mechanical properties and leading to appearance of surface defects 
(structural changes). From a positive point of view, it should be noted that it helps to improve 
the connection between reinforcement steel and concrete. 
There are various means and methods for determining corrosion in the reinforcement steel. 
Thermography is considered as a method for the determination of corrosion in reinforcement 
bars and the possibility of determining corrosion by thermography is established. A methodology 
and algorithm for determining the corrosion in the reinforcement steel has been developed for 
use in practice. 
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Abstract: 
We consider the prospects for the development of the specific segment of office-building 
construction in our country. It is stressed that this is a relatively new and comparatively fast-
developing component of the construction sector of the national economy. A link is established 
between the enlargement of the scale of outsourcing services and the need to acquire or rent the 
office space necessary for their implementation. We indicate the specific requirements that the 
latter should meet. We show the growth of the number of construction permits issued for this type 
of buildings. We also stress the territorial concentration of office buildings in the central parts of 
the capital city and in the larger cities of Bulgaria. In addition, we point out some market 
tendencies as regards the price levels in renting or acquiring space in this specific type of 
buildings.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Сегментът на изгражданите офис-сгради в нашата страна е не само една относително 
по-нова съставна част в структурата на целия сектор строителство на националното 
стопанство, но и една от най-бързо развиващите се. Отдавна отмина времето, когато в 
началото на прехода към функциониращо пазарно стопанство за офис-площи се 
използваха масово не съвсем подходящи помещения. Наемаха се предимно жилища за 
офиси в жилищни сгради или други не особено целесъобразни площи в различни видове 
сгради. До 2006 г. офисите със сравнително голяма площ почти липсваха на пазара. 
Наличието на проекти за съвременни офис-площи с площ над 5000 кв.м беше крайно 
ограничено [1, с. 76–77]. В периода на прехода към пазарна икономика се освободиха 
площи и в редица административни сгради и в част от тях също се настаниха някои 
отделни фирми. Но условията за работа там не отговаряха за работа в нормална офис-
среда поради невъзможността наемодателите да подържат тези сгради. В последствие 
отпадна и възможността офиси да се устройват в надпартерните етажи на жилищните 
сгради без изричното писмено съгласие на собствениците в съответния кондоминиум [3, 
чл. 38]. С развитието на функциониращо пазарно стопанство започна и процеса на 
развитие на изграждането на сгради специално предназначени и отговарящи на 
изискванията за една съвременнна офис-среда. Това, освен, че подобрява условията за 
работа има и проявление в посока на престижа на фирмата и доверието на контрагентите в 
нея. С разрастването на строителството на офис-сгради се разви и пазарът на наемането на 
офис-площи, и донякъде пазарът за придобиването им. Това все още е само по 
възможностите на по-големите и по-стабилни в икономическо отношение компании, като 
то има не само имиджов характер. То представлява и една добра инвестиция в бъдещето 
предвид устойчивото развитие на този специфичен пазар и постъпателното засега 
движение на цените за единица площ при него. Но, може би, най-силен тласък за 
развитието на строителството на офис-сгради и съответно на пазара на наемането и 
придобиването на офис-площи у нас даде много бързото развитие на аутсорсинговите 
услуги [2, с. 183]. Един пример в това отношение са изнесените в нашата страна кол-
центрове от редица други европейски държави. Същевременно развитието на сегмента на 
строителството на офис-сгради трябва да се разглежда и във връзка със сегмента на 
жилищното строителство. Много инвеститори се оттеглят от жилищния пазар не само 
поради значителното насищане на него, но е поради нарастващото търсене на другия. 
Макар да има известно повишаване на търсенето на обекти на жилищната недвижима 
собственост, то е предизвикано главно от рязкото спадане на лихвените равнища по 
депозитите на гражданите, тяхното облагане като печалба и липсата на друго 
инвестиционно поле или поне несъществуващите традиции да се влагат лични средства в 
други финансови инструменти. При това търсенето на жилищни недвижими имоти се 
ограничава главно в столицата и по-големите градове и то основно в по-престижните им 
зони. Всичко това е още една добра предпоставка за развитието на сегмента на офис-
строителството в рамките на строителния сектор. Тук си подставяме задачата да очертаем 
някои от специфичните негови особености и най-вече перспективите за развитието му. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изграждането на сгради за специфичните офис-цели в нашата страна няма някакви 

дългогодишни традиции. То е преди всичко резултат на нов вид специфични изисквания 
към средата на работа на отделните фирми в новите условия на функционираща пазарна 
икономика. Не бива да се правят никакви аналогии с изгражданите по времето на 
условията на плановата икономика административни сгради за нуждите на отделни 
ведомства или други различни организационни структури. В пазарни условия цяла сграда, 
която да се използва за отделен стопански субект относително рядко се среща. Много 
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фирми работят в условията на наети, а не толкова на закупени сгради и при това в 
съжителство с редица други фирми. При това в съвременните условия в офис-сградите 
основните площи са с относително по-големи размери и в тях се разполагат повече 
сътрудници. За да им се осигурят нормални условия за работа и известна самостоятелност 
в едно лично пространство, тези помещения се разделят от невисоки прегради, чрез които 
се образуват т.н. кюбикъли. По правило в самостоятелно отделени кабинети работи само 
по-висшият мениджмънт на компаниите. Тези условия за работа вече се налагат и у нас и 
това съответно води до по-нови изисквания още при самото проектиране на сградите и 
после при изграждането им. Това има своето определено икономическо оправдание и то е, 
че най-често фирмите имат променлив състав сътрудници и в резултат на това различни 
потребности от офисна площ. Следователно при проектирането на такъв тип сгради, което 
коренно се различава от това на масова изгражданите жилищни сгради например, тук 
обемно-планировъчните решения трябва да са по-гъвкави. По-големите площи и обеми в 
последствие, в зависимост от потребностите на наемателите или тези, които желаят да 
закупят части от сградите, могат чрез преграждане с по-леки материали да бъдат 
разделени. Всичко това, което е известно в литературата по проблемите на недвижимата 
собственост като понятието „ритейлинг”, предопределя и особеностите при 
конструктивно-технологичните решения за изграждането на такъв тип сгради. 
Класическите скелетно-гредови или безгредови конструкции биха били неподходящи и 
биха утежнили такива сгради. В световната практика при строителството на високи офис-
сгради преобладават стоманените конструкции, но у нас все още масово се използва 
стоманобетон. Необходимостта от реализирането на по-големи обеми и съответно отвори 
донякъде затруднява използването му, но поради по-малката етажност на сградите и 
самите им мащаби се намират подходящи конструктивни решения. Въпросът за 
възможния в перспектива преход към изграждането на такъв тип сгради със стоманена 
носеща конструкция е извън разсъжденията тук, но рано или късно ще се постави. Те имат 
ред предимства, като например по-кратките срокове за строителство и по-лесната 
реализация на по-големи обеми. Има редица възражения по отношение на средата за 
обитаване в подобен вид сгради и те засега определено не се използват при жилищните 
сгради. В антисеизмично отношение те са надеждни поради по-високата си степен на 
гъвкавост, но при ежедневна експлоатация понякога се усещат вибрации на 
конструкциите и това създава допълнителен дискомфорт при обитаване. От чисто 
икономическа гледна точка, каквато е целта ни тук, определено считаме, че офис-сградите 
със стоманена носеща конструкция имат бъдеще и у нас. Основната причина за това са по-
добрите възможности за свободна планировка, по-бързите темпове на изграждане, 
съвременните фасадни решения, високата степен на осветеност на помещенията и доброто 
вписване в градската среда. Що се отнася до производствените разходи за единица 
полезна площ, те зависят от цената на стоманата на международните пазара. Тъй като тя и 
сега не е висока, предлагането и е много голямо, производството в света устойчиво 
нараства, имаме основание да считаме, че и това потвърждава добрите им перспективи и в 
нашата страна. 

Както вече се изтъкна, един от най-силните стимули за разширяването на процеса на 
изграждането на офис-сгради у нас стана рязкото нарастване на мащабите и стойностните 
обеми на аутсоргинговите услуги в страната. Наред с разширяването на потребностите на 
различните други видове фирми от офисни сгради, именно аутсорсинговата индустрия 
тласна силно напред този специфичен сегмент на строителния сектор на стопанството. 
Въпреки, че България се появи едва преди десет години на световната сцена като 
аутсорсинг дестинация, тя вече се превръща в един от лидерите, привличащи 
международни компании в аутсорсинг сектора. В индекса за глобален аутсорсинг за 2017 
година, България заема 15-то място сред 55 държави. Сега у нас се обслужват клиенти от 
Европа, Северна Америка и дори от Азия. Трите водещи за България държави, изнасящи 
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дейности тук са Великобритания, САЩ и Германия. Аутсорсинг индустрията е 
концентрирана основно в София, като се счита че почти 90% от този тип дейности се 
осъществяват в столицата [4, с. 4]. В последно време аутсорсингът засилва присъствието 
си и в други по-големи градове на страната като Пловдив, Варна и Бургас, където също 
започват да се установяват фирми от този сектор. Особено силно е икономическото 
присъствие на аутсорсинг сектора в столичния град и то устойчиво нараства. По 
отношение на създадената добавена стойност, от 2011 г. до 2016 г. аутсорсинг 
индустрията е създала съответно 8,8% от нея и е достигнала 9,7%. По отношение на 
произведената продукция в стойностно изражение, относителният и дял за същия период е 
нараснал от 8,4 % до 9,0% [4, с.6]. Особено показателно е увеличението на добавената 
стойност на аутсорсинг индустрията в млн.лв в икономиката на столичния град. От 1,409 
млн. лв през 2011 г. тя достига до 2,174 млн. лв през 2016 г. според информацията на 
Националния статистически институт (НСИ) [7]. Но най-интересната характеристика на 
сектора в рамките на Столичната община е високата му степен на диверсификация и в 
трите му части – създаване и разпространение на информация и отделни интелектуални 
продукти, професионални дейности и научни изследвания, и административни и 
спомагателни дейности [4, с. 5]. Всичките те имат приблизително сходна тежест в 
създаваната добавена стойност и това означава, че те всичките се развиват добре и няма 
някакво доминиращо влияние на някоя от тях. В тази дейност са заети в много висока 
степен лица с висше образование – около 80 % при средно заети такива в страната около 
32,5 % [4, с. 11]. Всичко това означава, че развитието на сектора неминуемо ще се свързва 
с изграждането или придобиването на дълготрайни материални активи, основна част от 
които съответно ще бъдат офис-сградите и тяхното обзавеждане, като това ще зависи 
основно от самите мащаби на аутсорсинговите компании. 

Всичко изложено до тук потвърждава, че сегментът на офис-сградите, както и малко 

по-широката група административни сгради устойчиво нараства в рамките на строителния 

сектор на националното стопанство. Този нюанс е продиктуван от една страна от 

предназначението на сградите, но и от друга страна от вида на инвеститора. Ако има 

административни сгради, изграждането на които е осъществено на бюджетна линия и те 

не са предназначени за пазарна експлоатация, то чисто офисните сгради са изцяло 

предприемаческа инициатива и се реализират като части от тях или като отделни площи за 

наемане на изцяло пазарен принцип. Без тук да ги делим по главни групи класове – клас А 

(високотехнологични за първокласни инвеститори), клас В (практично работно 

пространство за бекофис) и клас С (преустроени за покриване на изискванията за предния 

клас), ще покажем как се е развивало изграждането им. Тъй като НСИ ги обобщава като 

административни сгради, ще се дадат данните за по-широкото понятие административни 

сгради като цяло. 
Много показателна характеристика за развитието на този процес е наличието на 

издадени разрешителни за строеж в последните години. В самите разрешителни се 

включва информацията за разгънатата застроена площ – в случая в табл. 1. – общата от 

този тип за годината. 

Таблица 1. Издадени разрешителни за строеж на административни сгради 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой  215 221 170 156 187 157 163 127 

Разгъната застроена 

площ, кв.м 
150 652 149 998 83 781 137 386 174 777 172 652 285 438 219 688 

изт.: https://www.nsi.bg 

90



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Тук е интересното, че макар че през 2010 г. броят на разрешителните от 215 

намалява до 127 броя през 2017 г., разгънатата застроена площ (РЗП) в кв.м за същия 

период от 150 652 m2 нараства до 219 688 m2 – това е нарастване от около 46%. Тази 

тенденция ясно показва, че въпреки намаляването на броя на сградите, те нарастват по 

площ – строят се все по-големи сгради. 
За същият този период е интересно да се види колко са започнатите за изграждане 

административни сгради и каква е разгънатата им застроена площ – това е показано в 

табл. 2. 

Таблица 2. Започнато строителство на нови административни сгради 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой  120 121 83 112 94 90 89 84 

Разгъната застроена 

площ, m2  
81 567 71 080 36 377 71 685 58 523 161 500 119 746 124 816 

изт.: https://www.nsi.bg 

Тенденцията и тук е подобна – въпреки, че техният брой намалява за периода с 31%, 

то разгънатата застроена площ се увеличава с 53%.  
В следващата табл. 3. е показана разгънатата застроена площ (РЗП) при издадените 

разрешителни за строеж на административни сгради само за столичния град. 

Таблица 3. РЗП на издадените разрешителни за строеж  
на нови административни сгради в София 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 

Разгъната застроена 

площ, m2 
71 466 83 461 77 089 219 373 156 372 

               изт.: https://www.nsi.bg 
               заб.: данните са конфиденциални за Пловдив, Варна, Бургас 

Ако разгънатата застроена площ за страната за периода 2013 г. – 2017 г., съгласно 

информацията отразена в табл.1. е нараснала с 59,8%, то само за столицата това 

нарастване е 118,8%. 
По отношение на броя на издадените разрешителни за изграждане на нови 

административни сгради, интересно е сравнението между тях за страната като цяло, 

столицата и най-големите ни градове Пловдив, Варна и Бургас – табл. 4. 

Таблица 4. Брой на издадените разрешителни за строеж  
на нови административни сгради 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо за страната 170 156 187 157 163 127 

София (столица) 8 27 27 26 30 24 

Пловдив 22 9 20 29 24 16 

Варна 8 3 11 4 20 16 

Бургас n.а. 7 29 4 n.а. n.а. 

               изт.: https://www.nsi.bg 
               заб.: n.а. – данните са конфиденциални 
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Общо за страната разрешителните намаляват, но в столицата те се утрояват. Във 

Варна се удвояват. В Пловдив се намаляват с около една трета, а за Бургас само за три 
години намаляват почти четири пъти. Това отново показва по-голямата им концентрация в 
столицата, като не бива то да се отделя от това, че самата разгъната застроена площ  се 
увеличава – по-малко, но по обемни и по-големи по площ сгради.  

Особено важно е дали когато са издадени разрешителни за строеж на нови 
административни сгради самото им изграждане е започнало. Това за периода 2012 г. – 
2016 г. е показано в табл. 5. Вижда се намаляване на тази бройка общо за страната. За 
някои градове, като например Бургас за някои години въобще липсват данни, тъй като те 
се считат от фирмите за конфиденциални. Същевременно, както беше показано в табл. 2, 
разгънатата застроена площ на такъв тип сгради общо за страната нараства за същия 
период със значителните приблизително три пъти.  

Таблица 5. Брой на новите административни сгради, 
чието строителство е започнало 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо за страната 83 112 94 90 89 

София (столица) n.а. 6 11 18 24 

Пловдив 3 10 19 22 3 

Варна 3 3 4 12 14 

               изт.: https://www.nsi.bg 
               заб.: n.а. – данните са конфиденциални 

Интерес представлява сравнението между броя на издадените разрешителни за 
строеж на нови административни сгради и съответно общата разгъната застроена площ 
(РЗП) на всичките тях за 2017 г. спрямо 2016 г. Наличните статистически данни специално 
за последното тримесечие на посочените две поредни години показват рязък спад, особено 
по втория показател. От табл. 6. е видно, че при подобен брой издадени разрешителни, 
разгънатата застроена площ намалява за страната като цяло с 63,5%. Особено драстично 
това е изразено в столичния град където тя спада повече от два пъти. Най-вероятно това 
говори за издадени разрешителни за по-малки по-площ сгради. В другите показани 
градове на страната няма такъв силен спад. 

Таблица 6. Издадени разрешителни за строеж  
на нови административни сгради за ІV тримесечие на 2016 г. и 2017 г. 

Области Издадени разрешителни за строеж 

за ІV тримесечие на 2016 г. 
Издадени разрешителни за строеж 

за ІV тримесечие на 2017 г. 

Брой 
Разгъната застроена 

площ, кв.м 
Брой 

Разгъната застроена 
площ, кв.м 

Общо за страната 32 80 113 30 29 251 

София (столица) 4 61 110 3 26 810 

Пловдив 7 5 928 4 10 777 

Варна 4 4 465 5 3 453 

Бургас n.а. n.а. 3 9 148 

               изт.:  https://www.nsi.bg/ 
               заб.:  n.а. – данните са конфиденциални 
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В табл.7. е показано, че при издадения брой разрешителни за строеж реално е 

започнало изграждането  на значително по-малко на брой обекти.  В страната с около 30% 

по-малко. Само за столичния град три пъти по-малко, за Пловдив два пъти по-малко, за 

Варна три и половина пъти по-малко. Най-вероятна причина за това е инвестиционния 

потенциал на инвеститорите, но е възможно да са повлияли и някои неблагоприятни 

промени по места в пазарната конюнктура по отношение на търсенето.  

Таблица 7. Брой издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови 

административни сгради за януари-септември 2017 г. 

Области Издадени разрешителни за строеж Започнато строителство 

Общо за страната 97 68 

София (столица) 21 7 

Пловдив 12 6 

Варна 11 3 

Бургас n.а. 3 

изт.: https://www.nsi.bg/  
заб.:  n.а. – данните  са конфиденциални 

Много важен и решаващ от икономическа гледна точка е самият пазар на офис-
площи, именно за нуждите на който се изграждат сградите от този сегмент на строителния 

сектор у нас. Най-активен е пазарът на офис-имоти в София, който отчита рекордно 

деветмесечие на 2017 г. за последните 10 години. Отдадени са над 131 000 кв.м площи и 

периодът октомври-декември традиционно е най-силното тримесечие. В случая то се 

доближава до най-високите реализирани наемни нива за предкризисната 2008 г. – наетите 

офис-площи са 64 109 кв.м. Средните месечни наеми на офиси за периода 2006 г. –2017 г. 

в гр.София са отразени в табл.8. и са показани в евро/кв.м. 

Таблица 8. Средни месечни наеми на офиси в гр.София 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средни месечни наеми, 

евро/кв.м 
15,0 17,0 15,5 12,0 9,0 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 

изт.: https://www.investor.bg/news/news/analysis 

Интерес представлява годишната класация Office Space Across The World на 

глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield [5], сред пазарите на 

първокласни офиси с най-ниски разходи на работно място в Европа и също в глобален 

план са градовете София, Пловдив и Варна. Това проучване обхваща 215 пазара в 58 

държави. Разходите за работно място, изчислени  на базата на наемите и съпътстващите 

такси, дължими от наемателя за първокласна офис-площ в София достигат 2 175 долара 

годишно. С тази относително неголяма сума, столицата на България заема 195-то място в 

класацията. В класацията влизат и другите два български града, които са още по-изгодни 

за наемателите – Пловдив с 1 358 долара годишно (209 позиция) и Варна с 1 163 долара 

годишно (212 позиция). За сравнение в световен план, Хонконг е най-скъпата офисна 

локация в света с 27 432 долара годишни разходи. Растящите разходи са причина все 

повече международни корпорации да насочат своето внимание към райони с по-ниски 

цени за офис-площ, каквато е България. Това може да стане едно важно конкурентно 

предимство за нашата страна в това отношение.  
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Що се отнася до разпределянето на офис-площите, както съществуващите, така и 

новоизгражданите, тяхната концентрация и изборът на местоположение за нови обекти е 
свързана с развитието на градските зони. Специално в столичния град самият идеален 
градски център затруднява новото офис-строителство поради затруднените подходи, 
тежкия трафик и липсата на паркинг-площи. Но на територията на разширения градски 
център инвестиционния интерес е по-голям. Вече в столицата се очертават зони с висока 
концентрация на такъв тип сгради. Ако в район Средец, кв.Яворов има само 13 000 кв.м 
офис-площи, то в район Младост те са 311 270 кв.м [6]. Това са основно площи в т.н. 
Бизнес парк. Също така трябва да се изтъкне, че може да се изградят големи бизнес сгради 
на комуникативни места – например вече функциониращия Европейски търговски център 
с обща застроена площ от 72 000 кв.м. Той включва също така търговски площи и 
развлекателни зони. По-големи обекти са също Софарма Бизнес Тауърс (51 000 кв.м), 
София Тех Парк (57 000 кв.м), Мегапарк (51 000 кв.м), Капитал форт (80 795 кв.м) и 
редица други по-малки [6].   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Перспективите за развитието на сегмента на офис-сградите и на административните 

сгради въобще у нас са благоприятни. Има търсене на офис-площи за наемане и за 
придобиване. Това търсене ще се увеличава главно поради разширяването на мащабите на 
аутсорсинговите услуги. Повишаването на наемите е умерено и относително устойчиво. 
При това в условията на придобита, закупена офисна площ разходите за експлоатацията 
като относителен дял в струкурата на пълните разходи на фирмите заети с производството 
на услуги са ниски. Основно, както и досега, нови офис-сгради ще продължават да се 
изграждат главно в София и в най-големите градове на страната. За по-малките градове 
перспективите са крайно ограничени. В рамките на столичния град изборът на 
инвеститорите за изграждане на такъв тип сгради ще се променя по териториален признак. 
Вече има отлив от централната градска част, а се и създадоха зони с концентрация на 
такива сгради. Спорен е въпросът, дали изграждането на много големи сгради разделени 
на различни експлоатационни зони е по-правилното решение. Негова алтернатива са 
отделни офис-сгради с по-малки размери, но обединени в комплекс. Не винаги е 
целесъобразно офис-сградите да се съчетават с търговски центрове или атракционни и 
хранителни заведения. Във връзка с принципите за хармонична околна среда и опазването 
и ще става все по-важно да се осигурява около офис-сградите зеленина, чист въздух от 
автомобили или други замърсители. Особено важно е и осигуряването на ниско равнище 
на шума. Това ще ги направи не само по-привлекателни за работа в тях, но и ще повиши 
търсената доходност поради нарастващия интерес на наемателите или придобиващи 
собственост в тях компании. В крайна сметка това ще увеличи инвестиционния интерес и 
ще насочи нови компании в тези сгради, типичен сегмент на строителния сектор.   
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ОЛЕКОТЕНИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 
 

Стефка Димитрова1 
 
 
 

CLASSIFICATION THE TYPES OF LIGHTWEIGHT REINFORCED 
CONCRETE SLAB STRUCTURES  

 
Stefka Dimitrova1 

 

Abstract: 
In 1850 in Paris, french builder Francois Coignet used iron-reinforced concrete for building 
houses for the first time. But in 1854 Britisher William B. Wilkinson received out a patent for 
reinforced concrete floor. Today a lot of the buildings are from reinforced concrete, but the big 
weight of these structures is still one of their disadvantages.  
Last 20 years new and different types of lightweight RC slabs appeared. They are in use in 
constructions in worldwide, but still in Bulgaria they have not yet found application. This paper 
describes types of lightweight RC slabs and their possible classification. 
 

Keywords: 
Types, Reinforced, Concrete, Slab, Structure, Classification. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стоманобетонната плоча е елементът с най-големи размери в стоманобетонната 

конструкция. Нейното изпълнение изисква голямо количество бетон и армировка. Това 

води до по-сложни бетонови и армировъчни работи, както и до по-сложни кофражни 

работи, поради по-голямото собствено тегло на плочата.  
В днешно време съществуват различни варианти за решение на проблема, свързан с 

голямото собствено тегло на стоманобетонната плоча. Един от тях е чрез олекотяване на 

конструкцията, като се намали или се замести с подходящ лек материал обема на бетона, 

който не участва в носимоспособността ѝ. Този тип конструкции съществуват от много 

време. Това са ребрестите и касетирани подови конструкции. 
През последните години на пазара се появиха по-иновативни олекотени подови 

конструкции. По своята същност наподобяват ребрестите подови конструкции, но се 

изпълняват с нови рециклирани материали. 

                                                 
1 Стефка Димитрова, докторант, катедра „Технология и механизация на строителството”, Строителен факултет, УАСГ, 
София 1046, бул. Христо Смирненски № 1, e-mail: st.d.dimitrova@gmail.com; 
  Stefka Dimitrova, PhD Student, Department of Construction Technology and Mechanization, Faculty of Structural Engineering, 
UACEG, Bulgaria, 1 Hristo Smirnenski Blvd, 1046 Sofia, Bulgaria; e-mail: st.d.dimitrova@gmail.com. 
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Поради значимостта на плочата в стоманобетонната конструкция, като част от 

носещите елементи, отчитайки ограждащите ѝ функции е необходимо да се разгледат и 

класифицират олекотените подови конструкции. 
 

2. СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ 
ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 

Принципът на новата технология, срещаща се все по-често в строителството, е 

интегрирането на кухи елементи (кухинообразуватели) между долната и горната 

армировка в самата сърцевина на плочата, която няма особено отношение към цялостната 

носимоспособност на подовата конструкция. Това води до намаляване собственото тегло 

на конструкцията, по-голяма технологичност и по-добра енергийна ефективност. 
Кухите елементи се произвеждат от различните фирми с различна форма и 

технология на монтаж, а материалът, от който са произведени най-често е синтетичен и от 

рециклирани материали. 
Някои от съвременните олекотени стоманобетонни подови конструкции са показани 

на Фиг. 1. [1],[2],[3] 

а)   б) 

 в) 

Фигура 1. Система Cobiax (а); Система U-boot beton (б); Система Quad-Lock (в). 
 

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ  
Новите олекотени стоманобетонни подови конструкции се реализират като 

комбинация от осъвременени строителни методи, но по своята същност не са по-различни 

от известните ни конструктивни системи. Има непосредствена връзка и взаимна 

зависимост между конструктивното проектиране и строителните технологии при 

изпълнението на една строителна конструкция. [4] 
Класификацията ще бъде направена по двата основни показателя - конструкцията и 

технологията на изпълнение на плочата.  
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3.1. Според конструктивните характеристики 

3.1.1. По своята конструктивна схема 
Има много видове междуетажни подови конструкции, но по конструктивна схема се 

делят на две основни групи: гредови и безгредови конструкции.  
Гредовите конструкции се състоят от плочи или панели и греди в едно или в две 

направления, товарът от които се предава на колони или носещи стени. Безгредовите 

конструкции се състоят от плочи, опиращи се направо върху колони или носещи стени със 

или без уширения (капители) в местата на подпирането. [5] 
Съвременните стоманобетонни подови конструкции основно са безгредови. В 

комбинация с намаленото собствено тегло те са икономически ефективни при сгради с 

големи подпорни разстояния. Могат да бъдат и гредови конструкции, като в самите греди 

не се поставят кухинообразуватели.  

3.1.2. По начин на конструиране 
Подовите конструкции могат да бъдат: еднопосочно армирани, кръстосано армирани 

и ребрести плочи. 
Поради приликата на съвременните олекотени плочи с безгредовите, най-често те са 

кръстосано армирани, като кухинообразувателите се поставят между горната и долната 

армировка. Такива са плочите от системата на Cobiax, Bubbledeck, U-boot beton (Фиг.2). 

 а)  б) 

Фигура 2. Кръстосано армирани плочи на Система Cobiax (а) и Система U-boot beton (б) 
 
При някои системи, освен основната горна и долна армировка, има и армировка 

между самите кухинообразуватели. Тази армировка образува скрити греди вътре в 

плочата. Такава е подсистемата на U-boot beton, наречена U-bahn beton (Фиг.3).  

 

Фигура 3. Плоча на подсистемата U-bahn beton 
 
Плочата от системата Quad-deck е еднопосочно армирана. Панелите от експандиран 

полистирен образуват оставащ кофраж за плочата. Над връзката на панелите се поставя 
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армировка. Самите панели също са армирани с перфорирани Z-образни поцинковани 

метални ленти, вградени в полистиреновото тяло (Фиг.4). 

 

Фигура 4. Плоча на системата Quad-deck 
 
Касетираните плочи са ребрести (оребрени) конструкции. Добре познати от много 

години, днес също се използват. Предлагани са от различни системи в строителството, но 

изпълнявани по същата технология. 

3.2. Според технологичните характеристики 

3.2.1. По начин на изпълнение 
При избрано конструктивно решение на олекотената подова конструкция 

съществуват различни начини на изпълнение. Основните методи на изпълнение са: 

монолитно, сглобяемо и смесено (сглобяемо-монолитно) (Фиг.5). 
Монолитните конструкции се изпълняват на местостроежа и се създава непрекъсната 

монолитна връзка между отделните носещи елементи [5]. При сглобяемото изпълнение, 
подовите конструкции се изготвят предварително в заводски условия, след което се 

транспортират и складират на обекта или се извършва монтаж „от колела“. 
Смесеният (сглобяемо-монолитен) метод е комбинация от монолитния и сглобяемия. 

Той наподобява на предплочите, част от подовата конструкция се изготвя предварително 

извън сроителната площадка и служи като оставащ кофраж за останала част от плочата. 
Повечето от новите системи за олекотени стоманобетонни подови конструкции 

предлагат и трите варианта на изпълнение на плочата. Всяка от предложените системи 

може да бъде икономически ефективна за конкретен случай, според производствените 

условия. Cobiax и U-boot технологията предлагат основно монолитно бетониране върху 

предварително монтирани кухинообразуватели, а Bubbledeck предлагат най-често 

смесения и сглобяемия вариант на изпълнение. Има и системи като Airdeck, които 

предлагат само смесения вариант на изпълнение. 

 а)  б) 

Фигура 5. Складиране на елементите от система Cobiax при монолитно изпълнение а) и 

при смесено изпълнение б) 
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3.2.2. По вида на необходимия кофраж 

Предназначението на кофражите е да осигурят проектните размери, формата и 

разположението на бетонните и стоманобетонните конструкции [6]. Самите те са 

различни по вид и предназначение, но тук ще изброя само тези, които се използват в 

изпълнението на съвременните олекотени стоманобетонни подови конструкции. 
При системите, които ще се изпълняват монолитно, се използват сглобяемо-

разглобяеми кофражи и леки (фирмени) кофражи.  
За смесения метод на изпълнение, предварително изготвената част от подовата 

конструкция служи като оставащ кофраж за плочата. В този случай е необходим кофраж 
само за страниците на плочата. Обикновено се използват летви и дъски, с които се оформя 

челото на плочата. 
При сглобяемото изпълнение се използват монтажни скелета за временно подпиране 

на подовата конструкция.  
 

3.2.3. По вида на вложената армировка 
Армировъчните елементи според формата си биват: отделни пръти и елементи, 

мрежи, равнинни скелети и пространствени скелети [6]. 
В зависимост от конструктивните функции армировката се дели на носеща, 

монтажна и разпределителна. Монтажната и разпределителната армировка служат 

съответно за монтиране на носещата армировка и за разпределяне на усилията от 

съсредоточените товари върху нея [5]. 
Системите Cobiax и U-boot се полагат основно монолитно и използваната армировка 

е във вид на мрежи, и отделни пръти (Фиг.5а,в). Цели скелети не се използват, поради 

невъзможността да бъдат монтирани кухинообразувателите.  
При Cobiax технологията освен основната армировка в плочата, самите 

кухинообразуватели имат и монтажна армировка. Тя обединява 7бр. кухинообразуватели 

в една обща модулна клетка. Системата U-boot използва прътови пространствени ферми, 
които служат като монтажна армировка. 

Други системи, като Bubbledeck, използват равнинни и пространствени скелети 
(Фиг.5б). Те вграждат кухинообразуватели в армировката в завода производител и се 

транспортират до обекта като един пространствен елемент, когато бетонът се полага 

монолитно.[7] 

 а) б) 

 в) 

Фигура 6. Модулна клетка от система Cobiax а); Пространствен елемент от система 

Bubbledeck б); Армиране със система U-boot в); 
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3.2.4. Според формата на кухинообразувателите 

Всяка една система има своя специфика в производството на кухинообразувателите 

си, но съществуват няколко основни форми, които се използват: сфера, елипсоид, права 

пресечена пирамида, паралелепипед, цилиндър (Фиг.7). Някои от обемните тела са 

произведени като две отделни черупки (за по-лесно транспортиране и складиране), като 

преди вграждането им в плочите се „закопчават“ в едно цяло обемно тяло. 
Във формата на сфера и елипсоид са при Cobiax и Bubbledeck технологията, както и 

още няколко технологии, наподобяващи горните две. Системата U-boot, Airdeck и 

касетираните плочи имат кухини във формата на права пресечена пирамида. 

 а)  б) в) 

Фигура 7. Кухинообразуватели във формата на сфера и елипсоид а), на права пресечена 

пирамида и паралелепипед б), на цилиндър в); 
 

3.2.5. Според материала, от който са произведени кухинообразувателите 
В съвременните олекотени подови конструкции се използват кухинообразуватели от 

няколко вида рециклирани материали. Най-често срещаните са: пластмаса, 

пенополистирол, керамика. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направената класификация ни служи за по-точен анализ на предимствата и 

недостатъците на всяка от разглежданите системи за олекотени стоманобетонни подови 

конструкции. Така ще може да се оцени съответната им приложимост и икономическа 

ефективност при различни конкретни производствени условия у нас, и да се формулират 

конкретни препоръки за внедряването им в практиката. 
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Abstract: 
Reinforced concrete is widely used in present-day residential and public buildings. It has many 
advantages as well as some disadvantages. One significant disadvantage is its large self-weight. 
An option to solve this problem is reducing the dead load of inter-floor reinforced concrete slabs 
by inserting void formers. The void formers are installed in the slab zones where the load-
bearing capacity of the floor structure is not fully used. 
The paper examines the new methods for lightening the reinforced concrete floor structures and 
the features of their implementation technology. 

Keywords: 
Construction Technology, Lightweight Slab Reinforced Concrete Structures. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Още от древни времена строителите са се стремяли към по-просторни помещения, в 

които да има по-малко подпори ограничаващи пространствата в сградите. Това довело до 

откриването на нови конструкции и конструктивни методи за тяхното изпълнение, като 

например сводестите, касетираните и ребрестите конструкции. Основната идея при тях е 

редуциране на собственото тегло на конструкцията, чрез съзнателно премахване на бетона 

в опънната зона, там където той не работи ефективно и същевременно без да се променят 

якостните характеристики на носещия елемент [1].  
Най-ранният познат пример за олекотена конструкция, чрез кухини е Пантеонът в 

Рим (Фиг.1). След него има построени много обществени сгради функционалността, на 

които е изисквала големи, непрекъснати от колони и стени пространства. Използвани са 
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технологии подобни на касетирания купол на Пантеона за построяването на катедрали, 

опери, театри и др. 

 

Фигура 1. Куполът на Пантеона в Рим. 

 
Днес навлизат нови технологични методи и системи за олекотяване на 

междуетажните подови конструкции. За разлика от ребрестите и касетираните 

конструкции, които изискват по-сложен кофраж, новите системи на практика 

представляват една безгредова плоча с вградени на подходящи места в нея 

кухинообразуватели. В доклада ще бъдат разгледани технологичните особености и 

варианти на изпълнение на някои от по-популярните от тях. 
 

2. ОСНОВНИ СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 
Новите системи олекотени стоманобетонни подови конструкции навлизат с високи 

темпове в строителството не само в държавите от Европа, но и в други от целия свят. 
Благодарение на някои свои предимства, а именно: редуцираното тегло, преодоляване на 

по-големи отвори без нужда от греди, редуцирана конструктивна етажна височина, по-
кратки срокове за изпълнение на строителството, пожароустойчивост и др., те стават 

предпочитан начин за изпълнение на сградите при определени конструктивни особености. 
Технологията им на изпълнение е различна при различните фирмени разработки.  

2.1. Система Cobiax  
Идеята, на създателя на тази технология, идва от принципа за плаваемост в тежка 

течност и способността на птиците да летят. Те притежават леки и кухи кости, 

улесняващи техния полет. [2] 
В плочата се оформят множество кухини, на такива места, при които не се променят 

съществено конструктивните и характеристики. Специфичните кухини се образуват чрез 

синтетични кухинообразуватели (void formers), които са произведени от рециклирани 

материали. Поставят се в места от плочата, където бетонът не участва в поемане на 

опънните напрежения на подовата конструкция. 
Системата има два вида кухинообразувателя (Фиг.2). Първият вид (Eco–Line) са 

сферични, рециклирани полиетиленови топки. Предпочитат се за плочи с големи 

подпорни разстояния и дебелина на плочата от 40 cm до 70 cm. Диаметърът на 

кухинообразувателите е от 270 mm до 450 mm. 
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Втория вид ( Slim – Line) е по-предпочитан. Състои се от две полу-черупки, които се 

свързват помежду си. Подходящи са за по-тънки плочи с дебелина от 20 cm до 45 cm. 
Полу-черупките са с височини от 100 mm до 260 mm. Различните височини съставят 

няколко комбинации за образуване на цял елемент. Диаметърът на полу-черупките е 315 
mm. 

а)   б)  

 в) 

Фигура 2. Кухинообразуватели на системата Cobiax: 
а) Eco-line; б) Slim-line; в) Двете полу-черупки на Slim-line. 

За по-лесно полагане на обекта, кухинообразувателите се сглобяват в модулни 

клетки всяка, от които съдържа по 7 бр. елемента наредени в редица. Дължината на 

модулната клетка е 2,50 m, а височина и е от 110 mm до 230 mm. Разстоянието между 

елементите е 35 mm, както в самата редица, така и между модулните клетки.  

2.2. Система Bubbledeck  
Технологията е изобретена в Дания след провеждането на конкурс, финансиран от 

правителството, което търси нови методи за изграждане на сгради и по-специално - за 

повишаване гъвкавостта и ефективността на дизайна, използвайки сглобяеми елементи. 
Bubbledeck technology печели конкурса [3]. 

Тук, отново чрез синтетични топки (кухинообразуватели) от рециклирани материали 

се редуцира бетона в опънната зона, без промяна на нейните основни якостни 

характеристики.  
Кухинообразувателите са сферични топки с различен диаметър. Съществуват 5 

основни вида, в зависимост от дебелината на плочата. В модула може да бъде включена и 

долната армировка на плочата. В зависимост от нуждите на дадения проект, модулът 

може да бъде произведен в различни размери, но не по-голям от 16х3 m. Разстоянието 

между кухинообразувателите е 1/9 от диаметъра им. [3] 
 Кухинообразубразователите са изработени от рециклиран полиетилен с висока 

плътност (HDPE). Интегрирани са между горна и долна армировъчна мрежа, а между тях 

през определено разстояние има и допълнителни пространствени армировъчни ферми. 
Кухинообразувателите, армировъчните мрежи и пространствените армировъчни ферми 

образуват основния модул „Bubbledeck” или още наречен „bubble-reinforcement sandwich” 

(Бъбъл-армировъчен сандвич). (Фиг.3) 
Технологията на тази система за олекотяване е свързана с монтаж на сглобяеми 

елементи или полуфабрикати. Сглобяемите елементи биват 3 вида: елементи тип „А“, 

елементи тип „B“, елементи тип „C”. В зависимост от метода на изпълнение се избира 
вида на елементите, които ще се използват за плочата.  
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Фигура 3. Основният модул на системата Bubbledeck. 

 
Елементите от тип „А“ наподобяват предплоча, но с вградени в нея 

кухинообразуватели. При тях долната част на основния модул включва и пласт бетон с 

дебелина 60 mm и служи като оставащ кофраж за плочата (Фиг.4а). 

а) 

б) 

 в) 

Фигура 4. Елементи на система Bubbledeck тип „А“ а), тип „В“ б) и тип „С“ в) 

Елементите от тип „В“ представляват основния модул на системата и за 

изграждането на плоча е необходим кофраж (Фиг.4б). Елементите от тип „С“ 

представляват напълно завършени плочи с цялата необходима дебелина на плочата 
(Фиг.4в), които се монтират върху носещи стени или греди.  

2.3. Система U-boot beton  
Технологията е на италиaнската компания Daliform Group. Отново, чрез образуване 

на специфични кухини в стоманобетонната плоча се намалява собственото ѝ тегло. 
Кухинообразуватели са във формата на пресечена пирамида и имат конични 

повдигащи „краченца“ (Фиг.5). Могат да са единични и двойни. Материалът, от който са 

произведени е рециклиран полипропилен. Имат основа с големина 520х520 mm и 

различни височини. Единичните са с височина от 100÷280 mm, а двойните са комбинация 

от два единични с едни и същи размери, т.е. започват от 200 mm и най-големият двоен 

кухинообразувател е с височина 560 mm. 
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Поради специфичната си форма, при нареждането на кухинообразувателите в 

плочата се получава мрежа от взаимноперпендикулярни скрити греди. 

 

Фигура 5. Кухинообразуватели на системата U-boot beton. 

 

3. ВАРИАНТИ И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ 

КОНСТРУКЦИИ 
При избрано конструктивно решение на олекотената подова конструкция 

съществуват различни начини на изпълнение. Основните варанти на изпълнение на 

подовите конструкции са: монолитно, сглобяемо и смесено (сглобяемо-монолитно). 

Повечето от новите системи могат да се изпълнят по всеки един от тези варианти, но на 

обекта, съобразно конкретните производствени условия, се търси избор на икономически 

най-ефективната и целесъобразна система. 

3.1. Монолитно изпълнение 
Монолитните подови конструкции се изпълняват на местостроежа при бетониране 

на плочата без работна фуга.  
Системите предлагащи този вариант на изпълнение са Cobiax и U-boot beton. 

Предимства на тези системи за монолитно изпълнение са удобният транспорт, 

складирането и монтажа на кухинообразувателите. (Фиг.6) 

 а)    б) 

Фигура 6. Складиране на кухинообразуватели на системата Cobiax а) 
и системата U-boot beton б). 

Полагането на бетона при монолитния метод на изпълнение на съвременните 

системи за олекотяване, обикновено се извършва на два етапа, спрямо местоположението 

на кухинообразувателите. При изпълнението на първия етап се позиционират 

кухинообразувателите и се осигуряват срещу ефекта „плавателност“. Вторият етап се 
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изпълнява преди да се е образувала работна фуга между двата пласта, освен ако няма 

такава предвидена по проект. 
Последователността на процесите при монолитния метод на изпълнение на плочата е 

следната: кофриране на плочата, монтаж на долна армировка, монтаж на 

кухинообразувателите (или модулните клетки, в които са обединени няколко 

кухинообразувателя), монтаж на горната армировка, полагане и уплътняване на бетонната 

смес, грижи за бетона след полагането му. 
Всяка от системите има различни по вид и форма кухинообразуватели, както и 

правила, които е необходимо да се спазват при техния монтаж, затова ще бъдат 

разгледани поотделно. 
При системата Cobiax, за по-лесно полагане на обекта, се предпочитат модулните 

клетки от кухинообразуватели. Те могат да бъдат доставени сглобени на строителния 

обект или на полу-черупки подредени в палета и да се сглобят непосредствено преди 

монтажа им в плочата. Нареждането им става по зададена схема в проектните чертежи, 
винаги в права линия и в никакъв случай шахматообразно (Фиг.7б).[2] 

а)     б) 

Фигура 7. Нареждане на модулните клетки на система Cobiax. 

 
При полагане на бетонната смес и уплътняването ѝ чрез вибратор върху 

кухинообразувателите действа подемна сила. Поради малкото им тегло е необходимо те 

да бъдат фиксирани неподвижно. Ако е невъзможно безпроблемното фиксиране на 

модулните клетки, е необходимо бетонната смес да се положи в два пласта. Не се допуска 

образуване на работна фуга между тях, освен ако не е предвидена по проект. Полагането 

на бетонната смес в два пласта започва с ивици с ширина около 50 cm по периметъра на 

зоната, в която са разположени елементите Cobiax. Целта е да не се получи хоризонтално 

разместване на модулите в двете взаимно перпендикулярни направления. Първият слой е 

с височина 6÷8 cm, но не по-висок от борда на елемента (мястото на свързване на двете 

полу-черупки). Следва неговото уплътняване, чрез иглени вибратори (dmax=32 mm) до 

хомогенното проникване на бетонна смес под и между елементите. Максималният 

диаметър на добавъчния материал е не повече от 16 mm. Трябва да се осигури равномерно 

разпределение на бетона по височина. За контролиране на височината на бетониране може 

да се използва маркиран помощен прът (Фиг.8). 

 

Фигура 8. Контрол на височината на бетониране при система Cobiax. 
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Полагането на втория слой бетон до пълното покриване на елементите се изпълнява 

след проверка с дървена пръчка с напречни размери 3/3 cm. Първият положен пласт от 

бетонната смес трябва да се деформира пластично (при отпечатък с размери 3х3сm) при 

упражняване на натиск върху повърхността (Фиг.9). Вторият пласт бетонна смес също се 

уплътнява, като се внимава да не се причинят дефекти върху предишния положен пласт 

бетон. 

 

Фигура 9. Проверка на първия пласт бетон с дървена пръчка при система Cobiax.  

Допуска се определен процент на счупени кухинообразуватели в плочата, без това да 

попречи на нейната носимоспособност. За всеки един кухинообразувател, който има 

някакъв вид повреда се взимат съответни мерки, за да се предотврати възможното 

навлизане и задържане на вода в него. 
При системата U-boot beton кухинообразувателите се подреждат по определена 

схема, образувайки мрежа от перпендикулярни скрити греди и се свързват помежду си 

чрез недеформируеми фиксатори, които са разграфени за по-бързо определяне на 

разстоянието (Фиг.10).[4] 

     

Фигура 10. Свързване на кухинообразувателите от система U-boot beton. 

 
И при тази система полагането на бетона се извършва в два етапа, като височината 

на първия пласт не трябва да е повече от височина на коничните крачета на 

кухинообразувателите. (Фиг.11). 
При системата Bubbledeck се използват елементи от тип „В“, които включват 

кухинообразуватели, горна и долна армировка и прътови пространствени армировъчни 

фермички (Фиг.4б). Доставката на елементите е с платформени автомобили. Монтажът им 

може да е от складирано положение или от „колела”. Основният модулен елемент се 

подрежда върху кофража. Следва подготовка за бетониране, като е необходимо модулите 

да бъдат проверени и одобрени от техния производител. По време на бетониране, бетонът 

трябва да се полага равномерно без струпване на купчини на едно място. 
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Фигура 11. Монтирани кухинообразувателите от система U-boot beton върху кофражната 

форма за плоча. 

При елементите от тип „В“ полагането на бетонната смес се осъществява отново в 2 

етапа, поради подемната сила, която действа на елементите при бетонирането. В първия 
етап се полага пласт самоуплътняващ се бетон с височина 70÷100 mm. Уплътняването на 

бетонната смес е чрез иглен вибратор. 

3.2. Сглобяемо изпълнение 
При сглобяемото изпълнение подовите конструкции се изготвят предварително в 

заводски условия, след което се транспортират и складират на обекта или се извършва 

монтаж „от колела“. Този метод се предлага основно от системата Bubbledeck. 
Използват се елементи от тип „С“, които представляват напълно завършени плочи с 

различни дебелини, в зависимост от използваните кухинообразуватели и конструктивни 

изчисления (Фиг.4в). При тях е необходимо да има носещи стени или греди, върху които 

да бъдат монтирани. 

3.3. Смесено (сглобяемо–монолитно) изпълнение 
Смесеният (сглобяемо-монолитен) метод е комбинация от монолитния и сглобяемия. 

Той наподобява на предплочите - част от подовата конструкция се изготвя предварително 

извън сроителната площадка, в заводски условия и служи като оставащ кофраж за 

останала част от плочата. И трите системи предлагат този вид метод, но най-застъпен е 

при системата Bubbledeck (Фиг.12). 

 а)   б) 

Фигура 12. Предварително изготвени елементи от плочата 
от системата Bubbledeck а) и системата Cobiax б). 
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Прилагат се елементи от тип „А“, които представляват предплоча, но с вградени в 

нея кухинообразуватели. При тях долната част на основния модул включва и пласт бетон 

с дебелина 60 mm, изпълняваща ролята на оставащ кофраж за плочата (Фиг.4а). 
 Изграждането на плочата с елементи тип „А“ се осъществява в няколко етапа: 

Кофриране (или изграждане на временни подпори), доставка, складиране и монтаж на 

модулните единици, монтиране и фиксиране на допълнителна носеща армировка, 
кофриране на страниците на кофража, подготовка за бетониране, проверка на модулите 

“Bubbledeck”, бетониране, отстраняване на временните опори (декофриране). Не се 
позволява премахването на временните подпори, преди плочата да е набрала 
необходимата якост. При необходимост може да се осъществи и преподпиране на 
предходната плоча. 

Доставката на модулните елементи е с платформени автомобили, с дължина от 12m 
до 13,60m. Модулите се складират един върху друг на максимална височина 2,50m и с 

максимално общо тегло до 29t (Фиг.13а). Най-добрият вариант е да няма временно 
складиране на модулите на площадката, а да се осъществи монтаж от „колела“ директно 

върху временните подпори. Модулите трябва да бъдат захващани и повдигани единствено 

чрез пространствените прътови армировъчни ферми (Фиг.13б). 

 а)  б) 

Фигура 13. Доставка а) и повдигане б) на елементи от системата Bubbledeck. 

 
Въпреки високата точност, с която са изготвени модулите има вероятност за 

неплътно допиране на отделните модули. Запълването на разликата става или с разтвор, 

или със силиконов уплътнител, но не и с пяна. 
Преди полагането на бетона е необходимо модулите да бъдат проверени и одобрени 

от техния производител. По време на бетониране бетонната смес трябва да се полага 

равномерно навсякъде и да се избягва струпване на купчини на едно място. 
Уплътняването ѝ е чрез иглен вибратор. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Всяка една от разгледаните в доклада нови ситеми за олекотяване на междуетажните 

конструкции има своите предимства, недостатъци и технологични особености. 
Изборът на вариант за изпълнение на олекотена подова конструкция се диктува от 

различни фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при формиране на крайното 

решение. Едни от критериите за анализ и сравнение на технологиите са: трудоемкост на 

процесите, продължителност на изпълнение, себестойност, транспорт и складиране, 
налична механизация на строителния обект, степен на заводска завършеност на 

предлаганите елементи или полуфабрикати, специфични изисквания на технологията и 
сложност на изпълнение и др. 
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Уместно е да бъде направен предварителен анализ и тогава да се избере 

икономически най-ефективната и целесъобразна ситема за изпълнение на сградата или 

част от нея. 
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ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ПОЖАР В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ  

 
Валентина Френкева-Белчева1 

 
 
 

PREVENTING THE RISK OF FIRE POULTRY FARMS 
 

Valentina Frenkeva-Belcheva1 

Abstract: 
The article examines the prevention of the risk of fire in the poultry farms. Have been analized 
two maindirections causing a fire - due to the non-compliance of the requirements of the safety 
firefighting equipment in thepoultry farms and spontaneous fires as a consequence of the release 
of methane and other flammable gases due tothe improper storage of bird waste. Presented is a 
model of cost comparison on the prevention of fire risk and thecost of restoring production after 
a fire, as a percentage of total production costs. As a result of the SWOT- analysisof bird waste 
processing methods, such as the prevention of the risk of spontaneous fires, it is proposed to 
directly incinerate waste together with natural gas in incinerators, which is economically most 
efficient and environmentally sound. 

Keywords: 
Risk Prevention, Fire, Poultry Farms, Methane, Bird Waste, Incinerators. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Трудовите злополуки и професионалните заболявания на персонала в птицевъдните 

комплекси са сред най-важните рискови фактори, които възникват вследствие на 

специфичните условия на труд в работната среда. 
При съвременното промишлено птицепроизводство коренно се променят условията 

за отглеждане на птици в сравнение с предходни периоди. Предвид концентрацията на 

големи птичи стада в птицеферми в определени географски региони и присъщите за този 

тип производство рискове за обслужващия персонал, от изключителна важност е 

птицевъдите да спазват специфични мерки за безопасност.  
Изследването, разработването и прилагането на ежедневни мерки за безопасност, в 

съответствие с най-добрите практики за управление в една птицеферма, намаляват 

вероятността от възникване на рискови ситуации.  
Много са случаите на трудов травматизъм и смърт, при които работещите не спазват 

изискванията на техниката на безопасност и противопожарна техника, в резултат на което 

възникват пожари в много птицеферми в България и света [1-3]. Пожари, водещи до 

смъртни случаи в птицевъдни комплекси могат да възникват и спонтанно, вследствие 

отделянето на метан и други леснозапалими газове при неправилно съхраняване на 

птичите отпадъци [4]. 
                                                 
1 Валентина М. Френкева-Белчева, докторант, Архитектурен факултет, ВСУ „Черноризец Храбър”, 9007 Варна, 
к.к. „Чайка”, ул. „Янко Славчев” 84, e-mail: energoimport@abv.bg; 
  Valentina M. Frenkeva-Belcheva, PhD Student, Faculty of Architecture, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, 
84 Yanko Slavchev Str., 9007 Varna, Bulgaria; e-mail: energoimport@abv.bg. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Рисковите фактори, които могат да доведат до възникване на трудов травматизъм в 

резултат на риска от възникване на пожар в работната среда на птицефермите се разделят 

условно на следните групи: 
 Термични опасности: изгаряния или опарвания при допир с предмет, материал, 

течност или топлинен източник с висока температура. Тези опасности съществуват 

при контакт с нагрети части на зърносушилни машини или агрегати към тях; 
 Пушенето на зърноплощадките, което създава предпоставка за възникване на 

пожар. Възможно е и възникване на прахови експлозии при високи концентрации 

на прах и птичи пух, от определени селскостопански продукти – пшеничени трици; 

мелничен прах; зърнени отпадъци от просо, ечемик и царевица; фуражни брикети; 

готов комбиниран фураж; фуражни дрожди и др. Следва да имат в предвид, че 

промишленият прах от зърнените елеватори и зърнени мелници, разпръснат във 

въздуха е взривоопасен; 
 Опасност от пожар и експлозия: такава опасност съществува там, където има 

предпоставки леснозапалими материали да бъдат възпламенени по невнимание. 

Такива могат да бъдат местата с разливи по корпусите на машините от гориво-
смазочни материали, течове от горивните системи, прегряване на лагери или други 

въртящи се части, непочистени помещения и други. Така също и при повреди в 

автоматиката на горивните камери на зърносушилните (при изгасен пламък и 

продължаващо насищане на камерата с горивни изпарения и последващо внезапно 

подаване на пламък), могат да станат запалвания и микро- или макроексплозии. При 

преработването на птичи тор за производство на биогориво субстратът се съхранява 

в херметично затворен ферментатор в продължение на 30 дни при температури 

между 35°С и 57°С, за да се гарантира, че процесът на анаеробно разграждане 

протича правилно. Микроорганизмите разграждат субстрата, генерирайки отпадъчни 

газове, като въглероден диоксид, серни газове и метан. Въпреки че процесът на 

анаеробно разграждане на птичия тор включва три отделни фази, всички 

биохимични реакции възникват едновременно и са взаимозависими– фиг. 1 [5]. 

 

Фигура 1. Блок-схема на основните биологични етапи 
на разграждане на органичните вещества в птичи тор [5] 
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Най-голямата опасност от възникване на пожар в инсталации за биогаз се крие във 

факта, че тези газове са лесно възпламеними. Процесът на анаеробно разграждане на 

птичия тор до получаването на метан протича в три основни фази: хидролиза; ацидогенеза 

(образуване на киселини) и метаногенеза (образуване на метан). 
Хидролизата е биохимична реакция, при която сложните органични молекули се 

разграждат до разтворими мономери. Тази реакция се катализира от ензим, който се 

отделя от хидролитични и ферментационни бактерии (целулаза, протеаза и липаза). 

Крайните продукти от тази реакция са разтворими захари, аминокиселини, глицерол и 

дълговерижни карбонови киселини.  
Процесът на образуване на киселини (ацидогенеза) се улеснява от микроорганизми, 

известни като формиращи киселини, които трансформират продуктите от хидролизата в 

прости органични киселини като оцетна, пропионова и маслена киселина, както и етанол, 

въглероден диоксид и водород. 
Процесът на образуване на метан (метаногенеза) е реакция, при която разтворимите 

вещества се превръщат в метан с помощта на микроорганизми.Две трети от общото 

количество метан се получава или чрез трансформиране на оцетна киселина или чрез 

ферментация на алкохоли (например метанол) във втората фаза на процеса. Другата една 

трета от произведения метан се получава в резултат от намаляването на въглеродния 

диоксид в сместа посредством водород. Метаногенезата е реакция, изискваща определен, 

достатъчно продължителен период от време, фигура 2 [6]. 

 

Фигура 2. Продължителност на процеса на метаногенеза [6] 

 
Съгласно чл. 4 от Закона за безопасни условия на труд [7], работодателят е длъжен 

да осигурява безопасни условия на труд на работещите в птицевъдните ферми, като 

прилага необходимите мерки, включително: 
 превенция на професионалните рискове от трудов травматизъм; 
 предоставяне на информация и обучение на персонала в птицефермите; 
 осигуряване на необходимата организация и средства. 
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Работодателят съобразява мерките с променящите се обстоятелства с цел 

подобряване на съществуващото положение в птицевъдните комплекси. Работодателят 

осигурява основните принципи на превенция: 
 избягване на рисковете при производствените процеси в птицефермите; 
 оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати; 
 ограничаване на рисковете при източника на възникването им в помещенията за 

отглеждане и площадките за депониране на органичните отпадъци в птицефермите;  
 поетапен подход към оценката на риска, осъществяващ се съгласно Програмата за 

оценяване на риска, включваща заповед за утвърждаване на програмата и 

определяне на оценителите; методика за количествена оценка на риска и процедура 

за оценяване на риска. 
Оценката на рисковете осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност 

в птицевъдните комплекси с цел установяване на всички възможни опасности и рискове 
от възникване на пожар. Оценяването на риска включва следните етапи:  

 класификация на трудовите дейности в птицевъдните ферми; 
 идентифициране на опасностите при различните трудови дейности ; 
 определяне на работещите и служителите, изложени на опасности; 
 определяне елементите на риска; 
 оценка на риска; 
 документиране; 
 събиране на необходимата информация. 

За превенция на риска от пожар в птицевъдните ферми е направен SWOT – анализ за 

предимствата и недостатъците на методите на аеробна и анаеробна за утилизация на 

птичия тор – таблици 1 и 2. 

Таблица 1. SWOT - анализ на прилагането на метода на аеробна ферментация 

 

Таблица 2. SWOT - анализ на прилагането на метода на анаеробна ферментация 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въвеждането и спазването на съответните мерки за пожарна безопасност и 

безопасност на труда е най-добрата инвестиция, която ръководствата на фермите могат да 

направят, за да намалят рисковете, възникващи по време на експлоатация.  
Спазването на безопасността при производствените процеси в птицефермите е 

ключа към контрола на риска от трудов травматизъм. 
Прилагането на мерките за безопасност е икономически обосновано. 

Икономическите модели показват че, превенцията на риска от пожар в птицевъдна 
ферма представлява около 10% от общите производствени разходи, докато разходите 

за възстановяване на производството са огромни. 
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ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА НА СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, 

ПРОИЗВЕДЕН ОТ МИНЕРАЛИ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 
 

Гергана Георгиева1, Генчо Паничаров2 
 
 
 
OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF BUILDING MATERIAL, 

PRODUCED FROM MINERALS OF THE BLACK SEA BASIN 
 

Gergana Georgieva1, Gencho Panicharov2 
 

Abstract: 
With purpose to create innovative building material with good thermal insulation properties, the 
structure of laboratory samples - cement matrix with light additive material (LAM) of minerals 
in the Black Sea basin was investigated and optimized. The LAM in the structure of the 
composite has a shape close to the spheroidal one. Three samples - untreated, parafined and 
impregnated with epoxy resin - are presented for testing. The study was conducted using four 
microscopic light-field observation techniques; observation in a light field with cross 
illumination; light field observation with polarized light source and dark field observation. It has 
been found that with increasing volume of LAM from 50% to 65% with a relatively even volume 
distribution, the heat insulating characteristics of the material are significantly increased.  

Keywords: 
Building Material, Composite, Minerals, Structure, Thermal Insulation, Samples. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Предлаганите в България енергоефективни строителни материали, осигуряващи 

качествено ново ниво на енергоспестяване при икономически допустима себестойност на 

строителството, дълговечност и екологичност, са основно от внос или произведени от 

наши фирми по чужда технология и с вносни базови материали, което увеличава 

себестойността им. България е на последно място в Европа по производство на 

топлоизолационни материали за строителството и техниката. Производството на 

топлоизолационни материали е една незапълнена ниша от пазара.  
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Целта на статията е изследване на структурата на новосъздадени лабораторни 

образци на лек топлоизолационен строителен материал от минерали на Черноморския 

басейн. Една част от тях представляват високодисперсни силициеви породи – кремъчни 

скали (силицити). Кремъчните седиментни скали са изградени основно – над 50 % - от 

силициев диоксид SiO2 - кварц, халцедон и SiO2.nH2O – опал [1]. Те са се образували по 

химичен начин чрез утаяване на дъното на черноморския басейн като трепели, опоки, 

силкрети, гейзерити и др., съдържащи примеси на черупки от кремъчни организми. Друга 

част от тези минерали са се образували по биогенен начин, като диатомити – изградени от 

скелетите на клетъчни водорасли (диатомеи), леки, порести, с опалов състав, светлосиви, 

известни още като кизелгур, инфузорна пръст; радиоларити – слабо циментирани черупки 

и скелети на радиоларии, с опалов състав, сиви до тъмносиви на цвят, спонгилити – с 

опалов състав, изградени от спикули на гъби. 
Геологически и транспортно достъпните запаси на изходните материали от високо 

дисперсни силициеви породи са послужили като предпоставка за създаване на технология 

за производство на лабораторни образци на иновативен строителен продукт - композит. 

Производството на такива материали съчетава технологичността и низката себестойност 

на получаване на керамзит и възможността за производство на продукт с високи 

топлоизолационни свойства като пеностъклото. На базата на синтеза на двете технологии 

за получаване на керамзит и пеностъкло, на применимостта и съчетаването на основните 

им процеси (закипяване и изпичане при високи температури 1100÷1300 °С) и 

последващите операции – задържане, охлаждане, формоване и др., се структурират 

предлаганите образци на краен строителен продукт на основата на стъкло-кристални 
пеноматериали.  

Изследването на структурата [2], което е проведено в Офиса за технологичен 

трансфер при Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ - обхваща следните 

етапи:  
 Обект: Лабораторни образци - циментова матрица с лек добавъчен материал (ЛДМ) 
 Вид изпитване: Структурен анализ 
 Стандарти, по които се провежда изпитването: БДС EN 13169:2012+A1:2015 
 Изпитвателна апаратура: PolyVacc, Mecatech 234, Metam LV-41 
 Дата на провеждане на изпитването: 16-30.08.2017 
 Условия на изпитване : T=24 °C 
 Обемният дял на ЛДМ в композитната смес варира между 50 ÷ 65 % .  

Разпределението на ЛДМ е относително равномерно – фигура 1 - а,б и в. 
 

 а)  б)  в) 
 

Фигура 1. Напречно сечение на пробното тяло от ЛДМ [2]: 
а) без обработка: б) след парафиниране; в) след импрегниране със смола  
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Лекият добавъчен материал в структурата на композита е с форма, близка до 

сфероидалната. Резултатите от микроскопското изследване са представени на фиг.2 -а и б.  
 

 а)  б) 

Фиг. 2. Структура на лекия добавъчен материал (ЛДМ) [2]: а/ необработена проба, 

наблюдавана в тъмно поле;  б/ парафинирана проба, наблюдавана в тъмно поле 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на структурата на лабораторните образци от лек добавъчен материал 

показва следното: 
3.1. Лекият добавъчен материал ЛДМ притежава силно пориста структура, като 

пористостта на всяка частица е над 90%. Пористостта може да се определи като затворена 

клетъчна пористост, която е характерна за термично експандираните материали и за 

материалите, обработени с газо- и/или пенодобавки. 
3.2. Структурните кухини са с разнородна форма и размерност. Наблюдават се пори 

както с кръгло, така и с овално и многоъгълно (най-вече тип „пчелна кутийка”) сечение. 

Размерът на порите е от 100 pm до 950 pm, което ги отнася към групата на макропорите. 
3.3. Дебелината на вътрешните стени в ЛДМ варира между 5-10 pm, като се 

наблюдава затворена пористост и в преградите. 
3.4. Ясно изразена е добре оформена и непрекъсната контактна зона между ЛДМ и 

циментовата матрица, което е показател за добро омокряне между двата материала. 
3.5. Увеличаването на обемния дял на ЛДМ от 50 % до 65 % с относително 

равномерно обемно разпределение на материала, води до значително повишаване на 
топлоизолационните му характеристики. 
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МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРА НА РИСКОВИ СИТУАЦИИ 
 

Мария Гюлеметова1 
 
 
 
A MODEL FOR EDUCATION IN ENVIRONMENTAL SECURITY 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ROLE MODEL 

 
Mariya Gyulemetova1 

 

Abstract: 
Social practice clearly demonstrates the non-productive nature of the fragmentary approach to 
solving environmental problems. Despite the efforts of certain countries and use of some 
economic and regulatory instruments, the results prove unsatisfied in search of a solution at all 
stages of human development is increasingly proving the crucial role of science and education 
as a factor in addressing social issues and establishing environmental security and sustainable 
development. 

Keywords: 
Education and Environmental Security and Sustainable Development, Role Model. 
 
 

Социалната практика категорично доказва непродуктивността на фрагментарния 

подход при решаване на проблемите на околната среда. Въпреки усилията на определени 

страни и ползването на икономически и нормативни инструменти резултатите се оказват 

незадоволителни. В търсене на решение на всички етапи от развитието на човека все 

повече се доказва решаващата роля на науката и образование като фактор за справяне със 

социалните проблеми и установяване на екологична сигурност и устойчиво развитие. 

1.РИСК И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
Сигурността на националната система е „мярка за устойчивостта на равновесното 

положение на системата“, тя е динамична устойчивост, поради два вида заплахи (пряки и 

прикрити). Р. България е изградила системата за национална сигурност, която има за цел 

постигане на съвременна управляемост на усилията на държавните институции, местната 

власт, стопанските субекти, гражданите и техните организации за гарантиране 

принципите на демокрацията, устойчивото икономическо развитие и просперитета на 

страната, запазване и укрепване на мира в обстановката на вътрешна стабилност и 

международна безопасност, както и осигуряване на благоприятни, безопасни за живота и 

здравето на населението условия. Устойчиво развитие е концепция, нов начин на мислене, 
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третиращ проблема, който се изправя пред нас от столетия – увереността, че утрото, което 

ще наследят нашите деца и внуци ще бъде ако не повече, то поне толкова добро, колкото 

нашето днес.  
Устойчивото развитие има комплексен, фундаментален характер и в основата на 

неговата методология стои системният подход, насочен към интегрирано развитие и 

изисква икономическите, социокултурните и екологическите компоненти да се 

разглеждат взаимосвързано. Според автентичното си определение устойчиво развитие е 

„развитие, което задоволява нуждите, потребностите на сегашните поколения, без да 

ограничава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите 

потребности”.Това е „ дългосрочно културно, икономическо, екологично и социално 

здраве и дълъг живот за обществото“, а основната цел на устойчивото развитие се състои 

във възобновяване на динамичния баланс между обществото и околната среда”[1].  
Според Мардирусян, Г., Близнаков, А., Рангелов, Б. рискът е ”вероятността за 

негативни последици или загуби, резултат от взаимодействието между природни и /или 

антропогенни опасности и фактори пораждащи уязвимост”, Друго понятие имащо 

отношение към риска пак според Мардирусян, Г., Близнаков, А., Рангелов,Б. е 

уязвимостта, която по своята същност е “състояние, определено от физичните, 
икономическите социалните, психологическите и други фактори или процеси на 

обществото и фактори и процеси в околната среда, които намаляват устойчивостта и 

увеличават чувствителността (податливостта) на дадена система или неин елемент към 

природната и /или антропогенна опасност”. Авторският колектив определя мултириск 

като ”общ риск от природни и антропогенни опасности, характерни за даден район на 

наблюдение или изследване” [4]. 
Екологичните рискове могат да се класифицират по различни критерии: компоненти 

на околна среда, в които е променена; вид на стресора (механично, химично, биологично и 

др. въздействие); обект на въздействие (човек или други биологични организации); начин 

на въздействие върху човека (чрез компоненти на околна среда или чрез хранителна 

верига); обхват (глобално, регионално, локално); продължителност на генериране на риска 

(продължително - образуване на озонова дупка или климатични промени или кратки - 
аварии и др.); скорост на въздействие върху организмите (веднага или след определен 

период );случайност или закономерност на генериране (в резултат на човешка грешка или 

техническа причина ) и др. С отношение към понятието риск е уязвимостта, която по 

своята същност е “състояние, определено от физичните, икономическите социалните, 
психологическите и други фактори или процеси на обществото и фактори и процеси в 

околната среда, които намаляват устойчивостта и увеличават чувствителността 

(податливостта) на дадена система или неин елемент към природната и /или антропогенна 

опасност” [4].  
Томов, В., Христов, П., Ненова, А. определят за критерий на опасността - рискът. 

Според авторите рискът може да бъде представен като „произведение на вероятността за 

възникване на вреда и тежестта на вредата”[5], а екологичния риск само ако се отнася за 

естествената, изкуствената и социална среда. Според авторите математически рискът 
може да бъде представен с формулата: 

 VPR . .  

където R - риск; P - вероятност за възникване на вреда; V - тежестта на вредата.  
В хармонизирания европейски стандарт EN 1050 понятието „риск“ се определя като 

„функция от тежестта на възможната вреда и вероятността за нанасяне на тази вреда“. 
Напълно аналогично е определението в действащата в страната Наредба за реда, начините 

и периодичността за извършване на оценка на риска, „вероятност за настъпване в 
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определен период от времена прогнозирано събитие, оказващо негативно въздействие 

върху населението, територията, околната среда, културните и материални ценности”.  
Няма единно определение за понятието „ екологичен риск”.За някои автори е „ 

вероятност за промяна и /или разрушаване на екологичен обект в следствие на негативно 

въздействие, а за други „вероятността от неблагоприятни последствия за екологичните 

ресурси от всички антропогенни изменения на природни обекти и фактори“. Важно е да се 

знае ,че в зависимост от конкретната ситуация някои рискове оказват незначително 

влияние върху околната среда, други - по съществено, трети предполагат реално и 

значително отрицателно въздействие, а четвърта група са с изключителни негативни 

последици, но с минимална вероятност да се случат. В семантиката на термините „риск“ и 

„заплаха“ съществува неделима връзка. В много известни източници понятието риск се 
разглежда като: “възможна опасност“, “съзнателно излагане на възможна опасност при 

преследване на определена цел и при очакване на евентуална изгода“ или „мярка на 

потенциална невъзможност да бъде постигната крайната цел“.  

2. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК 
Методологическите трудности за определяне на устойчивото развитие възникват от 

факта, че се касае за различни видове системи, всяка от които има специфични 

характеристики и механизми на функциониране и развитие. Устойчивото развитие ,както 

бе отбелязано има комплексен, фундаментален характер и в основата на неговата 

методология стои системният подход, насочен към интегрирано развитие и определяне на 

основните дейности за неговата характеристика, а именно: 
Анализ на риска - процес, състоящ се от три взаимосвързани компонента: оценка, 

управление и обмяна на информация за риска; 
Оценка на риска - научно обоснован процес, състоящ се от четири етапа: определяне 

на опасност, охарактеризиране на опасността, оценка на въздействието при излагане на 

опасност и охарактеризиране на риска; 
Управление на риска - процес на претегляне на алтернативни политики в 

консултации със заинтересованите страни, обсъждане на оценката на риска и други 

основателни фактори, а при необходимост и избор на подходящи възможности за 

превенция и контрол; 
Обмяна на информация за риска - интерактивната обмяна на информация и 

възможности в процеса на анализ на риска по отношение на рисковете и свързаните с 

риска фактори и възприятия сред лицата, които отговарят за оценката и управлението на 

риска. 
План за управление на риска – документ, изготвен на Годишната работна среща 

относно риска, одобрен от ръководството на управляващия орган и съдържащ списък с 

критични рискове, процедури, които ще се прилагат за предотвратяване или намаляване 

на последиците от настъпване на критичните рискове, както и отговорни лица, за 

прилагане на процедурите. 
План за ограничаване на риска - документ, изготвян на вътрешните срещи относно 

риска, одобрен от Ръководителят на Управляващия орган, включващ процедури по 

подробен контрол на дейностите по превенция на критичните рискове, чрез прилагане на 

конкретни мерки и отчет за изпълнение на дейностите за ограничаване на риска до 

минимални възможни нива. Христов, П., Ненова ,А. определят оценките на риска като: 

неформални (не са планирани и не изискват специална документация) , количествени 

(включват преценка на риска и класифициране на риска) и качествена оценка – с най-
голяма значимост, защото определя опасностите. 

При оценката на риска Управляващият орган следва да вземе предвид: 
 Рисковете, които съществуват в неговата област на действие; 

121



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
 Възможните последствия и общия ефект при реализация на рисковете; 
 Ефективни методи за оценка и идентифициране на възможни рискове; 
 Вътрешни процедури по контрол за превенция и управление на риска; 
 Алтернативни действия, в случай на реализация на рискове. 

Всеки индивидуален риск се оценява по скала от 1 до 5, както е посочено: 

Таблица 1. Скала за оценяване на индивидуален риск. 

Оценка Възможност/Вероятност Въздействие 

1 Почти невъзможен Незначително въздействие 

2 Не много вероятен 
По-ниско от средното 

въздействие 

3 Средна вероятност (50%) Средно въздействие 

4 Над средната вероятност Над средното въздействие 

5 
определено, вече настъпило събитие 

или почти сигурно 
Катастрофа 

 
Оценката на риска включва анализа и количественото определяне на риска. 

Основната му задача е да отговори на следните въпроси : Какво лошо може да се случи ; 
Колко често ще се случи ?Какви вреди ще възникнат? 

Разработката на примерни рискови ситуации в учебния процес със студенти - 
дисциплина „Екологични аспекти и устойчиво развитие на национална сигурност“ 

изисква теоретични знания за понятието „устойчиво строителство“ и умение за работа в 

екип. Използват се постановките на Иванов, Я., Стоянов, В. за строителство в контекста 
на устойчиво развитие ,а именно: устойчивото строителство означава“ въвеждане на 

стандарти за устойчиво развитие в строителството и ефективността на строежи (сгради и 

съоръжения) се разглежда от екологични, икономически и социални позиции“[3]. 
Според Международен съвет за строителство (сега International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction- CIB) устойчиво строителство т.е. строителство без 

рискови ситуации е „създаване и поддържане на здравословна сградна среда, основана на 

принципа на ефективно изпълнение на ресурси и екология“(Регламент на ЕС 

305/2011,Закон за управление на отпадъци и Наредба за управление на строителни 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Характерните особености за 

устойчиво строителство според Иванов, Я., Стоянов, В. се свързват главно с 

устойчивостта на строителните материали, а именно: голяма здравина, дълготрайност и 

стабилност, влаго-, водо- и мразоустойчивост, устойчивост на биоразнообразие и др. 
 

3. ДИДАКТИКО - ТЕХНОЛОГИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ПРИМЕРИ НА РИСКОВИ СИТУАЦИИ 
Използването на дидактически методи и форми в хода на учебния процес, които 

стимулират интерактивните връзки между преподавател и студент за проверка на 

знанията и подпомагат развитие на личностните качества на обучаваните за постигане на 

траен познавателен ефект са проблемно - ситуационните. Към тях принадлежат :казус, 

дискусия, ролеви игри, инциденти и др. Най-близко до инцидента стоят рисковите 

ситуации, затова много често се оценяват взаимно. Като дидактически методи за 

изразяване на интерактивните отношения в учебния процес проблемно- ситуационните 

методи имат три важни функции- познавателна, образователна и възпитателна.  
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Моделът на обучение за екологична сигурност на примера на рискови ситуации е 

част от идеята на автора за концептуален модел на образование за екологична сигурност 

чрез примери на проблемно- ситуационни методи на обучение. 
В моделите на обучение за екологична сигурност целта се свързва с формиране на 

култура за екологична сигурност у студенти като част от културата им за национална 

сигурност, както следва: 
Главна цел: Да формира култура за екологична сигурност като част от общата 

култура за национална сигурност 
Подцели: 

 Да обогатява и допълва специализираната подготовка на студенти със знания и 

умения по овладяване научните основи на екологична сигурност. 
 Да създава условия за формиране на нагласи, които да станат мотив и критерий за 

разумна дейност в природна и обществена среда . 
 Да съдейства за формиране на компетенции и модели на поведение за изучаване и 

приложение на екологична сигурност. 
 Да формира ценностна ориентация за екологична сигурност и устойчиво развитие. 

Всяка цел се конкретизира и реализира с помощта на задачи на обучението. 

Методиката за подготовка, организиране и провеждане на учебно занятие с използване на 

проблемно - ситуационни методи чрез примери на рискови ситуации е идентична като 

механизъм с общотеоретичните правила за подобен род дидактически методи. По-важните 

условия за решение поставените условия са : 
 аргументирано посочване на цел и задачи на занятието; 
 проучване на подходящи литературни източници за разширяване на знанията; 
 конкретизиране на темата; 
 напечатване и размножаване на текста на задачите, свързани с рискови ситуации ; 
 уточняване на продължителността на занятието (дава се толеранс от 10-15 минути 

за индивидуално обмисляне на решението); 
 разясняват се целите, създават се групи в зависимост от сложността на проблема; 
 избират се медиатори със задача да направляват дискусията в заключителния й 

етап; 
 осигуряват се технически средства и се регистрират на окончателни решение. 

В световната практика за идентификация на опасностите и оценка на риска се 

използват над 40 метода. Изборът на конкретни методи се основава на целите и задачите, 

които се поставят. В учебният процес на дисциплина „Екологични аспекти и устойчиво 

развитие на национална сигурност“ се прилага метод What-if (Какво ще стане, ако?) за 

качествен анализ. Различава се от другите методи по това, че спецификата на опасностите 

е по-подробна и се посочва характерът и степента на вредите (виж примери за рискови 

ситуации в приложение). 
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Фигура 1. Алгоритъм на управлението на риска 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Интерактивни (активни) методи в т.ч. проблемно - ситуационните на обучение е в 

основата на формиране на култура за екологична сигурност у студенти с цел 

професионална реализация и умения за екипна работа, така необходими за формулиране 

на ефективни решения. Проблемно - ситуационните методи, стимулират съзнателната 

активност на студентите и могат да бъдат използвани във всички модули на изучаваният 

материал по „Национална сигурност“. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание рискови ситуации като моля за 

Вашите анализи и оценки , които имат практическо значение за бъдещата Ви дейност 

като експерти в „Екологична сигурност“. 
Въведение - Целта на решаването на рискови ситуации е да развие аналитични 

умения и компетенции на базата на теоретичната подготовка за екологична сигурност и 

рискови ситуации, предложени в примери. Използвайте екипната работа, за да се справите 

със следнaта задача. 
Анализирайте рисковата ситуация,като отговорите на следните въпроси: 

 Какво лошо може да се случи ? 
 Колко често ще се случи? 
 Какви вреди ще възникнат? 

Успешна работа и благодаря! 
Язовир „Росина“ 

Язовир „Росина“(между градовете Попово и Търговище) е с обем 1,60 млн. куб. м. 
Стената с височина 13 м. е земнонасипна с дренажна призма в петата на въздушния откос. 
По короната на стената преминава път от четвъртокласна пътна мрежа. Участъкът 
непосредствено зад стената е залесен, трудно проходим, недостъпен за оглед и контрол, 
със затруднено оттичане на водите. На десния бряг е изпълнен челен преливник, 
оразмерен да пропуска ретензирана висока вълна в размер на 94м3/сек. За подобряване на 
пътната връзка по стената върху преливния праг е изпълнен водосток с ширина 2м.,който 
намалява пропуснатата способност на преливника. 

След проливни дъждове през юли 2005г.язовирната стена претърпява повреди от 
преливане през короната. В язовира е постъпила висока вълна близка до проектната. 
Намаляването на пропуснатата способност на преливника и пониженото ниво на короната 
вследствие улягане на насипа е довело до преливане през стената. Бързотокът на 
преливника и енергогасителя са напълно разрушени. Частично са подкопани оградните 
стени, изпълнени от каменна зидария ,така че има риск за преливане на язовира и 
застрашаване на здравето и живота на населението. 

 
Предотвратяване на евентуален риск за населението на с. Гелеменово. 

Село Гелеменово, община Пазарджик е разположено в Горнотракийската низина (2 

км. от автомагистрала „Тракия“) на 246 м. н. в. и 792 жители. През селото минава р.”Телки 

дере”, което е естествено образувало се дере, и се зауства в р.”Елшишка” Предвид 

естествената денивелация най-ниската част на „ Телки дере” попада в землището на село 

Гелеменово и граничи със застроени имоти в регулацията на селото. Обилните дъждове, 

наводненията и другите природни бедствия, сполетели като цяло страната ни нанасят 

опустошителни поражения върху инфраструктурата в т.ч. селото. На риск е изложен 

животът на много хора. Дъждовете причиняват големи наводнения и материални щети а 
промените в климата могат да предизвикат нови климатични условия и увеличат 

честотата на наводненията. При наводнението през 2007 г. е разрушен мостът на с. 

Гелеменово, който свързва квартал на селото с центъра. Този мост не е възстановен и една 

част от живущите, които по рано са имали транспортен достъп до центъра на селото чрез 

мостовото съоръжение, сега преминават през обиколни пътища, в това число и полски 

пътища. В участъка на реката има частично изградени укрепителни съоръжения, които са 

изложени на риск от заливане и компрометиране поради изравяния и недостатъчна 

укрепване на откосите, както и наличие на силна храстова и дървесна растителност по 

бреговете на р. Телки Дере. При евентуално преминаване на високи води са застрашени и 

прилежащите улици с дворове и къщи със стопански постройки. Участъка е силно обрасъл 

и затлачен и е необходимо спешното му почистване и укрепване. 
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Abstract: 
Аn attempt is made to link the work of the National Construction Control Department with 
stricter checks on the implementation of health and safety plans. For the last several years, 
according to the data available in the National Social Security Institute, are analyzed data on 
occupational diseases and the production traumatism in the construction sector of the national 
economy. Particular attention is paid to the fact that he is at the top six - seven places of 
production traumatism. In addition, the number of deaths is high, and the frequency and severity 
ratios of industrial trauma, as well as the resulting weight and frequency indices, are 
highlighted. This also points out the very large reflection of this problem in economic and social 
terms, as regards the level of labor utilization and management. 

Keywords: 
National Construction Control Department, Safety and Health Plan, Law on Spatial Planning, 
Industrial Traumatism, Disability. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Строителният сектор на националното стопанство е един от тези, където работната 

сила е изложена на сравнително по-висок риск от травматизъм. Макар този риск да не е 

сравним с нивото му при металургичната или химическата промишленост например, в 

строителството са отчетени дори смъртни случаи в резултат на различни видове 

инциденти при работния процес. Отделни сегменти на този сектор предполагат в хода на 

производствената дейност, различни по степен рискови видове строително-монтажни 
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  Boyan Hadghijski, Eng. PhD student, Dept. “Construction Management and Economics”, Faculty of Structural Engineering, 

UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria, e-mail: bobbie_hadjiiski@abv.bg. 
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работи и отделни производствени операции. Травматизмът в строителството зависи много 

и от мащабите на отделните негови съставни елементи. В жилищното строителство, 

където би следвало по-лесно да се спазват нормативните изисквания по отношение на 

безопасност и здраве на строителната площадка, инцидентите са сравнително повече 

например от тези в инфраструктурното строителство, макар в него условията да са 

значително по-тежки.  
Част от основните причини за високият дял на травматизма в строителния сектор са:  

 големият брой малки строителни организации (фирми), които развиват дейност в 

бранша, понякога дори на ръба на законоустановения начин; 
 наблюдаващото се голямо текучество на работна сила. Недостигът на работна ръка 

се чувства все по осезаемо във всички икономически отрасли, част от които е и 

строителният. Текущият нарастнал обем работа води до вариации в заплащането на 

труда и до поддържане на вакантни места за строителни и монтажни работи почти 

през целия жизнен цикъл на подобен род проекти. Забелязва се тенденция за все 

по-често „лавиране“ на групи работници заети в този сектор, от една строителна 

площадка във друга в преследване на интереси. Когато това се случва и за кратки 

срокове, често те не могат да се запознаят толкова бързо и добре със спецификата 

на конкретната строителна площадка – нейните рискови места и индивидуалност. 

Това не остава скрито за строителните фирми, но често водени от идеята за срочен 

и успешен край на проекта, са склонни на подобен род неоправдани компромиси; 
 голям брой необразовани и необучени строителни работници се наемат на работа 

без да се отделят нужните ресурси за подготовката им вследствие на бързина на 

започване/приключване инвестиционния строителен проект. Разбира се, това е още 

едно следствие на текущата динамична ситуация на строителният сегмент у нас; 
 условията на работа продиктувана от спецификата на по-голямата част от 

строителните и монтажни работи. Работа изложена на външни условия при 

различни атмосферни влияния неименуемо води до повишен риск за безопасността 

и здравето на работника. 
В хода на проектирането на различните видове обекти, на Плана за безопасност и 

здраве (ПБЗ) би следвало да се обръща достатъчно голямо внимание и да се разработва 

индивидуално и стриктно според изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, която е издадена съвместно с Министерството на труда и 

социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Въпросът тук не се свежда до съдържанието на проекта по част ПБЗ, който е ясно 

регламентиран в наредбата. Не и до качественото му разработване, а до това колко реално 

той се спазва в хода на строителството. Именно за това, за да се предпази работната сила в 

строителството от производствен травматизъм, се налага външен контрол.  
Един такъв вид контрол е регламентиран в Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) чл.168, ал.1, т.4, който гласи, че лицето упражняващо строителен надзор носи 

отговорност за осъществяването на контрол относно спазването на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Като контролиращ и 

единствен орган над тях се явява Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) 

към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От качествените и 

обективни проверки в това отношение на ДНСК до голяма степен зависи и превантивната 

дейност по отношение на травматизма в строителството и най-вече предотвратяването на 

инциденти, завършващи със смъртни случаи. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

2.1. Нормативна уредба за безопасни условия на труд в строителството 
Наредбата за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

има широк обхват. На практика тя включва не само непосредственото изграждане на нови 

обекти, но и тяхната гаранционна и след гаранционна поддръжка и техническо 

обслужване, евентуални дейности по събаряне или разрушаване на стари сгради или 

тяхната консервация. Извън обхвата на наредбата остават дейностите свързани със 

строителството, които остават извън строителната площадка.  
Наредбата се гради на редица нормативни актове по отношение на безопасни 

условия на труд и обхваща всички особености на строителната площадка. Необходимо е 

предварително да се оцени риска и от там да последват всички превантивни мерки за 

работната среда като цяло и за работната сила в нея. Самото приложение на наредбата 

обхваща проектирането и непосредственото изпълнение на строително-монтажни работи 

(СМР), но засяга и пожарната и аварийната безопасност, организацията на движение и 

сигнализацията, както и някои специфични видове работи като взривните, огневите и др. 

Всичко това се намира в тясна връзка с предписаните в инвестиционния проект мерки за 

опазване на околната среда и дейностите по реализацията им.  
Основният елемент за практическата реализация на наредбата, придобиващи облик в 

Плана за безопасност и здраве са координаторите по безопасност и здраве по време на 

проектирането и на строителството, определени от Възложителя или упълномощено от 

него лице. Регламентирано е в чл.5 на Наредбата, че това може да бъде консултантът или 

друго правоспособно лице в зависимост от категоризацията на строежа. Техните 

задължения и дейности са ясно разписани, и крайна сметка определянето на такива 

координатори не освобождават от отговорност по отношение на спазването на мерките по 

безопасност и здраве на строителната площадка. Тази постановка има особена важност, 

тъй като са известни случаи, дори такива с фатален край, където са правени опити за 

размиване на отговорност. Също така е важно да се отбележи, че всички действия, 

свързани с безопасността на работната сила на строителната площадка се отнасят и до 

сигурността и протекцията на всички граждани преминаващи в близост до нея или 

евентуално посещаващи строежа. Информация за координаторите по безопасност и здраве 

се изписват задължително на информационната табела на строежа, която също е 

нормативен задължителен елемент от строителният процес. Два са основните моменти, 

които както в другите икономически сектори на националното ни стопанство, така и в 

строителния сектор са най-важни за ефективното използване на работната сила: 
 нейната правилна организация водеща до увеличена производителност; 
 протекцията от придобиването на професионални заболявания и трудови 

злополуки, особено на такива завършващи със смъртен случай. 

2.2. Строителство - травматизъм - професионално заболяване - осигурени лица. 
Трудно е да се получи точна статистика за травматизма в строителната индустрия, 

тъй като в нея има доста случаи на редица злополуки, които остават необявени и 

неразкрити. Това е така, главно защото е налице и друг свързан проблем – голяма част от 

работната сила е нерегламентирано заета в работния процес. Въпреки това, въпросът не 

бива да се оставя без внимание и най-малкото поне трябва тези наблюдавани случаи да се 

съпоставят със статистическите данни за страната като цяло. 
Регламентацията за това, какво се съдържа в определението за професионално 

заболяване е дадена в чл.56 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Там се казва, че 

професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под 

въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху 
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организма и е включено в списъка на професионалните болести. Този списък е утвърден 

Министерски съвет по предложение на Министъра на здравеопазването. За 

професионална болест може да се признае и заболяване не включено в споменатия списък. 

За това обаче трябва надеждно да се удостовери, че това заболяване е причинено основно 

и пряко от обичайната трудова дейност на осигуреното лице. Това е причинило временна 

нетрудоспособност , трайно намалена трудоспособност или смърт на същото това лице. 

Веднага прави впечатление, че тук става въпрос за само за осигурено лице- визира се чл.4 

от КСО. Тук възниква и въпроса в споменатата Статистическа система на Националния 

осигурителен институт (НОИ) дали са обхванати всички възможни случаи на заболявания. 

Системата е много подробна и надеждна. По-важно е обаче, че изрично е казано, че се 

наблюдават само случаи на осигурени лица по смисъла на чл.4 от КСО. От една страна 

това им дава определени права, което е благоприятно за тях, но от друга информацията не 

обхваща неосигурените лица, а такива в строителния бранш не са рядкост. Това е важен, 

но за сега много трудно разрешим въпрос, тъй като съществува наемане на работна сила 

без трудови договори, без те да имат социално и здравно осигуряване и евентуални 

здравословни проблеми и трудови инциденти не могат да бъдат отразени в действащата 

система.  
В табл. 1 е посочена информация по този въпрос за страната като цяло, по отделни 

признаци и само за сектора строителство съгласно класификатора на дейностите. Най-
важното, което е видно от тук е това, че признатите професионални болести в строителния 

сектор за посочения период не превишават средно 14%. Само за 2008г. има един особено 

нисък процент на относителния дял- около 4.3%. Разбира се, това трябва да се свърже с 

относителния дял на работната сила със сектора, но и той се движи в зависимост от 

икономическата конюнктура. Като цяло обаче, той не надвишава 9.5%- 10.5% от заетите в 

стопанството лица. 
Въпреки, че и проблемът с професионалните заболявания в строителството, 

независимо от относително по-малките му мащаби, съвсем не бива да бъде подценяван, то 

другият проблем – травматизма в сектора е далеч по-голям и засягащ значителен брой 

работещи. На него трябва да се обърне голямо внимание и той има много съществено 

икономическо проявление, тъй като е свързан с възможностите на цялата система на 

социалното осигуряване. Отново тук ще става въпрос само за статистическите данни по 

отношение на осигурените лица по чл.4 от КСО, а както се изтъкна по-горе масово се 

наемат в сектора и неосигурени. 
Не съществуват достоверни данни за размерите на това незаконно явление, но то 

поставя в рискова ситуация тези неосигурени лица, още повече, че в много случаи те са не 

само социално, но и здравно неосигурени.  
В чл.55 на КСО ясно е регламентирано какво е трудова злополука. Това е всяко 

внезапно увреждане на здравето, станало по време или по повод на извършваната работа, 

както и при всяка работа извършвана в интерес на предприятието, когато това е 

причинило временна нетрудоспособност, трайно намалена трудоспособност или смърт. В 

същия член е казано, че трудова е злополуката, станала с осигуреното лице по чл.4 от 

КСО по време на обичайния път на отиване или връщане от работа, към мястото на 

получаване на възнаграждението си и др. Тези пояснения са наистина много съществени 

като показват, че осигуреното лице- работник е трайно ангажиран с работата си в 

предприятието не само в хода на самия производствен процес. Мероприятията по ЗБУТ 

обхващат и сигурността на преминаващите около строителната площадка, водачите на 

превозни средства, операторите на строителна механизация, както и на посетителите на 

строежа. 
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Таблица 1. Признати професионални болести в Република България (период 2009-2015 г.) 

„ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕКСПОЗИ-
ЦИЯТА (ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ)“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
До 1 година - 1 1 - - - - 
Над 1 – до 3 години - - - - 1 - 1 
Над 3 – до 5 години - 1 1 - - 1 - 
Над 5 – до 10 години - 4 2 2 2 1 6 
Над 10 – до 20 години - 17 10 5 3 5 7 
Над 20 – до 30 години - 15 10 5 6 13 12 
Над 30 – до 40 години - 3 5 2 3 1 2 
Над 40 години - - - - - 1 - 
        

„ПОЛ“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
Мъже  72 29 19 9 11 13 16 
Жени 44 12 10 5 4 8 12 
        

„ВЪЗРАСТ“ (ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
25 – 34 г. - - - 1 1 1 - 
35 – 44 г.  10 4 5 1 1 3 2 
45 – 54 г.  46 12 11 5 8 5 13 
55 – 64 г.  42 14 11 6 5 11 10 
65 и повече 18 11 2 1 - 2 3 
        

„КАТЕГОРИЯ ТРУД“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
Първа - 16 7 4 4 5 8 
Втора  - 12 7 2 5 6 6 
Трета - 13 15 8 6 11 14 
        

„ВИД НА РАБОТНОТО МЯСТО“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
Постоянно  - 32 19 13 13 20 23 
Непостоянно - 9 10 1 2 2 5 
        

„МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБ. МЯСТО“ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Професионални болести – общо за страната 116 41 29 14 15 22 28 
В помещение (на закрито) - 18 20 11 10 15 16 
На открито  - 7 3 1 2 2 2 
Под земята - 13 4 2 2 4 5 
На височина - 3 2 - 1 - 4 
В органични и специфични пространства - - - - - 1 1 
        

СТРОИТЕЛСТВО- В 
КЛАСИФИКАТОРА (КИД – F) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Професионални болести – общо за страната 5 6 - - 1 3 4 
41 Строителство на сгради 2 - - - - - 2 
42 Строителство на съоръжения  1 5 - - - 2 2 
43 Специализирани строителни дейности 2 1 - - 1 1 - 
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Трудовите злополуки, както е дадено определението им в чл.55, ал.1 от КСО, се 

проследяват статистически от Националния осигурителен институт (НОИ) ежегодно. 
Обработената информация, която е публична и можем да разполагаме с нея от една 

поредица от три години и то до 2015 г. Дори този сравнително ограничен информационен 

масив може да даде някаква, макар и сравнително ограничена представа за това 

изключително опасно за състоянието на работната сила в сектора явление, имащо тежки 

икономически последици за управляващите тази работна сила и за системата на 

социалното осигуряване като цяло. 
Основният показател, който се следи е Коефициентът на честота – Кч. Той се 

определя като отношение от броя на трудовите злополуки на 1000 лица – наети общо и 

самоосигурени наети лица, защото при тях достоверността е по-надеждна. Същевременно 

във връзка с него се изчислява и Индекс на честота – Ич. Този индекс се определя като 

съотношение между броя на трудовите злополуки на един милион отработени 

човекочасове в съответния сектор на националното стопанство – също така като цяло и 

само за осигурените по чл.4 от КСО лица. Другият основен показател е Коефициентът на 

тежест – Кт. Той се определя като съотношение между броя на загубените в резултат на 

трудови злополуки по смисъла на чл.55 от КСО календарни дни на едни наето лице или 

само на едно осигурено лице. В пряка връзка с него е определения Индекс на тежест – Ит. 

Той се определя като съотношение на броя загубени календарни дни на един милион 

отработени човекочасове – тук също се сравнява общо и само за осигурени лица. 
В табл. 2 са показани трудовите злополуки по показател – Кт по чл. 55 от КСО за 

2015г. общо и само за осигурените лица по чл.4 от КСО. Строителството е на шесто място 

по стойност на Кт и е около това на добива на въглища, събиране на отпадъци и 

рециклиране. Стойността на Кт е 0,223 общо и 0,218 само за осигурените лица. За 

сравнение този показател е най-висок при добива на метални руди, производство на 

метали и водния транспорт.  

Таблица 2. Трудови злополуки – 2015г. по показател Кт. Икономически дейности с най-
голям коефициент на тежест (Кт) на трудовите злополуки по чл.55, ал.1 от КСО за 2015г . 

 Общо Само осигурени лица 
За страната 0,098 0,081 
07 Добив метални руди 0,623 0,623 
24 Производство на основни метали 0,397 0,345 
50 Воден транспорт 0,402 0,336 
05 Добив на въглища 0,285 0,278 
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; 

рециклиране на материали 
0,234 0,229 

42 Строителство 0,223 0,218 
 
В табл. 3 са показани трудовите злополуки за 2015 г. в икономическа дейност 

строителство по пол, вид и последици. Най-много са инцидентите при строителството на 

сгради – около 60 000 броя. Инцидентите с жени за тази отчетна година са само 4 общо и 2 

с осигурени лица. При положение, че относителния дял на жените в структурата на 

работната сила в строителството е около 14,5% това не е голям брой на фона на 232 

инцидента общо. От тях 19 са завършили със смърт (16 осигурени лица) и 9 с трайна 

инвалидност. Това обаче е съответно 8,2% и 3,2%, което считаме за неприемливо на фона 

на строгите предписания на плана за безопасност и здраве за всеки строителен обект. 

Прави също така впечатление, че инцидентите при строителството на съоръжения и при 

специализираните строителни дейности са съответно около 2,5 пъти и 4,5 пъти по-малко. 
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По отношение на трудовите злополуки общо и по чл. 55 от КСО е видно, че последните са 

94% от всичките. Това донякъде показва, че системата на социалното осигуряване 

обхваща относително пълно този изключително важен проблем на сектора. Що се отнася 

до Коефициентът на честота, като отношение на броя на трудовите злополуки на 1000 

заето лица, то той е със стойност 1,54 като цяло за този икономически сектор. При мъжете 

общо той е 1,74, като за жените е 0,19 или 9,32 пъти по-малко. 

Таблица 3. Трудови злополуки – 2015 г. брой и показатели – при икономическа дейност 

строителство (F) съгласно Класификация на икономическите дейности – 2008 
(КИД – 2008). 
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по 

чл.55, 

ал.1 

от 

КСО 

Строителство 
F Мъже 131226 232 219 19 16 9 9 1,77 1,67 

Жени 21526 4 2     0,19 0,09 
Общо 152752 236 221 19 16 9 9 1,54 1,45 

Строителство 

на сгради 

41 Мъже 51824 83 73 5 4 3 3 1,60 1,41 
Жени 8814 2 1     0,23 0,11 
Общо 60638 85 74 5 4 3 3 1,40 1,22 

Строителство 

на съоръжения 

42 Мъже 41423 96 94 9 7 3 3 2,32 2,27 
Жени 6333 2 1     0,32 0,16 
Общо 47756 98 95 9 7 3 3 2,05 1,99 

Специализирани 
строителни 

дейности 

43 Мъже 37979 53 52 5 5 3 3 1,40 1,37 
Жени 6379         
Общо 44358 53 52 5 5 3 3 1,19 1,17 

 

2.3. Ролята на Дирекцията за национален строителен контрол при спазването на 

безопасни условия на труд на строителните площадки 
Травматизмът във всички сектори на националното стопанство като цяло и в 

частност в строителния му сектор е явление недопустимо от иикономическа, здравна и 

социална гледна точка. Неговите последици, особено когато това е завършвало със 

смъртни случаи са абсолютно неприемливи, както за отделните стопански субекти в 

сектора, така и за самата работна сила. Механизмите на предотвратяването са много, на 

различните етапи на реализацията на строителните обекти, но ролята на ДНСК е много 

голяма. Плановите проверки във всяко едно отношение, както и целевите такива имат 

важна превантивна функция. Те играят дисциплинираща и превантивна роля. За това на 

ДНСК са дадени широки законови пълномощия съгласно Закона за устройство на 

територията.  
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Основните правомощията на ДНСК са регламентирани в чл. 156, чл.158, чл.168, чл. 

221, чл.222, чл.224, чл.225, чл.238 и чл. 239 от Закона за устройство на територията. Тези 

правомощия включват и контрола по отношение на плановете за безопасност и здраве и 

съответните форми на въздействие при констатирани нарушения.  
Свидетели сме на ръст на строителния сектор, които не е основно обвързан с 

обществени поръчки, през последните години. Демографската криза обхванала страната 

ни, която най-отчетливо показва своите размери именно в тези години, поради по-
голямото търсене на работна ръка в строителството, довеждат до повишен риск от 

производствен травматизъм. Строителните фирми за да продължат да съществуват като се 

опитат да отговорят на условията на текущата икономическа обстановка, подценяват 

управлението на човешките ресурси заети пряко в строителните и монтажните работи. 

Масово се наемат необучени и нискоквалифицирани кадри, които в повечето случаи биват 

използвани дори и без трудови договори. Със сигурност, ако разполагаме със 

статистически данни от НОИ относно травматизма за 2016г., 2017г. то ще отчетем 

тенденция на увеличаване на процента инциденти, които въпреки по-големият темп на 

строителство не е обоснован.  
Важно е, че контролен орган като ДНСК не остава чужд за тези процеси и се опитва 

чрез всички законови способи да контролира строителните процеси така, че да се 

получава качествен продукт от него и най-важното да опази здравето и живота на хората 

заети в него и експлоатирали продукта му. 
Във връзка с констатирани нарушения при обезопасяването на строежи Началникът 

на Дирекцията за национален строителен контрол на 28.11.2017г. издава заповед до 

всички началници на Регионални отдели „Национален строителен контрол“ на 

територията на цялата страна да бъдат извършени проверки по отношение 

законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве и проверки на място 

на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории. Заповедта 

указва при констатиране на недостатъчно обезопасяване да бъдат дадени предписания на 

отговорните участници в строителния процес за предприемане в най-кратки срокове на 

всички допустими конкретни мерки за допълнително обезопасяване – поставяне на 

предпазни мрежи по фасадите, изграждане на пешеходни проходи и навеси, монтиране на 

обезопасителни заграждения при отворите на шахти и стълбища, укрепване на строителни 

огради. При констатиране на допуснати нарушения от страна на отговорните участници в 

строителството незабавно ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции по реда на 

Закона за нарушенията и наказанията и Закона за устройство на територията. Разпоредено 
е техническите органи към общинските администрации, независимо от категорията на 

строежа, да извършват превантивен контрол, свързан с достъпа и външния вид на 

строителните им ограждения. Задължително е на строителните предпазни огради на 

строежите да е разположена информационна табела, в която изрично да е упоменато 

отговорника за безопасност, здраве и охрана на труда.  
Тази заповед цели повишена бдителност откъм ДНСК, която чрез незабавните и 

ежедневни проверки на място на строежите да рефлектират върху строителните и 

надзорните фирми.  
При проверките от длъжностните лица на ДНСК се извършва обстоен преглед на 

Плана за безопасност и здраве на конкретният строеж. Обръща се внимание не само дали 

такава проектна част е налична за строежа, но дали тя е заверена и кога от съответната 

районна администрация издала разрешението за строеж. Проверява се дали текстовата 

част отговаря на графичната. При констатирана цялост и вярност на Плана за безопасност 

и здраве се пристъпва към проверка дали предписаните мерки и организация в него са 

приложени действително на строителната площадка. Основни моменти тук не търпящи 

компромиси са наличието на информационна табела и пълнотата и спрямо Наредба № 2 от 

133



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи, дали е монтирана предпазната ограда, 

регламентиран ли е вход/изхода на строителната площадка, съответстват ли 

повдигателните устройства и кранове и регламентирана ли е работата с тях във височина, 

обезопасен ли е строежа спрямо строително-монтажните работи, които се извършват към 

момента и мерки за предотвратяване на опасности при изпълнението им и други.  
Зачестеното и масирано присъствие на ДНСК на строежите във връзка с тази заповед 

със сигурност ще повишат вниманието на всички заети в този сектор. Наказанията при 

констатирани нарушения пък ще затвърдят твърдата политика на държавния контролен 

орган относно здравето на хората. Без съмнения това е една от многото правилни стъпки 

на държавата за повишена бдителност при изпълнение на строителството, което ще доведе 

до повишено качество на готовата продукция и до намелени показатели на 

производствения травматизъм.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Строителния сектор на националното стопанство и неговите основни сегменти 

създават обичайно, с известна флуктоация през годините, около 9,0%-9,5% до 10,5%-
11,0% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни. В този сектор е заета, най-
общо казано, около една десета част от работната сила в цялото национално стопанство. В 

него травматизмът се намира на едно от предните места – през последните години между 

шести и седмо. Не малък е и броя на инцидентите завършили със смъртни случаи. Една 

важна задача е това явление да се сведе до относително по-малки мащаби, а смътните 

инциденти да се избегната изцяло. Тази задача трябва да бъде равно разпределена между 

различните участници в строителния процес под строгия контрол на държавата. Умелото 

управление на работната сила, което се основава на правилния избор е предпоставка за 

ниски нива на риск от травми при изпълнение на трудовите задължения. Съществува и 

достатъчно солидна законова база за контрол на дейностите по ЗБУТ, а на ДНСК са 

дадени широки правомощия в тази област. Обществото има пълното основание да очаква 

още по-сериозни превантивни мерки в това отношение и като цяло за строително-
инвестиционният процес реализиращ се в рамките на страната ни. По отношение на 

държавните контролни органи заети със съблюдаването на приложимостта на 

нормативната уредба свързана с безопасните условия на труд и здраве в строителството и 

на строителните организации развиващи дейност в текущата динамична икономическа 

обстановка са налице следните препоръки и предложения: 
 Относно наемането на работна сила от строителните фирми заети пряко в 

изпълнението на строителните и монтажни работи, да не правят компромис с 

прякото наемане на необразовани и необучени кадри, без да отделят нужното време 

и средства за професионалната им подготовка. Често тези компромиси са 

съпроводени и с нерегламентираното пребиване на същите кадри на строителните 

площадки. Подобен род изпълнения са рискови за безопасността и здравето на 

строителния работник и са в ущърб и на коректното отчитане на статистическите 

данни за травматизма и професионалните злополуки в сектора; 
 Относно проектантите на Плановете за безопасност и здраве – да не омаловажават 

тази неизменна част от инвестиционното проектиране. Често за се наблюдава тази 

проектна част да бива „претупвана“, само защото е законово регламентирана част 

от инвестиционното проектиране. При строителството на жилищни сгради и не 

само не са единични случаите, на които на сходни по тип сгради са проектирани 

идентични Планове за безопасност и здраве, без да е съобразена конкретната 

индивидуална специфика на всеки строеж. Именно поради тази причина и голяма 

134



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
част от строителните фирми не обръщат голямо внимание на тях и налагат своя 

организация на строителната площадка, която в повечето случаи се оказва по-
надеждната и сигурно от тази предложена в Плана за безопасност и здраве; 

 Относно проверките на държавните контролни органи, в това число и Дирекцията 

за национален строителен контрол – да продължават с честите си проверки на 

място по отношение на прилагането на мерките в Плановете за безопасност и 

здраве на строителните площадки. Тези проверки дори трябва да бъдат не отделни, 

а съвместни с другите държавни контролни органи по отношение на безопасността 

на труда. Освен за проверка на наличието на законно регламентиран и приложен 

План за безопасност и здраве на строителната площадка, да следят и за реалната им 

приложимост и за пропуски при одобряването им като част от инвестиционното 

проектиране. При констатирани разминавания в мерките и организацията на 

Плановете за безопасност и здраве да се правят незабавни предписания за 

изпълнение и да се търси отговорност на лицата и институциите допуснали ги. 
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TYPICAL SYSTEM CONFIGURATIONS AND SCHEMES IN THE 

EXECUTION OF FACADE SCAFFOLDS 
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Abstract: 
According to the requirements of the regulations in Bulgaria, the implementation of the facade 
scaffolds must comply with the manufacturer's recommendations and the manufacturer's typical 
system configurations. The scaffold system shall comprise a complete set of all the components 
necessary to erect the standard set of the system configurations. In details, this includes the 
necessary vertical and horizontal components, the components required to provide side 
protection, the necessary components for the access method provided, auxiliary components 
such as bridging ledgers, platform extension components etc. Very important also has a pattern, 
indicating the location of the connection of the scaffold to the building structure. In the report, 
the typical system configurations of the most frequently used facade scaffolds are systematized. 
The specific features of each system configurations and scheme of different scaffolds are 
discussed. The requirements for the different types of systems are summarized, depending on the 
type of scaffolds. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Работните скелета се използват предимно при изпълнението на различни видове 

довършителни работи на сгради и съоръжения. Предназначението им е за създаване на 

работни площадки и за предпазване от падане на хора и предмети [1]. Към работните 

скелета спадат и фасадните скелета, като конкретни изисквания към тях са 

регламентирани в редица национални нормативни документи и български държавни 

стандарти. 
Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, за извършване на СМР на височина се използват скелета, които имат инструкция 

от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и 

изисквания за безопасна работа [2]. От друга страна, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места 

и при използване на работното оборудване също регламентира, че за скелетата се 

извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва 

документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни 

конфигурации. Такива изчисления могат да не се извършват, когато скелетата се монтират 

при спазване на конфигурациите, предвидени от производителя [3]. 
Стандарта БДС EN 12810-1 „Фасадни скелета от готови елементи. Част 1: 

Изисквания за продуктите” посочва, че производителя следва да декларира стандартен 

набор конфигурации на система за всички компоненти и схеми на анкериране. По смисъла 

на стандарта, под система на скеле се разбира набор от взаимосвързани компоненти, 

предназначени предимно за системата на скеле, и оценен стандартен набор от 

конфигурации на системи, и наръчник за продукта. Конфигурацията на система, 

декларирана от производителя трябва да има: височина, която е между 24 m и 25,5 m в 

зависимост от класа по светла височина на системата и дължината на винтовите пети; 

цялостна платформа и страничната защита; регулируеми опорни пети. Системата за 

фасадно скеле, която е оценена (в т.ч. проектирана и изпитана) успешно, може да се 

използва без допълнително изчисление в рамките на стандартния набор от конфигурации [4].  
Именно с използването на стандартен набор от конфигурации на системи, за които е 

извършено оценяване и сертифициране, може да се гарантира достатъчна устойчивост и 

коравина. Поради тази причина, познаването и коректното прилагане на схемите и 

инструкциите на съответния производител, са обективна предпоставка за безопасна 

експлоатация на фасадните скелета. 
Целта на статията е да се откроят някои специфични изискванията към фасадните 

скелета съгласно действащите стандарти и да бъдат анализирани типови композиционни 

схеми, характерни за прилагани в строителната практика фасадни скелета.  
 

2. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМА ФАСАДНО СКЕЛЕ 

2.1. Типични компоненти на система на фасадно скеле 
Различните съставни части, от които може да се състои едно работно скеле са дадени 

в БДС EN 12811-1 Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. 
Експлоатационни изисквания и основно проектиране [5]. Също така, в превода на 

стандарта за пръв път в нашата практика, еднозначно са определени термините, свързани с 

отделните елементи и компоненти на работните и фасадните скелета. Основните елементи 

на работните скелата са илюстрирани на представената по-долу фигура 1. 
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Фигура 1. Примери за типични компоненти на система на фасадно скеле [5]  
( hs – височина на скелето, bs – широчина на отвора на скелето, от център до център на 

стойките, ls - дължина на отвора на скелето, от център до център на стойките;  
hi – разстояние между разположени една над друга хоризонтални равнини; 1 – укрепващ 

елемент във вертикалната равнина (напречен диагонал); 2 – укрепващ елемент в 

хоризонталната равнина; 3 – странична защита; 4 – конзолна подпора; 5 – възел;  
6  – укрепващ елемент във вертикалната равнина (надлъжен диагонал); 7- стойка;  

8 – напречен хоризонтален ригел; 9 – надлъжен хоризонтален ригел; 10 – съединител; 
11- свързващ елемент; 12 – платформа; 13 – конзола; 14 – премостваща греда (ферма);  
15 – опорна пета; 16 – платформен елемент; 17 – хоризонтална рамка; 18 – анкер; 19 – 

вертикална рамка; 20 – оградна конструкция; 21 – основен парапет; 22 – междинен 

парапет; 23 – предпазен борд; 24 – стойка за парапет; 25 – винтова пета. 

2.2. Изисквания, валидни за определени конфигурации на система 
В действащите стандарти са регламентирани и редица конкретни изисквания към 

системите фасадни скелета. Така например, за класовете по широчина на система SW06 и 

SW09 както и за други класове, които се предлагат от производителя, разширенията на 

платформа трябва да могат да се монтират на всяко ниво на платформа по цялата дължина 

на разглежданата конфигурация на система. За непокрити конфигурации на система 

трябва да има възможност за оформяне на зона с височина 3,8 m, свободна от всякакви 

връзки над и под свързано ниво. Това изискване не се прилага в зони на конфигурации на 

система, където има допълнителни компоненти, например премостващи хоризонтални 

тръби [4]. 
В БДС EN 12810-1 са дадени и примери за типични схеми на свързване на фасадните 

скелета към конструкцията на сградата или съоръжението (вж. фигура 2). Аналогични 

схеми се препоръчват и в ръководствата за добри практики на водещи професионални 

организации [6]. За предпочитане е зоната между връзките (свързващите елементи / 
анкериращите тръби) да бъде поне два пъти по-голяма от нормалното разстояние между 

работните нива. Свободна от връзки зона се изисква, за да се гарантира, че скелето има 

достатъчна носимоспособност, което е съществена част от проекта. 
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а) б) 

Фигура 2. Примери за типични схеми на свързване (анкериране) на фасадните скелета към 

конструкцията на сградата или съоръжението [4]: (а) шахматна схема на свързване; 
(б) схема на непрекъснато хоризонтално свързване. 

 

3. АНАЛИЗ НА КОНФИГУРАЦИИ И СХЕМИ НА АНКЕРИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ 

ТИПОВЕ ФАСАДНИ СКЕЛЕТА 
Независимо от вида на фасадното скеле, неговата конструкция трябва да дава 

възможност за осигуряване на достатъчна носимоспособност. Пространствената 

устойчивост е необходимо да бъде осигурена както в напречната вертикална равнина 

(перпендикулярно на скелето), така и в надлъжната вертикална равнина (успоредно на 

скелето). В тази връзка, при различните типове скелета се прилагат и съответните 

укрепващи елементи. В тази част на статията са представени някои типови конфигурации 

на фрагменти от фасадни скелета, като акцента е поставен върху носещите елементи на 

скелетата. По-детайлно, спецификата на отделните елементи и компоненти на типовете 

скелета, в т.ч. и тези за странична защита, достъп по височина и други, са разгледани в [7]. 
Необходимо е да се има предвид, че представените на фигурите по-долу типови 

схеми се отнасят за конкретни системи скеле. При проектирането и разработването на 

монтажните схеми е необходим детайлен анализ, с отчитане спецификата както на 

съответния строеж, и на самата система скеле.  
 

3.1. Скелета изпълнени от тръби и съединители (тръбни скелета) 
Носещата конструкция на тръбните скелета се изпълнява от тръби с диаметър 48,3 

mm, с минимална номинална дебелина на стената 3,2 mm [5] и съединители, които следва 

да отговарят на изискванията на БДС EN 74-1 [8]. Устойчивостта на този тип скелета в 

напречната вертикална равнина се осигурява посредством напречни диагонали, които се 

монтират във вертикалните равнини в двата края на скелето и през определен брой полета 

в зависимост от експлоатационните натоварвания [9, 10].  
Изследвания върху тръбните скелета показват, че чрез адекватни конструктивни 

мерки (правилно замрежване с надлъжни и напречни диагонали, и достатъчно 

анкериране), може да се елиминира възможността за загуба на устойчивост и/или аварий 

[11]. В същия труд е установено, че при етажна височина от 2,0m, критичните товари са в 

диапазона от 26 kN до около 32 kN за една вертикална стойка. 
Типична конфигурация (монтажна схема) на секция от фасадно тръбно скеле, с клас 

по натоварване 3, е представена на фигура 3. 
 

139



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

 

Фигура 3. Типична конфигурация (схема) на секция от фасадно тръбно скеле с клас по 

натоварване 3 (1 – тръби ф48,3; 2 – диагонали в надлъжната ветикална равнина; 
3 – диагонали в напречната вертикална равнина; 
4 – свързващ елемент (анкериране) към фасадата) 

3.2. Рамкови скелета 
При рамковите скелета, укрепването на конструкцията се осигурява от самите рамки, 

при които повишаването на коравината в напречно направление се реализира чрез 

допълнителни наклонени тръби в зоната на възлите или чрез допълнителни елементи под 

формата на планки със съответните геометрични размери. 
В почти всички сертифицирани и оценени системи, за различните конфигурации на 

покрити и непокрити скелета, производителите препоръчват изпълнението на различни 

типове свързващи елементи (анкери). Те могат да бъдат анкери с нормално свързване 

(свързващите тръби са закрепени само към вътрешната стойка на рамката), анкери с 

двойно свързване (свързващите тръби са закрепени и към вътрешната, и към външната 

стойка на рамката) и „V”-образни анкери. Анкерите с двойно свързване и „V”-образните 

анкери участват в поемането на усилията, които се създават надлъжно на скелето. В тях 

възникват както осови, така и срязващи сили. Специално „V”-образните анкери се 

реализират, като в определени точки, към вертикалните стойки се монтират два свързващи 

елемента (анкериращи тръби) към фасадата. Анкериращите тръби са разположени под 

ъгъл 45о спрямо самата фасада. 

3.2.1. Скелета със затворени ""-образни рамки 
При скелетата със затворени ""-образни рамки, укрепването в надлъжната 

вертикална равнина се реализира с диагонали, монтирани в различна конфигурация. Тя 

може да бъде изпълнена от свързани непрекъснати диагонали (фиг.4) или да бъде от 
свързани диагонали в едно поле – т.нар. „кулов” тип (аналогично на фиг.5).  

Пример за композиционна схема на такъв тип скеле, без предпазна мрежа е 

представен на фиг.4.  
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Фигура 4. Типична конфигурация (схема) на секция от скеле със затворени рамки [12] 
(1 – затворени ""-образни рамки, 2 – диагонали в надлъжната вертикална равнина; 

3– анкери с двойно свързване; 4 – анкери с нормално свързване; 5 – “V”-образни анкери) 

3.2.2. Скелета с отворени "П"-образни рамки  

  

Фигура 5. Конфигурация (схема) на секция 

от скеле с "П"-образни рамки и надлъжно 

укрепване със свързани диагонали в едно 

поле („кулов” тип) [13]. 

Фигура 6. Конфигурация (схема) на секция 
от скеле с "П"-образни рамки и надлъжно 

укрепване с парапетни рамки [14] – 
комбинация от анкери с нормално 

свързване () и „V”-образни анкери. 
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При този тип скелета, са възможни различни варианти за укрепване в напречната и 

надлъжната вертикална равнина. При системата скеле, представена на фиг.5, освен 

рамките, се предвижда допълнително укрепване с напречни диагонали в двата края на 

скелето по цялата височина, но не през повече от десет полета [13].  
Укрепването в надлъжната вертикална равнина може да се реализира с използването 

на свързани непрекъснати диагонали или свързани диагонали в едно поле - „кулов” тип 

(фиг.5). Друго решение е, надлъжното укрепване на конструкцията на скелето да се 

осигури посредством рамката на парапета, която е оборудвана с допълнителни усилващи 

диагонали (фиг.6).  
Приложение намират също и скелета с отворени "П"-образни рамки и диагонали във 

всички полета и на всички нива (фиг. 7). Такъв тип скелета се използват все по-често у 

нас, като почти всички системи от този тип са произведени в Италия. Характеризират се с 

по-малко напречно сечение на диагоналите и задължително монтиране на хоризонтални 

укрепващи диагонали, под нивото на пътеките, на нивата на които се извършва свързване 

(анкериране) към фасадата. 

 

Фигура 7. Конфигурация (схема) на секция от скеле с отворени рамки и диагонали във 

всички полета и на всички нива [15] (1 – платформени елементи с монтирани под тях 

хоризонтални укрепващи диагонали; 2 – диагонали в надлъжната вертикална равнина; 
3 – парапет; 4 – предпазна козирка; 5 – “V”-образни анкери; 6 – анкери с двойно 

свързване; 7 – анкери с нормално свързване) 

3.3. Модулни скелета 
При модулните скелета, напречните хоризонтални ригели и стойките са отделни 

компоненти. Свързването на елементите на скелето един към друг става чрез глава с 

клиновидна осигуровка срещу изваждане и фиксирани розеткови възли. Типови 

конфигурации на системи от този тип са представени на фиг.8 и фиг.9. 
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Фигура 8. Конфигурация (схема) на секция от модулно скеле - комбинация от анкери с 

нормално свързване () и анкери с двойно свързване () [16]. 

 

  

Фигура 9. Конфигурация (схема) на секция от модулно скеле - комбинация от анкери с 

нормално свързване () и „V”- образни анкери [17]. 

 
При системите модулни скелета, вида на укрепването в напречната и надлъжната 

вертикални равнини се различава по същество от укрепването, характерно за рамковите 

скелета. Това се дължи основно на спецификата на конструкцията на елементите на този 

тип скеле. Розетковите възли, част от компонентите на системите, могат да предават 
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огъващи моменти, срязващи сили и осови сили. Укрепването в надлъжната вертикална 

равнина може да се реализира посредством несвързани диагонали в едно поле - „кулов” 

тип (фиг.9) или несвързани непрекъснати диагонали [18, 19]. Налични са и решения, при 

които надлъжното укрепване се осигурява само от вертикалните и хоризонталните 

елементи на конструкцията на скелето [20] или с диагонали, монтирани само на първото 

ниво (фиг.8) [16]. 
Независимо обаче от вида на укрепването във вертикалните равнини, всички 

оценени и сертифицирани системи (в .т.ч. и рамкови и модулни) предвиждат използването 

на свързващи елементи и анкери, които да участват в поемането на усилията, възникващи 

надлъжно на скелето. Те могат да бъдат “V”-образни анкери или анкери с двойно 

свързване. Схемите на анкериране могат да се предвиждат само един от тези типове 

анкери [13,14,16,17] или и двата типа [12,15,21].  
Друго характерно за всички системи е това, че е необходимо допълнително 

укрепване, при изпълнение на покрити скелета (с предпазни мрежи или платнища), а също 

и при изпълнение на вътрешни и/или външни конзолни площадки. Това допълнително 

укрепване се извършва посредством монтирането на определен брой диагонали и 

свързващи елементи (анкери). 
Съществен момент е и местоположението в цялостната конфигурация на 

свързващите елементи (анкериращите тръби). Анализирайки техническата документация 
на системите скелета прави впечатление, че монтирането на анкериращите тръби се 

препоръчва да се извърши в непосредствена близост до възлите на конструкцията на 

скелето (на разстояние максимум 30 cm от възела). Практически, при реалното 

изпълнение, не винаги съществува тази възможност. Проблема тук се явява от това, че 

извънвъзловото свързване води до появата и на огъващи моменти във стойките, което 

предвид голямата им стройност, е предпоставка за неблагоприятна работа на 

конструцията като цяло. 
Изискванията на действащите стандарти налагат, при проектирането на скелетата да 

се отчетат и аеродинамичните коефициенти за сила и коефициента за плътност на 

фасадата. Kоефициента за плътност на фасадата представлява отношението на нетната 

към брутната площ на фасадата [5]. Това също увеличава броя на необходимите 

вариантни решения, които трябва да се анализират, при конструктивното проектиране на 

скелетата. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За да се гарантира експлоатационната годност и надеждността на изпълнените 

фасадни скелета, те трябва да са осигурени за комбинация от условия, които могат да 

доведат до настъпване на крайно гранично състояние. Осигуряването на конструкцията на 

временното съоръжение срещу крайно гранично състояние зависи от адекватното 

геометричното композиционно решение по височина и в план, разположението на скелето 

спрямо сградата или съоръжението, вида и местоположението на свързващите елементи и 
анкерите, постоянните и променливите въздействия, спецификите на строежа в етапите на 

изпълнение и други.  
Конструкциите на фасадните скелета са нормативно обезпечени с минимални 

стандартизирани изисквания. За сертифицираните и оценени системи може да се 
гарантира достатъчна носеща способност, но само за сравнително ограничен брой 
практически ситуации, за които производителите предоставят типични схеми на 

изпълнение. В съвременната строителна практика нараства прилагането на 

композиционни решения, чието каталожно дефиниране не е осигурено с концептуална 

методика с комплексно приложение. Всички случаи извън посочените изискват 
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допълнителени изследвания, обобщаване на получените резултати и формулиране на 

конкретни препоръки, на които да стъпят проектирането и изпълнението, за да се 

гарантират надежността на системи със сложни геометрични конфигурации. Може да се 

очаква, че подобен подход ще доведе до създаване на основа за типизиране на 

конструктивни системи, с приложение при сложни условия и до допълнителното им 

оптимизиране в посока на теория и практика. 
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STRENGTH AND ELEVATED TEMPERATURE CHARACTERISTICS 
OF PALM KERNEL SHELL CONCRETE 

 

Efe E. Ikponmwosa1, Olayinka A. Adetukasi2 
 

Abstract: 
This research work gives an account of the study conducted on the substitution of Palm Kernel 
Shell (PKS) for natural coarse aggregate in concrete. Nine Different types of palm kernel shell 
were collected from different regions of Nigeria and tested for their physical properties. Tests 
conducted on Palm Kernel Shell Concrete (PKSC) include workability, density, compressive 
strength and elevated temperature test at a water-cement ratio of 0.55 and concrete mixes of 
1:2:4, 1:1.5:3 and 1:1:2. 
The results of the physical properties show a wide range of values for the different types of palm 
kernel shell. This means that not all palm kernel shells are the same in strength and physical 
structure. In all mix proportions, workability and density of PKSC reduced as the percentage of 
PKS increased. This reduction in density is attributed to the light weight nature of the PKS 
aggregate having a bulk density of 694kg/m3, which is approximately 51% lighter compared to 
the conventional crushed stone aggregate. A maximum compressive strength of 26.46 N/mm2 
was recorded for PKSC at 10% PKS content and concrete mix of 1:1:2. This value reduced as 
the percentage of PKS increased. This may be attributed to the lower aggregate impact value of 
PKS aggregate compared to natural aggregate and the smoothness of one side of the PKS 
aggregate which affects the bond between the PKS aggregate and the cement paste, thereby 
reducing concrete strength. Palm Kernel Shell Concrete was tested at elevated temperatures of 
1000C, 2000C, 3000C and 4000C. There was no colour change in all the mix ratios of the PKS 
concrete at 1000C. At 200°C, for PKS content of 10%, 20% and 30%, there was no colour 
change, but for 40% and 50% PKS content, the colour changed to light ash. When PKS concrete 
of 20% PKS is subjected to 100 ºC and 2000C temperatures, its residual strengths are 21.23 
N/mm2 and 18.82 N/mm2, respectively. These values satisfy the criteria of structural LWC 
strength as per ASTM C 330, which requires minimum 28-day compressive strength greater than 
17 N/mm2. PKS concrete of 20% PKS content can therefore offer 2 hours fire resistance.  
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Compressive Strength, Concrete, Density, Elevated Temperature, Palm Kernel Shell, Workability. 
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1. INTRODUCTION 

Palm Kernel Shell (PKS) is derived from the oil palm tree (elaeis guineensis), an 
economically valuable tree, and native to Western Africa and widespread throughout the tropics. 
PKS are used mostly as a source of fuel for domestic cooking in most areas where they occur. 
The shells are mostly dumped as waste products of the oil palm industry.  

A number of studies over the last two decades showed that PKS can be employed as LWA 
in order to produce structural LWAC, with a reduction in density of 20-25% compared to normal 
weight concrete;, Shafigh et al. (2010), Ndoke(2011), Alengaram et al. (2013). These types of 
LWA will not only provide significant savings in the overall construction costs, but also address 
concomitant environmental problems by reducing solid waste. A cost analysis done by 
Olanipekun et al. (2006) revealed that a cost reduction of 42% is possible for concrete made 
from PKS. 

Specific gravity of PKS varies but has never crossed the value of 2.0 as reported by various 
researchers, the range of specific gravity for PKS is around 1.17-1.62. The highest value of 
specific gravity of PKS is reported to be 1.62 by Ndoke (2011) who tried to use the PKS for soil 
stabilization. According to Alengaram et al. (2013), the specific gravity of the palm kernel shells 
does not place it in the category of common rock groups, whose gravities range from 2.62-3.00. 
However, it showed same porosity as granite, quartzite, far above limestone.  

Loose and compacted bulk densities of PKS aggregate varies in the range of 500-600 
kg/m3 and 600-740kg/m3, respectively, Jumaat et al. (2009), Shafigh et al. (2010), Olanipekun et 
al. (2006). Due to lower density of PKS, the density of concrete made of PKS usually falls in the 
range of 1600-1900 kg/m3, Adebayo (2012). As PKS is an organic aggregate, it contains many 
pores and hence the water absorption is high. The average moisture content of samples of palm 
kernel shells tested was 23.3%, (Owolabi, 2012).  

Mannan et al. (2007) found the slump of Palm Kernel Shell Concrete (PKSC) to be very 
low (0–4 mm), indicating very low workability. Alengaram et al. (2013) showed that by 
incorporating a small percentage of superplasticizer, a slump value of 105 mm (high workability) 
could be achieved. High range water reducing admixtures (Superplasticizer or SP) are capable of 
dispersing cement grains which are directed towards high slump value resulting in high 
workability. 

Alengaram et al. (2010) reported a strength of 37 MPa which is 85% higher than the 
minimum strength of 20 MPa. They used silica fume and class F fly ash to enhance the early and 
later day strength and sulfonated naphthalene formaldehyde condensate as superplasticizer to 
disperse the cement grains effectively. Generally, based on the experimental results, the 
mechanical properties of PKSC increased with decreasing w/c ratio. Shafigh et al. (2010) 
investigated the probability of making high strength lightweight concrete (HSLWC) with 
crushed PKS and steel fiber. They achieved 28-day compressive strength in the range of 41–45 
MPa with steel fibers; however, they achieved 28-day compressive strength of up to 48 MPa 
with crushed PKS and lime stone powder as a filler.  

In conclusion, extensive research has been done on the physical and mechanical properties 
of Palm Kernel Shell (PKS) and Palm Kernel Shell Concrete (PKSC) but researchers have 
reported a wide variance in the values of properties of PKS and consequently PKSC, this is 
because PKS consists of different types. This research work therefore seeks to identify and test 
the properties of the different types of PKS locally available in Nigeria, and to also investigate 
the strength characteristics of Palm Kernel Shell concrete at elevated temperature. 

2. MATERIALS AND METHOD 
All concrete mixes used are made of Ordinary Portland Cement, natural coarse aggregate 

(crushed granite), Palm Kernel Shell (PKS), natural fine aggregate (river sand) and water. 
Ordinary Portland Cement (OPC) was determined to have a bulk specific gravity of 3.05 and free 
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of lumps and balls. Maximum size of coarse and fine aggregates was 19mm and 2mm 
respectively. The Palm Kernel shells were locally sourced from various regions in Nigeria. Nine 
different types of PKS were collected, ranging from local breeds and hybrids. The PKS was 
prepared first by sieving it, washing it with detergent and rinsed severally in order to remove 
dust, oil and mud particles that adhered to the surface of PKS. After washing, the particles were 
again dried and then stocked piled due to high water absorption of PKS. The physical properties 
of all the nine different PKS types collected were tested. The PKS-type (Dura from Ekiti) with 
almost the most suitable values in properties as aggregate in concrete was then selected for 
further tests (workability, density, compressive strength, splitting tensile strength and elevated 
temperature test). The percentage of natural aggregate by weight of the total coarse aggregates 
was varied in steps of 25% from 0% (corresponding to normal concrete) up to a maximum of 
100%. The water-cement ratio adopted was 0.55. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Types of Palm Kernel Shell 
For the purpose of this research, nine different samples of palm kernel were gotten from 

various regions in Nigeria. Five of them were local breeds (naturally occurring) while four were 
hybrids (crossed between two local breeds and/or genetically altered). Since there are only two 
local breeds that bear fruit, it was decided that they be gotten from different regions to 
investigate any variations in their properties due to environment and climate. Two of the hybrids 
were macrocarya and pisifeni, while the other two are only known by their native names “atipa” 

and “okuso”. Table 1 below gives the results of the physical properties of the different types of PKS. 
Generally, the nine types of PKS have similar shape, which is oval, but some are round 

with angular edges. They all have a smooth surface texture. Also, all the nine types of PKS have 
a dark brown colour with less visible strips but the mesocarya and hybrids-1(atipa) have whitish 
edges with very visible brown strips. The average maximum aggregate size for the local breeds 
was 12.2mm, while that for the hybrids was 4mm. The average shell thickness for the local 
breeds was 3.1mm while that for the hybrids was 1.6mm.  

The specific gravity and the bulk density of the local PKS is higher than the hybrids by an 
average percentage of 12% and 19% respectively. The implication of this is that when concrete 
is batched by weight, more PKS will be contained in the batch when the hybrids are used than 
when the local breeds are used. This will lower the workability, density and most probably the 
strength of the concrete, because more PKS aggregate mean larger surface area in the fresh 
concrete matrix, thereby reducing the adequacy of the cement paste. The specific gravity of a 
material is a reflection of the porosity of the material, lower specific gravity is an indication of 
higher porosity. Aggregate porosity is an important factor that determines the durability of 
concrete.  

The average moisture content, water absorption and porosity of the local breeds are 6.2, 
21.6 and 24 while that of the hybrids are 6.7, 25.0 and 25.5 respectively. Typically, the higher 
the values of these properties of the aggregate, the less durable the concrete can be. The average 
Abrasion, Aggregate Impact Value, Aggregate Crushing Value of the local breeds are 3.6, 7.3, 
6.9 while that of the hybrids are 5.2, 5.1 and 4.6 respectively. Typically higher strength coarse 
aggregate yield higher strength concrete, aggregate quality adds greater stiffness to the concrete. 
Aggregate work to arrest cracks when concrete is subjected to flexural loads, increasing 
aggregate strength increases the compressive and flexural strength of concrete. 

Finally, it is important to note from the results above that all palm kernel shells are not the 
same, they vary in all their physical properties as have been clearly stated above and in Table 6. 
The shells from locally bred oil palms have proven in their physical properties to be better 
aggregates in concrete than the shells from the hybrids of oil palms. The shells from the hybrids 
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of oil palm can still be useful as a civil engineering structural material as they can be burned for 
use as a pozzolan. The shells from hybrids of oil palm will require less energy to be burned 
unlike the local breeds.  

Table 1. Physical Properties of Different Types of PKS (Local and Hybrids) 

Properties 

Local Hybrids 
Dura 
(Ebonyi) 

Dura 
(Ekiti) 

Dura 
(Ondo) 

Dura 
(Benin) 

Tenera 
(Ekiti) 

Ave-
rage 

Macroca-
rya form 

Hybrid 
-1 

(Atipa) 

Hybrid 
-2 

(Okuso) 

Pisifeni 
form 

Ave-
rage 

Shape 

Oval/ 
round 

Oval Oval/ 
round 

Oval Oval/ 
round 

 Round 
with 
angular 
edges 

Oval/ 
round 
with 
angular 
edges 

Oval/ 
round 
with 
angular 
edges 

Oval  

Maximum 
aggregate 
size (mm) 

14.0 12.5 12.5 12.0 10.0 12.2 8.0 6.0 4.0 3.0 4.0 

Shell 
thickness 
(mm) 

3.5 3.0 3.0 3.5 2.5 3.1 2.0 1.5 2.0 1.0 1.6 

Specific 
gravity 1.38 1.27 1.29 1.25 1.22 1.28 1.19 1.17 1.09 1.11 1.14 
Bulk 
density 
(kg/m3) 

740 694 712 659 628 687 607 584 555 562 577 

Moisture 
Content (%) 6.2 6.1 6.0 6.4 6.2 6.2 6.4 6.8 6.6 7.0 6.7 
Water 
Absorption 
(24hrs) (%) 

22.0 19.0 21.0 22.0 24.0 21.6 24.0 26.0 24.0 26.0 25.0 

Porosity 
(%) 22.0 22.0 20.0 20.0 24.0 21.6 24.0 24.0 28.0 26.0 25.5 
Abrasion 
(%) 3.2 3.5 3.4 3.7 4.0 3.6 4.4 4.7 4.8 6.8 5.2 
Aggregate 
Impact 
Value (%) 

7.8 7.9 6.9 7.2 6.5 7.3 6.4 5.6 4.7 3.8 5.1 

Aggregate 
Crushing 
Value (%) 

7.4 7.2 6.9 6.8 6.4 6.9 5.2 5.2 5.4 2.4 4.6 

 

3.2. Workability of Normal and Palm Kernel Shell Concretes 
Figure 2 below gives the results of the workability of palm kernel shell concrete of 

different mix proportions. From the results, it can be seen that as the percentage of PKS 
aggregate increases in the concrete, the workability reduces, in all the mix proportions.  

Generally, workability of palm kernel shell concrete is good enough, even at 100% PKS 
aggregate content, it depends on the water-cement ratio and the mix proportion. The reason for 
this may be the rough surface of the shell on one side, improving the adhesion and the size of 
palm kernel shell used in this study. Also, the pre-soaking of the PKS before use in the concrete 
opened the pores of the PKS, thereby reducing the water-absorption of the aggregate in concrete, 
consequently enhancing its workability in concrete. 

3.3. Density of Palm Kernel Shell Concrete 
Density of Palm kernel shell concrete of different mix proportions are presented in Figure 

3, maximum density recorded was 2672kg/m3 from the control concrete of mix proportion 1:1:2, 
the lowest density was 1287 kg/m3 from 100% PKS content with mix proportion of 1:2:4. For all 
the mix proportions, density reduces as the PKS aggregate content increases. This is due to the 
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generally light weight nature of PKS aggregates having a unit weight of less than 2000 kg/m3, 
which is approximately 60% lighter compared to the conventional crushed stone aggregate.  

The density of PKS concrete increases as the cement content in the mix increases, the 1:1:2 
mix gave the highest density recorded while the lowest density (1912 kg/m3 at 50% PKS) 
recorded was for 1:2:4 mix. 

Majorly, all the mix proportions produced a normal weight concrete, except at 50% PKS of 
1:2:4 which gave a density of 1912 kg/m3 at 90 days. For all the mixes, density increases with 
age of concrete. The development of the density with age is similar with that of the normal 
concrete as the difference in density at 7 days and 90 days is less than an average of 8% for all 
the mixes. The development of density with age was not affected by mix proportion. 
 

  
Figure 2. Slump test results of palm kernel 

shell concrete 
Figure 3. Density of Normal and PKS concrete 

for different mix proportions 

3.4. Compressive Strength of Palm Kernel Shell Concrete 
Table 3 shows the results of the compressive strength of normal concrete and PKSC of 

different mix proportions and ages. The maximum compressive strength recorded was 
28.72N/mm2, produced from a normal concrete with mix proportion 1:1:2. The maximum 
compressive strength recorded for PKSC was 26.46N/mm2 at 10% replacement level with mix 
proportion of 1:1:2. At 50% PKSC, with mix proportion of 1:2:4 batched by volume, the lowest 
compressive strength of 12.32N/mm2 was recorded. All values at 90days age of concrete. 

The strength of the concrete decreases as the percentage of PKS increases for all the mix 
proportions. Taking 90 days as the reference curing age, all the mix proportions in the mix ratio 
of 1:1:2, met the minimum strength requirement of BS 12 for normal strength concrete which is 
20N/mm2, while 10% and 20% PKS content of the 1:1.5:3 mix ratio and only 10% PKS content 
of the 1:2:4 mix ratio had compressive strength values above 20 N/mm2. These could be 
explained from the fact that PKS is an organic material which is lightweight with lower 
Aggregate Impact Value compared to granite. Furthermore, the reduction in strength of concrete 
strength as a result of increment in the added percentage of PKS aggregate could be attributed to 
the smoothness of one side of the PKS aggregate which would have affected the bond between 
the PKS aggregates and the cement paste, thereby reducing the concrete strength. 

It was observed that most of the compressive strength development takes place in the early 
stages but continues to increase at a gradual rate at later ages of 28-90 days. The continual 
increase in strength with age of palm kernel shell concrete indicates that the palm kernel shell 
concrete does not deteriorate once palm kernel shell aggregates are encapsulated into the concrete 
matrix. The PKS was intact, no biological decay was observed even after crushing at 90 days. 
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Table 2. Compressive Strength of Palm Kernel Shell Concrete 

Mix Age Compressive Strength (N/mm2) 
     %  PKS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

1:2:4 

7 13.17 11.34 10.01 9.81 8.45 6.18 
14 16.02 14.86 12.57 12.81 9.76 9.12 
28 20.14 19.12 16.88 15.52 12.96 11.02 
90 22.75 21.10 19.34 16.66 14.42 13.32 

1:1.5:3 

7 17.78 14.76 12.95 12.01 10.63 9.45 
14 20.15 18.04 15.57 14.75 13.54 11.67 
28 23.58 22.55 20.48 17.84 16.11 15.64 
90 24.64 24.15 22.52 18.15 17.10 16.75 

1:1:2 

7 16.48 16.35 15.73 14.37 13.32 11.44 
14 24.49 22.88 22.57 18.36 17.47 14.73 
28 26.58 26.34 24.65 20.98 20.71 18.74 
90 28.72 28.46 27.13 22.19 21.12 20.38 

 
In general, the strength development of concrete is controlled by the inter-particle bond, 

porosity of the paste, strength of the paste and also strength of the aggregates. However, for palm 
kernel shell concrete, the inter-particle bond has a less vital role in the strength development due 
to the relatively smooth surface of a side of palm kernel shell aggregate (Figure 4). 
Consequently, in palm kernel shell concrete, the strength, stiffness and density of the palm kernel 
shell aggregate, all of which are low, are the governing factors for its strength development. 

During the compression test, it was observed that for the control concrete, the failure was 
explosive, in which full disintegration of the specimen occurred. For palm kernel shell concrete, 
failure was gradual and the specimens were capable of retaining the shape after failure without 
full disintegration. The gradual failure in palm kernel shell concrete is mainly attributed to its 
fibrous nature and the good energy absorbing quality of the palm kernel shell aggregate as 
indicated by the low AIV (6.92%) and ACV (5.2%) compared to those of granite (11.4%) and 
(6.4%) respectively. This shows that the palm kernel shell aggregate was absorbing the 
compressive load at the upper part and not distributing it to the lower part of the specimen. This 
type of behaviour is beneficial for structures that require good impact resistance properties. 

 

 
Figure 4. Compressive Strength of Palm Kernel Shell Concrete at 90days 
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3.5. Effect of Elevated Temperature on Palm Kernel Shell Concrete 

Table 4. Results of Temperature tests on Palm Kernel Shell Concrete. 

Tempe-
rature 

% PKS 
Residual Density 

(kg/m3) 
Residual Strength 

(N/mm2) 
Loss in 

Density (%) 
Loss in Strength 

(%) 

1000C 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

2635 
2482 
2392 
2364 
2248 
2168 

26.52 
24.08 
21.23 
18.86 
17.74 
16.71 

1.40 
0.60 
0.83 
1.09 
1.53 
1.63 

7.70 
8.99 
12.02 
15.01 
16.00 
18.01 

2000C 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

2601 
2419 
2303 
2256 
2108 
2086 

25.12 
22.49 
18.82 
16.86 
15.42 
14.06 

2.66 
3.16 
4.52 
5.61 
7.67 
5.35 

12.53 
15.00 
22.01 
24.02 
26.99 
31.01 

3000C 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

2577 
2388 
2250 
2186 
2030 
1892 

23.14 
20.11 
17.13 
14.42 
13.31 
11.82 

3.56 
4.40 
6.72 
8.54 
11.08 
14.16 

19.43 
24.00 
29.01 
35.02 
36.98 
42.05 

4000C 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

2544 
2340 
2188 
2126 
1995 
1860 

21.17 
18.26 
14.72 
12.43 
11.40 
10.39 

4.79 
6.33 
9.29 
11.05 
12.61 
15.61 

26.29 
31.00 
39.00 
43.98 
46.02 
49.01 

 
The results of the temperature tests on palm kernel shell concrete cubes are reported as an 

average of three specimens and they are presented in Table 5. The formation of surface cracks 
and the colour changes due to the variation of temperature on palm kernel shell concrete are 
shown in Fig 8a,b,c,d,e,f,g. When concrete gets heated up to higher and higher temperatures, due 
to physiological and chemical changes, the colour keeps changing. The changes in colour and 
cracks formation were observed on the specimens. 

 

3.5.1. Colour changes on Palm Kernel Shell Concrete 
In case of normal concrete, there was no change of colour up to 3000C, and the residual 

strengths are 26.52N/mm2, 25.12 N/mm2,23.14 N/mm2, 21.17 N/mm2 at 1000C, 2000C, 3000C, 
and 4000C respectively. At 4000C, the normal concrete appeared in very light brown colour. 
There was no colour change in all the mix ratios of the PKS concrete at 1000C. At 200°C, for 

PKS content of 10%, 20% and 30%, there was no colour change, but for 40% and 50% PKS 
content, the colour changed to light ash. At 3000C, all the palm kernel concretes changed to 
whitish grey except the 10% PKS content which was light ash. At 4000C, the 40% and 50% PKS 
concrete turned very brown while the 10%, 20% and 30% PKS content were light brown. 
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3.5.2. Residual strength on Palm Kernel Shell Concrete  

Figure 5 and 6 gives the results of the residual compressive strength and density of PKS 
concrete at different temperatures. At 1000C, the 50% PKS concrete retained 82.6% of the 
concrete compressive strength and at 4000C, it retained 51.6% of the strength. When PKS 
concrete of 20% PKS is subjected to 1000C and 2000C temperatures, its residual strengths are 
21.23 N/mm2 and 18.82 N/mm2, respectively. These values satisfy the criteria of structural LWC 
strength as per ASTM C 330, which requires minimum 28-day compressive strength greater than 
17 N/mm2. PKS concrete of 20% PKS content can therefore offer 2 hours fire resistance. 
 

  
Figure 5. Residual Strengths of Palm Kernel 

Shell Concrete at Elevated Temperatures 
Figure 6. Density of Normal and PKS concrete 

Shell Concrete at Elevated Temperatures 

 

a)      b)  c) 

Figure 7. Normal concrete at (a) 1000C (b) 2000C (c) 3000C 
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Figure 8d. Normal concrete (lower row) and 

10% PKS (upper row) at 4000C 
Figure 8e. 20% (lower row) and 30% (upper 

row) PKS at 4000C 

  
Figure 8f. 40% PKS at 4000C Figure 8g. 50% PKS at 3000C 

 

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 
From the results of the various tests conducted, the following conclusions can be drawn: 

1. it is important to note from the results above that all palm kernel shells are not the same, 
they vary in all their physical properties. The shells from natural breeds have proven in 
their physical properties to be better aggregates in concrete than the shells from the 
hybrids of oil palms. 

2. generally, workability of palm kernel shell concrete is good enough, even at 100% PKS 
aggregate content, it depends on the water-cement ratio and the mix proportion. 

3. the density of PKS concrete increases as the cement content in the mix increases. All the 
mix proportions produced a normal weight concrete, except at 50% PKS of 1:2:4 which 
gave a density of 1912 kg/m3 at 90days. 

4. the strength of concrete decreases as the percentage of PKS increases for all the mix 
proportions. The mix ratio of 1:1:2 and up to 50% PKS content, met the minimum 
strength requirement of BS 12 for normal strength concrete which is 20 N/mm2, while 
10% and 20% PKS content of the 1:1.5:3 mix ratio and only 10% PKS content of the 
1:2:4 mix ratio had compressive strength values above 20 N/mm2. 
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5. when PKS concrete of 20% PKS is subjected to 1000C and 2000C temperatures, its 

residual strengths are 21.23 N/mm2 and 18.82 N/mm2, respectively. These values satisfy 
the criteria of structural LWC strength as per ASTM C 330, which requires minimum 28-
day compressive strength greater than 17 N/mm2. 

It is worthy of note that if PKS should be used as aggregate in concrete, especially in load 
bearing structural elements, they should be carefully selected to be sure they are only from oil 
palms that are not hybrids or crossbreeds.  
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EFFECT OF WATER SOURCE ON SOME ENGINEERING PROPERTIES 
OF CONCRETE (CASE STUDY OF LAGOS METROPOLIS)  

 
Efe E. Ikponmwosa1, Scerfiffo G. Mansaray2, Olusegun Oni3 

 

Abstract: 
Metropolitan Lagos city in Nigeria, being one of the most populous cities in Africa is 
experiencing scarcity of portable water to meet domestic needs. At the same time there is an 
increase in construction industry activities with the use of concrete. This has left producers and 
users with the option of seeking different sources of water for concrete production without 
envisaging the effects such water could have on the properties of concrete produced. 
This investigation critically appraises sources of water for use in concrete production as one of 
the likely causes of building collapse in metropolitan Lagos city. The performance of six sources 
of water obtained from Lagos municipality on some engineering properties i.e., setting times of 
cement paste, compressive strength and split tensile strength of concrete were evaluated in the 
laboratory and results compared with outcomes of controlled specimens that were produced with 
tap portable water as mixing and curing medium. C25 grade concrete was adopted for this 
investigation with a mix proportion of 1:2:4 (Cement:Sand:Granit) and w/c ratio of 0.55. For 
each concrete mix with water from different sources, compressive strength tests were conducted 
using 150x150x150 mm cube specimens, while tensile strength was investigated using 150x300 
mm cylinder specimens. 
The study revealed that physiochemical properties of water vary, depending on place, time, 
environment, season, exposure and storage conditions. It was observed that the physical and 
chemical compositions of water, depending on the source, react differently with different 
constituents of concrete. This investigation concludes that it is very important to check the 
quality of water from any source before it is used for concrete production as this will affect the 
quality of concrete to be produced.  
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Concrete, Setting Time, Compressive Strength, Split Tensile Strength. 
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1. INTRODUCTION 

Nigeria has witnessed collapse of buildings in various dimensions, either those under 
construction or those already in existence. Ede [1] noted that high death rate during building 
collapses has been observed in the Nigeria. The research found that Lagos has the highest 
causality followed by Abuja. According to Oyenuga [2], one of the major causes of building 
collapse is poor material quality. A major aspect of poor material quality is the incorrect 
selection of materials for concrete mix; one of which is the usage of poor quality water both in 
construction works (production of sandcrete blocks and concrete) as well as for curing purposes 
of concrete. Most concrete structures have either failed prematurely or deteriorated with time due 
to the presence of deleterious substance present in the water used for their construction. 

Water is an important constituent of concrete. It chemically reacts with cement to produce 
concrete which must have the desired properties. Part of mixing water is utilized in the hydration 
of cement and the remaining part is required for imparting workability to concrete. Mixing water 
is the quantity of water that comes in contact with cement, impacts slump of concrete and is used 
to determine water to cementitious materials ratio of the concrete mixture. Therefore, the 
quantity and quality of water required for normal concrete mix should be considered carefully. 

According to Reddy and Venkata [3], the use of potable water as the mixing and curing 
medium in concrete production has been encouraged ever since concrete as a building material 
has been in use. They further stated that from reviewed literatures not much research work has 
been carried out on the quality of mixing water in concrete and there are no detailed guidelines in 
[4 - 6] for the use of water in concrete. Dubey [7] studied the effect of different types of water on 
compressive strength of concrete and concluded that concrete made with different qualities of 
water samples such as ground water, packed drinking water, waste water, well water, tap water, 
etc. have 7- and 28 – day compressive strengths equal to or at least 90 percent of the strength of 
reference specimens made with clean water for M20 grade of concrete. (Except Waste water 
specimen for 7- day). A popular criterion to the suitability of water for mixing concrete is that, if 
water is fit for drinking it is fit for making concrete. This does not appear to be a true statement 
for all conditions. Some water containing a small amount of sugar would be suitable for drinking 
but not for mixing concrete and conversely water suitable for making concrete may not 
necessarily be fit for drinking [8].  

As at now, there are no special tests developed to determine the suitability of mixing water 
except comparative tests. Usually, comparative tests require that, if the quality of water is not 
known, the strength of the concrete made with water in question should be compared with the 
strength of concrete made with water of known suitability. Both concretes should be made with 
cement proposed to be used in the construction works. The American Standard ASTM C 94 
requires that age of 28 days mortar strengths made with test water to be a minimum of 90% of 
the strength of cubes made with portable or distilled water. And this approach was employed in 
this work. 

According to [9, 10], two measures should be taken into consideration in evaluating the 
appropriateness of water used for mixing concrete. One of them is whether the impurities in the 
water from doubtful sources will affect the properties and quality of concrete and the other is the 
amount of impurity which can be tolerated. These two measures have been considered to some 
degree in this study. 

This study analysed the physiochemical properties of water from seven sources within 
Lagos municipality both when used for concrete mix and when stored and exposed to sunlight. 
Then, tests were conducted on cement paste and concrete to investigated the effects of water 
source on setting times of cement paste, compressive strength and split tensile strength of 
concrete with respect to the study area. The physio-mechanical properties of the parent materials 
used in making the concrete where analysed as well.  
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2. METHODOLGY  

2.1. Materials  
In carrying out this study, the following materials were used: cement, fine aggregates, 

coarse aggregates, and water. The cement used was Dangote 3X, grade 42.5MPa ordinary 
portland cement that conformed to BS standard [11]. The fine aggregate was river sand gotten 
from Abeokuta in Ogun State, Nigeria; a washed sand deposit, free from organic matter. The 
coarse aggregate was granite, a crushed rock and of high quality obtained from a local quarry. 
Both aggregates met the grading requirement [12]. The size of the coarse aggregate varied from 
2.36 mm to 20 mm. 

The water samples used for the research work were obtained from the following sources 
and labelled as follows: Unilag tap water (Controlled), sample A. Bore hole water from Surulere, 
sample B. Unilag lagoon water, sample C. Well water from Ajegunle, sample D. Bore hole water 
from Iwaya, sample E. Well water from Agege, sample F. Bore hole water from Abraham 
Adesanya, sample G. 

C20/25 grade of concrete was adopted with a mix proportion of 1:2:4 at w/c ratio of 0.55. 
For each mix of water, 15 cubes (150 mm x 150  mm x 150mm) and 10 cylinders (300mm x 150 
mm diameter) were cast. All cubes and cylinders were tested in the laboratory at five curing 
ages, - 7, 14, 28, 45 and 96 days.  

2.2. Method  
The following laboratory procedures were carried out and the results presented in this report. 

2.2.1 Physical and Chemical Analysis of Materials 
Laboratory tests carried out on the aggregates include particle size distribution, specific 

gravity, dry and bulk densities, and moisture contents. Specific gravity test was carried out on 
the cement as well. The physiochemical properties of the different water samples were 
determined at the Centre Research Laboratory and the Civil & Environmental Engineering 
(environmental) Laboratory at the University of Lagos, Nigeria.  

2.2.2. Setting Times Tests 
The setting times (initial and final) were carried out in accordance to [11], using the Vicat 

probe and the Vicat needle apparatus. 

2.2.3 Compressive Strength Test 
Compressive strength gained was determined for all samples by using a compression 

testing machine in accordance with [13]. The test specimens were 150x150x150mm concrete 
cubes. Three specimens for each mix were loaded to failure at 7, 14, 28, 45 and 96 curing days. 
The maximum load sustained by the specimens were recorded and the average compressive 
strength of the samples calculated.  

2.2.4 Tensile Strength Test 
The splitting tensile strength test was conducted on 150 x 150 x 300mm concrete cylinder 

specimens in accordance with the provision of [14]. Assuming concrete specimen behaves as an 
elastic body, a uniform lateral tensile stress of ft, acting along the vertical plane causes the failure 
of the specimen and this can be calculated from the formula, 

 
DL

P
f t



2
 ,  

where: P – compressive load at failure, L – length of cylinder, D – diameter of cylinder 
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1 Physical Properties and sieve analysis 
The physical properties of materials used in this investigation are presented in Table 1. The 

results in Table 1 show that the average specific gravities of sand and granite are 2.67 and 2.70 
respectively. According to Neville [15], these results fall within the lower limits for natural 
aggregate which have specific gravities between 2.6 and 2.7 and both the fine and coarse 
aggregate conform to [16]. The average bulk densities for both sand and granite were found to be 
1497.6 kg/m³ and 1558.6kg/m³ respectively. These values classified both the fine aggregate 
(sand) and the coarse aggregate (granite) as normal weight aggregates based on [17]. The cement 
used in this research has a specific gravity of 3.14 which is in conformity to [11].  

Table 1. Physical properties of aggregates and cement 

Property Granite Sand Cement 

Specific Gravity 2.70 2.67 3.14 

Bulk Density, kg/m3 1558.6 1497.6 - 

Dry Density, kg/m3 1553.6 1429.1 - 

Fine Modulus 5.14 4.69 - 

% Fineness passing through 90 µm - - 99.5 

Moisture content 0.32% 4.79% - 

Silt content 0.5% 0.01% - 

Aggregate Impact Value Test 10.38% - - 

Aggregate Crushing Value Test 17.07% - - 

Coefficient of Uniformity (Cu) 1.26 2.67 - 

Coefficient of Curvature (Cc) 1.07 1.00 - 

 

3.2. Physiochemical Properties of Water Used in Concrete Mix and Curing and exposed to 
sunlight  

Results in Table 2 were compared to the permissible limits in [18] for the use of non-
portable water for concrete production. It can be seen that all the sources of water were within 
the prescribed limits. However, in comparison to the WHO [19] and Nigerian [20] standards of 
drinkable water, well water from Ajegunle and bore hole water from Iwaya are the worst types of 
non-portable water, while well water from Agege and bore hole water from Surulere seem to be 
the best form of non-portable water. Surprisingly enough tap water from Unilag failed to meet 
some limits in [19 & 20]. Table 3 shows the physiochemical properties of water exposed to 
sunlight with the exception of the heavy metal ions. The results tabulated in table 3 clearly 
indicate increase in the values of the conductivity, TDS, calcium hardness, total hardness and pH 
with increase in temperature, while a decrease is recorded in salinity, chlorides, acidity, 
alkalinity, colour and sulphate when stored and exposed to sunlight for a period of 45 days. The 
study revealed that storage duration and exposure affect the physiochemical properties of water. 

It can be deduced that water is susceptible to being changed due to physical, chemical or 
biological reactions which may take place at the time of storing and exposing. Hence it is 
necessary to test water before using it for concrete production. 

 
 

159



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Table 2. Physiochemical properties of water samples used in concrete mix  

Parameter 
Water Samples 

A B C D E F G 
pH 6.4 6.2 6.3 6.0 6.1 6.2 5.0 

Temperature, °C 27.4 27.5 27.5 26.6 27.0 27.3 27.4 
Salinity, ppm 72 130 160 680 2830 170 420 

Conductivity, uscm-1 170 300 340 1394 4660 380 520 
TDS, mg/l 125 219 245 975 3530 273 378 

Chloride, mg/l 64 104 140 288 2648 128 320 
Calcium Hardness, mg/l 48 40 64 228 152 76 80 

Total Hardness, mg/l 60 80 108 376 580 88 108 
Acidity, mg/l 12 20 16 24 16 20 28 

Alkalinity, mg/l 20 36 96 140 36 20 36 
Sulphate, mg/l 60 60 90 100 180 55 70 

Colour, pcu 179 110 792 197 57 62 61 
Calcium, mg/l 7.5 8.36 8.86 25.45 6.94 7.54 5.79 

Manganese, mg/l 0.32 0.44 0.33 0.04 0.45 0.10 0.18 
Copper, mg/l 0.54 0.54 0.54 0.46 0.44 0.46 0.47 

Zinc, mg/l 3.76 3.51 5.62 1.44 0.25 0.44 0.17 
Lead, mg/l 0.12 0.05 ND 0.08 0.03 0.02 0.01 
Iron, mg/l 14.98 12.52 108.3 4.62 2.83 3.88 3.38 

Cadmium, mg/l 0.04 0.06 0.21 0.05 0.05 0.07 0.17 

 

Table 3. Physicochemical properties of water samples (bottled) exposed to sunlight after 45 days 
with the exception of the heavy metal ions.  

Parameter 
Water Samples 

A B C D E F G 
pH 7.1 6.9 6.8 6.8 6.6 6.9 6.0 

Temperature, °C 28.7 28.8 28.8 28.7 28.7 28.7 28.8 
Salinity, ppm 40 110 160 670 2530 168 270 

Conductivity, uscm-1 173 304 324 1422 4795 392 555 
TDS, mg/l 128 213 250 995 3630 281 392 

Chloride, mg/l 60 98 132 284 2528 120 192 
Calcium Hardness, mg/l 52 53 70 332 152 120 92 

Total Hardness, mg/l 68 100 120 412 808 116 148 
Acidity, mg/l 8 16 12 13 14 12 20 

Alkalinity, mg/l 56 48 84 88 48 16 28 
Sulphate, mg/l  45 40 60 65 150 35 50 

Colour, pcu 42 65 279 135 51 55 47 
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3.3 Effect of water source on setting times of cement  

From Fig. 1 it is observed that the initial and final setting times of cement paste were found 
to be within the prescribed limits of [21] in spite of the type of water source. However, it was 
observed that the setting time of the ordinary portland cement varies with the type of water in the 
mix. It is observed that Unilag tap water (portable water) has the least initial and final setting 
times of 131 and 171 minutes respectively while bore hole water from Abraham Adesanya (non-
portable water) recorded the highest initial and final setting times of 158 and 191 minutes 
respectively. 

 

Figure 1. Setting time with different water samples  

3.4 Effect of water source on compressive strength of concrete  
From Fig. 2, it is observed that the compressive strength increased with increase in curing 

age when mixed with all test waters. On the basis of compressive strength analysis, water from 
Unilag tap (controlled) recorded 31.11 N/mm2 which is the highest while bore hole water from 
Abraham Adesanya recorded 17.04 N/mm2  which is the lowest after 96 days of curing. The 
results showed that concrete made with non-portable water from bore hole water from Iwaya, 
Unilag lagoon, well water from Ajegunle, bore hole water from Surulere, well water from Agege 
and bore hole water from Abraham Adesanya recorded 7- and 28 – day compressive strengths 
equal to 99.6% & 99%, 92% & 91%; 90% & 88%, 88% & 85%, 79% & 73% and 51% & 50% of 
the strength of controlled specimens made with Unilag tap water respectively. This implies that 
only water from Iwaya bore hole and Unilag lagoon met the prescribed limit for 7- and 28- day 
compressive strength (90% of controlled specimen). This implies that the use of non-potable 
water yields lower compressive strength in comparison to concrete made with potable water.  

The Target strength of 25 N/mm2 at 28 days was only met by Unilag tap water and bore 
hole water from Iwaya, on the other hand the other non-portable waters have a ranged from 53% 
- 96% of the target strength at 28 days. However, when the curing duration was extended to 96 
days, the concrete cubes produced strength that surpassed the target strength (except for well 
water from Agege and bore hole water from Abraham Adesanya).  
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Figure 3. Variation of Average Split tensile strength with different water samples 

at different curing ages  
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3.5 Effect of water source on split tensile strength of concrete  

From figure 3, the test results showed that the split tensile strength increased with increase 
in curing period when mixed with all test waters. On the basis of split tensile strength analysis 
water from Unilag tap (controlled) recorded 2.26 N/mm2  which is the highest while bore hole 
water from Abraham Adesanya recorded 1.49 N/mm2 which is the lowest after 96 days of curing. 
The result showed that the use of non-potable water yields lower split tensile strength in 
comparison to concrete made with potable water.  

4. CONCLUSIONS  
The results of this investigation showed a continuous increase in strength for the 

compressive and split tensile strengths when cured at the different curing days of 7, 14, 28, 45 
and 96 days for the cubes and cylinders in spite of the source of water used. It can therefore be 
concluded that:  

I. the use of non-potable water yields lower compressive strength and split tensile strength 
in comparison to concrete made with potable water. 

II. the setting time of ordinary portland cement varies with the type of water used which is 
consistent with the findings of [22], who specified that from studies, the setting time of 
ordinary portland cement is mostly affected by the type of water. 

III. physiochemical properties of water vary depending on place, time, environment, 
exposure and storage duration. These physical and chemical composition of water react 
differently with different constituent of concrete. These reactions mostly affect the setting 
time of cement paste, compressive strength and split tensile strength of concrete, some 
favourably while others unfavourably.  

IV. the higher the setting time, the lower the strength of concrete produced which is in 
accordance with the result of Mbadike et al. [23], who using fresh and salt water samples 
discovered that at a steady increase in setting time, the lower the strength of concrete 
produced.  

V. the times of setting of portland cement mixtures containing non-portable water were 
found within the prescribed limits of [21] Part 3 in spite of the type of water source. 
However, only water from Unilag lagoon met the prescribed limit for 7- and 28- day 
compressive strength (90% of controlled specimen). The tests showed that setting time is 
not a satisfactory test for suitability of a water for mixing concrete.  

Hence it is recommended that on-site testing of concrete and its constituents, especially 
water should be well planned for and carried out consistently during construction operations.  
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SHEAR FRICTION OF CONCRETE CONTAINING STEEL SLAG 

AGGREGATE AS COARSE AGGREGATE IN REINFORCED CONCRETE 
 

Efe E. Ikponmwosa1, Olayinka A. Adetukasi2, Kehinde O. Onasanya3 
 

Abstract: 
Shear friction is the parameter which estimates the maximum shear force transmitted across a 
cracked plane in a concrete member. This research examines the influence of Steel Slag 
Aggregate (SSA) on the shear friction capacity of concrete. Steel slag was used to replace 
natural coarse aggregate at various percentage replacements of 0%, 25%, 50%, 75% and 100%, 
while two water-cement ratios of 0.55 and 0.65 were considered. Nine reinforced corbel 
specimens of sizes 125x250x550 mm were cast and tested for shear friction at ages 7, 14 and 28 days. 
Results show that slag concretes have good workability up to 50% replacement level but are 
generally less workable compared to normal concrete and its workability decreased as the 
percentage slag content increased in the concrete. Density of SSA concrete decreased as 
percentage replacement increased and at higher water-cement ratio. The density of 2492 kg/m3 
was recorded for slag concrete at 25% slag content and water-cement ratio of 0.55. The 
compressive strength and shear-friction capacity of slag concrete was found to decrease as the 
percentage slag content increased. The highest compressive strength recorded for slag concrete 
was 31.89 N/mm2 (w/c = 0,65) at 25% slag content while the lowest was 20.44 N/mm2 
(w/c = 0,55) at 100% slag content. This shows that slag concrete can attain adequate strength 
for structural use.  
 
Keywords:  
Compressive Strength, Density, Shear-friction, Steel Slag Aggregates, Workability. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Steel slag is a byproduct obtained either from conversion of iron to steel in a Basic Oxygen 

Furnace (BOF), or by the melting of scrap to make steel in the Electric Arc Furnace (EAF). The 

                                                 
1 Efe E. Ikponmwosa, Associate Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, Faculty of Engineering, 
University Of Lagos, Akoka, Lagos State, Nigeria; e-mails: eikponmwosa@unilag.edu.ng, efe_ewaen@yahoo.com. 
2 Olayinka A. Adetukasi, Lecturer, Civil Engineering Department, Yaba College of Technology, Lagos, Nigeria; 
e-mail: picon27@yahoo.com 
3 Kehinde O. Onasanya, Department of Civil & Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University Of Lagos, Akoka, 
Lagos State, Nigeria; e-mail: bestbrilakeny@yahoo.com 

165



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
molten liquid is a complex solution of silicates and oxides that solidifies on cooling and forms 
steel slag. Steel slag is defined by the American Society for Testing and Materials (ASTM) as .a 
non-metallic product, consisting essentially of calcium silicates and ferrites combined with fused 
oxides of iron, aluminum, manganese, calcium and magnesium that are developed 
simultaneously with steel in basic oxygen, electric arc, or open hearth furnaces. Approximately 
96 to 145 million metric tons of steel slag are produced yearly (Akinwunmi et. al., 2012). Most 
often, steel slags are disposed around the steel producing centres thereby posing environmental 
threats. Not much research work has been reported on the use of steel slag produced from scrap 
metals in Nigeria. 

Anastasiou et al. (2006), conducted several tests with slag aggregates in concrete and 
found out that the 28 day strength was increased by 21% with replacement of natural aggregates, 
while there was no increase in the setting time of concrete mixtures. Also they reported that the 
cement-aggregate interface seemed to be very dense without cracks or other discontinuities and 
concluded that the concrete that is produced with steel slag aggregates is of high specific gravity 
compared to conventional concrete. 

Mahmoud et al. (2012), conducted a study on evaluation of the use of air cooled steel slag 
as a replacement for natural fine aggregate in concrete pavements. The steel slag from basic 
oxygen furnace was used for the study. They observed that the maximum compressive strength 
value was seen to occur at 25% fine aggregate replacement and the compressive strength goes on 
decreasing beyond this value. They also found that the flexural strength of steel slag concrete is 
greater when compared to conventional concrete for all their replacement ratios. 

Salau et al. (2013), studied the use of steel slag as coarse aggregate in concrete. In their 
study, steel slag was used to replace granite between 0 and 100% at an interval of 20% for 
different mixes. Their results showed that the specific gravity, moisture content and water 
absorption of steel slag were found to be 2.41, 0.318 and 3.11 respectively. They reported that 
the workability of slag concrete decreased as the percentage replacement of natural coarse 
aggregate with slag increased. The compressive strength test on cubes showed that optimum 
strength was obtained at the 40% slag content. Their shear test results showed an increase in the 
shear strength of slag concrete beam as the percentage of steel reinforcement increases, just as in 
normal concrete. Also, they opined that shear capacity increases as the shear span/effective depth 
reduces, irrespective of the slag content and the percentage of steel reinforcement. They 
concluded that the deflections of slag concrete beams were higher than that of normal concrete 
and they exhibit higher ductility.  

Paul et al. (2008), studied the use of steel slag in concrete. The slag was analyzed 
chemically and it did not show any presence of free lime or any other unstable substances, which 
can cause swelling effects. Four trial mixes were made with different water/cement ratio and 
compared with reference mix of crushed gravel as coarse aggregates. Their results showed an 
improvement in strength properties of steel slag aggregate concrete.  

2. MATERIALS AND METHOD 

2.1. Materials 
All concrete mixes used were made from Ordinary Portland Cement (manufactured to BS 

12), natural aggregate (granite), steel slag aggregate, natural fine aggregate (river sand) and 
water. The maximum size of coarse aggregate considered was 19mm and minimum size of 
aggregate considered was 12.5mm while fine aggregate used passed through a 2.36-mm sieve 
and retained on 63-μm sieve. Steel slag aggregate used in this investigation was collected from 
the slag deposit in the yard of Phoenix Steel Mill, Ogijo, Ogun state, Nigeria. The parent Steel 
Slag was crushed with milling machine in the laboratory into aggregates sizes not greater than 
19mm grading of the aggregates (fine and coarse) and SSA were conducted in accordance with 
BS 1377 Parts 1 and 2 while the aggregate crushing strength value was determined as specified 
in BS 812-110: 1990. The sizes of the steel bar used are 6mm and 12mm for stirrups and main 
bar respectively. Portable water was used for the mixing.  
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2.2. Mix Proportion and Methods 

Five different mixes were prepared with varying percentage contents of SSA, between 0% 
and 100% at interval of 25% as substitute for crushed granite. The concrete mix of 1:2:4 and 
water-cement ratios of 0.55 and 0.65 were used. Workability of the fresh concrete was 
determined using Slump test and Compacting Factor Test as described in BS 1881 (1996). 

A total of Ninety (150mm x 150mm x 150mm) cubes were cast for both water-cement 
ratio considered and after 24 hours the concrete cubes were de-moulded and immersed in a water 
tank in the laboratory for a curing period of 7, 14, and 28 days. At the end of each curing period, 
the specimens were weighed and tested for compressive strength and density using the procedure 
described by BS 1881 (Part 3). Nine reinforced corbel specimens of sizes 125 mm x 250 mm x 
550 mm were cast and tested for shear friction at ages 7, 14 and 28days.  

The procedure of Shear friction test is listed below;  
1. The short column specimens (100 x 500mm) were de-moulded 24 hours after casting and 

cured with wet jute bag until the age of test. 
2. At each curing age of 7, 14 and 28 days, the wet jute bags were removed and the 

specimens left to dry for two (2) hours before being tested,  
3. The short column is marked for the position of the supports and was placed in alignment 

with the Y-axis centroid of the hydraulic jack and fixed support. 
4. Axial load is applied through the hydraulic jack at intervals of 10kN, until the initial 

cracks were noticed. Flexural crack patterns are highlighted with chalk on the failed 
column for clarity. The dial gauge readings on hydraulic jack are zeroed at the initial 
loading process, only incremental load as a result of the hydraulic jack is noted against 
the crack pattern until final failure i.e. prone crack is noticed.  

5. The readings of applied axial loads are recorded for different specimens against time 
taken for the specimen to shear. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Physical Properties and Particle size distribution of SSA and natural aggregate 
The crushed Steel slag was sieved through the 25 mm sieve size and the resulting 

aggregate particles were again passed through the 4.75 mm sieve size. The left over particles 
from the crushed SSA was discarded. The sieve analysis test conducted on the aggregates which 
include granite, sharp sand and steel slags are presented in Figure 1 below. 

 
Figure 1. Sieve Analysis Graph of Granite, Sharp Sand and Steel Slag 
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From the results above, with the fine aggregate having a Cu value of 4.00 and a Cc value 

of 1.78, it can be classified according to Unified Soil Classification as a Well Graded medium to 
coarse sand. The coarse aggregates; granite and steel slag, can be classified as medium graded 
coarse aggregate with Cu value of 2.10, Cc value of 1.54 and Cu value of 3.37, Cc value of 1.19 
respectively. A fineness modulus of 4.09 was obtained for the sand; this lies around the boundary 
for fine aggregate. The granite and steel slag also have a fineness modulus that fall between  
2.85 – 3.86, which implies that the granite and steel slag can be classified as coarse aggregates. 

Table 1. Physical Properties of Steel Slag Aggregate and Granite 

Physical Properties Steel Slag Aggregate Granite 
Specific gravity 2.47 2.85 
Coefficient of uniformity 3.37 2.10 
Coefficient of  1.19 1.54 
Moisture content 0.64 0.38 
Water Absorption 3.52 0.55 

 
3.2. Effect of Steel slag concrete on Workability 

Table 2. Workability Test Results of SSA Concrete. 

SSA 
(%) 

Slump (mm) 
Slump (mm) (0.65w/c) 

Compaction Factor  
(0.55w/c) 
Compaction Factor  
(0.65w/c) 

 0.55w/c 0.65w/c 0.55w/c 0.65w/c 
0 138 146 0.8179 0.8307 
25 106 115 0.9051 0.9216 
50 23 30 0.9306 0.9464 
75 5 8 0.9460 0.9657 
100 2 2 0.9540 0.9679 

 

 
 

Figure 2. Slump Test Result of SSA Concrete Figure 3. Compacting Factor of SSA Concrete 

The results of the slump test show that the value of the slump reduces with increase in the 
percentage of slag in the concrete for both water-cement ratios considered. The highest slump 
value recorded was 146 mm (Table 1) for normal concrete (0% slag content), and at 0.65 water-
cement ratio. The higher water-cement ratio, 0.65, gave higher slump values than 0.55, for all the 
batches except at 100% slag content. This trend as shown in Figures 4 and 5, was also observed 
in the compacting factor test results. The decrease in workability with increasing percentage 
replacement level of natural coarse aggregate with slag aggregate may be attributed to the rate of 
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absorption of water and rough surface texture of the slag. The pore structure of the slag leads to a 
significant increase in water absorption and therefore reduces the amount of water available to 
hydrate the cement. 

3.3. Effect of Steel Slag on Density  
The results obtained for density of SSA concrete are as shown in Figures 2 and 3 for the 

two water-cement ratios (0.55 and 0.65) considered. Density obtained at 0.65w/c at 28 days 
curing age was 2574, 2492, 2256, 2155 and 2023kg/m3 for 0%, 25%, 50%,75% and 100% 
respectively. Similarly, for 0.55 w/c ratio and at 28days curing age, the density obtained are 
2489, 2445, 2400, 2356 and 2280 kg/m3 for 0%, 25%, 50%,75% and 100% respectively. 

It can be observed that the density of SSA concrete increased as the curing age increased as 
in normal concrete. At higher water-cement ratio of 0.65, density of SSA concrete increased 
compared to the 0.55 water-cement ratio, this is in order with the workability results which 
shows that at higher water-cement ratio, steel slag aggregate concrete is more workable. 
Increased workability increases the ease of compaction which in turn increases density. For both 
water-cement ratios considered and compared to normal concrete, density of SSA concrete 
reduced as the percentage replacement of natural coarse aggregate increased. It is noted that SSA 
has lower density compared to normal concrete. The maximum density recorded for steel slag 
aggregate concrete was 2492 kg/m3 at 25% SSA content and 0.65 w/c ratio.  
 

  

Figure 4. Average Density of SSA Concrete at 
0.65 w/c ratio 

Figure 5. Average Density of SSA Concrete at 
0.55 w/c ratio 

3.4. Compressive Strength of concrete blended with Steel Slag Aggregate 
The compressive strength of slag concrete cubes at 28 days are presented in Table 2 and 

Figures 6 & 7. The results showed that the normal concrete (0% SSA) has the highest 
compressive strength of 33.65N/mm2 at 28 curing days. The highest compressive strength 
recorded for slag concrete was 31.89N/mm2 (0.65w/c) at 25% slag content while the lowest was 
20.44N/mm2 (0.55w/c) at 100% slag content. This shows that slag concrete can attain adequate 
strength for structural use. 

Compressive strength was found to decrease as the percentage SSA content increases in 
the concrete. This may be attributed to the low workability of the mix and the aggregate strength 
which is lower compared to natural aggregate. For both normal and SSA concrete, strength 
increases at higher water-cement ratio of 0.65 than at 0.55. The percentage increase in strength at 
0.65 w/c compared to 0.55w/c at 0%, 25%, 50%, 75% and 100% are 1.5%, 0.79%, 1.04%, 
1.01%, 1.04%. Also, for both SSA and normal concrete, strength increases as the curing age 
increases.  

169



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Table 3. Average Compressive Strength of Steel Slag Aggregate Concrete  

 

  

Figure 6. Average Compressive Strength 
 of SSA Concrete at 0.55w/c 

Figure 7. Average Compressive Strength 
of SSA Concrete at 0.65w/c 

3.5. Effect of Steel slag on Shear friction of Concrete Corbel 
Shear friction is a parameter that estimates the maximum shear force transmitted across a 

plane where crack has occurred in a concrete member. From the shear capacity test, continuous 
incremental loading of 10kN generated a number of random fine cracks which developed at the 
tension face of the beams. As the load increases, these cracks gradually increased in number and 
length. The cracks changed direction, by-passing the more resistance grains of slag in the matrix 
and gradually form a single major crack which propagates approximately along a line joining the 
loading point to the support.  

All tested specimens failed in shear; this being characterized by the formation of cracks 
along shear stress zone. The first crack originated along the applied load axes of the shear plane, 
the crack pattern is almost similar in all the corbel specimens. At higher loads, it was observed 
that already formed cracks got widened with addition of new cracks. 

As the corbels age, the time taken for formation of crack under load increased for all the 
concrete batches, and as the load increases the time taken for crack formation reduces.   

The shear friction capacity of the concrete in terms of time taken for it to shear after a 
certain magnitude of load is applied is presented in table 4 below. It can be seen that the time 
reduces as the load increases for all the batches and at all concrete ages considered. Also, the 
time taken for the concretes to shear increases as the concretes age. At 28days, normal concrete 
has the best shear friction capacity, having the highest time taken under a 1ton load before shear 
to be 39.21 seconds. The shear friction capacity decreases as the percentage of slag increased in 
the concrete. It can be observed that the trend of the shear friction capacity of the slag concrete is 
very similar to that of compressive strength, this shows that the reduction in shear friction 
capacity due to aggregate factor is considerable. The transmission of forces across a crack takes 

 Average Compressive Strength (N/mm2) 
SSA (%) 0% 25% 50% 75% 100% 

Days 0.55w/c 0.65w/c 0.55w/c 0.65w/c 0.55w/c 0.65w/c 0.55w/c 0.65w/c 0.55w/c 0.65w/c 

7 28.15 29.69 26.68 28.31 24.63 25.44 23.48 23.67 18.44 19.98 
14 30.58 31.20 28.62 29.11 26.91 26.95 24.78 24.85 19.20 20.31 
28 33.65 34.15 31.64 31.89 28.60 29.76 25.64 25.81 20.44 21.24 
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place at numerous contact areas between the aggregate particles embedded in the crack faces and 
the matrix on the opposite face of the crack. This explains the fact that concrete quality play an 
important role in shear friction because the matrix strength depends on it.  

Table 4. Summary of Load−Time Result for SSA Corbel Beams 

Load (kN) Time (seconds) 7 days curing 
 0% 25% 50% 75% 100% 

10 29.13 28.78 18.12 17.91 16.39 
20 24.99 20.83 14.73 12.46 11.56 
30 20.78 18.13 12.61 11.14 9.90 
40 15.40 13.18 10.47 9.38 7.82 
50 11.69 10.48 7.93 6.04 5.28 
60 7.84 6.21 4.67 3.29 2.43 
70 2.53 2.47 1.47 1.35 1.06 

Load (kN) Time (seconds) for 14 days curing 
 0% 25% 50% 75% 100% 

10 28.67 23.64 19.69 18.35 17.64 
20 26.06 20.93 18.24 16.43 13.84 
30 25.34 17.83 16.24 15.79 11.76 
40 18.46 14.12 13.63 12.10 9.42 
50 14.63 10.74 10.54 9.14 7.22 
60 9.07 6.13 6.0 5.82 4.45 
70 5.88 3.25 3.03 2.85 2.16 

Load (kN) Time (seconds) for 28 days curing 
 0% 25% 50% 75% 100% 

10 39.21 33.60 31.23 25.66 24.26 
20 35.15 31.06 27.19 22.53 21.41 
30 27.64 27.57 23.50 19.93 18.38 
40 23.89 20.34 19.05 17.18 13.98 
50 16.33 13.89 16.35 14.22 9.68 
60 12.45 10.68 10.89 10.13 6.32 
70 8.21 6.31 6.01 4.59 3.57 

 

  

Figure 8. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 7 days Curing Age 

Figure 9. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 14 days Curing Age 
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Figure 10. Time-Load Curve of SSA Concrete 

at 28 days Curing Age 
 

  

Figure 11. Shear Failure along plane of Steel Reinforced Corbel during Loading Test 

 

  

Figure 12. Time-Load Curve of normal 
Concrete  

Figure 13. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 25% SSA content 

 

172



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

  

Figure 14. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 50% SSA content 

Figure 15. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 75% SSA content 

  

 

Figure 16. Time-Load Curve of SSA Concrete 
at 100% SSA content 

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
From the results of the various tests conducted, the following conclusions can be drawn: 

i. SSA concretes are less workable than normal concrete, but they can achieve good 
workability up to 50% replacement level.  

ii. Density of SSA concrete decreases as percentage replacement increases and at higher 
water-cement ratio of 0.65, density of SSA concrete increased compared to the 0.55 
water-cement ratio. The density of 2492 kg/m3 was recorded for slag concrete at 25% 
slag content at 0.65 water-cement ratio.  

iii. The highest compressive strength recorded for slag concrete was 31.89 N/mm2 (0.65w/c) 
at 25% slag content while the lowest was 20.44 N/mm2 (0.55w/c) at 100% slag content. 
This shows that slag concrete can attain adequate strength for structural use. Compressive 
strength was found to decrease as the percentage SSA content increased in the concrete.  

iv. Concrete made with 25% SSA has the optimum shear-friction capacity than other 
replacement levels of SSA and performs better in shear. 

The SSA can be recommended for use as coarse aggregate in concrete for structural 
elements up to 25% replacement level of crushed granite in concrete matrix. It can also be used 
in low-cost housing where high cost of building materials, especially granite contributed to high 
cost of project delivery. The use of SSA in concret shall help reduce environmental pollution and 
degradation caused by mining of granite, thereby turning our waste in environment to wealth. 
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Abstract: 
The report follows the views of experts, scientists, politicians and statesmen to study the global 
processes going on in the world and their impact on modern civilization since 1968: World-1, 
World-2, , Roman Club and others. Negative outlooks and dangers stemming from the interests 
of human communities and their ability to be met through the exploitation of natural resources 
are projected. Models of sustainable development of society, regions, states and measures for the 
restoration of homeostasis in nature and the environment are recommended.In the report by 
scientists from Force and Meadows, the Force Growth Club of Rome, the overwhelming 
threshold for humanity to face is the food problem (food and water shortages). The exit is to stop 
the growth before its limits are reached. Roma Club members Mihailo Mesarovic and Edward 
Pescatel offer a project developed in Hanover and Cleveland Universities "Mankind's Choice". 
In these, the world is differentiated into zones according to their economic status, and the main 
problem of modernity is the necessity of convergence of the level of development of the lagging 
countries with that of the industrial ones. 
To address the global challenges, UN forums have obliged Member States to develop national 
and regional sustainable development strategies, an institutional framework and a roadmap for 
their implementation. Bulgaria has not yet taken any of the stages to elaborate and implement a 
model of sustainable management of society and the state. 

Keywords: 
Sustainable Development, UN, Roma Club, Globalization, Environmental Protection 
 
 

След 1945 г., паралелно с разпадането на колониалната система, числеността на 

населението в неразвитите страни се раздува, следвайки закона на Хейл-Ортес за 

нарастване в геометрична прогресия. През 1954 г. в Рим се провежда Световен конгрес на 

народонаселението за опасността от прекомерно бързото увеличаване на жителите на 

районите със слабо икономическо развитие. В 1968 г. се създава Римския клуб на учени, 

политици и държавници за изследване на глобалните процеси, протичащи в света, и 
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тяхното отражение върху съвременната цивилизация. Прогнозирани са нови негативни 

перспективи и опасности, произтичащи от интересите на човешките общности и 

възможностите те да бъдат задоволени чрез експлоатация на природните ресурси [1].  
Две години след създаването си, Римският клуб поръчва на лабораторията по 

системна динамика към Масачузетския технологически институт, ръководена от Джей 

Форестър, да разработи модели за бъдещото състояние на световната икономика. Според 

моделите “Свят-1” и “Свят-2", изтощаването на запасите от суровини ще доведе през 

следващото столетие до спадане на ръста на производство и западане на цивилизацията. 

Противодействие може да се намери в състоянието на пълно равновесие, при което  

отсъства естествен прираст на населението, обемът на инвестициите в стопанството се 
осигурява само от простото възпроизводство на капитала, без той да се увеличава, 
замърсяването на околната среда се неутрализира чрез пречистване.  

Широко популярни са докладите на учените от Римския клуб „Предели на растежа“ 

и „Човечеството пред избор“. Асистентът на Форестър, Денис Медоуз, конструира 

разгърнат вариант на модела, наречен “Свят-3", именно той е заложен в първия доклад на 

Римския клуб, а по-късно е публикуван под наименованието “Предели на растежа”, книга, 

издадена на 20 езика в четиримилионен тираж, и разтърсила света с прогнозата, че 

непрекьснатият възход на обществото е илюзорен. Според Медоуз, непреодолимият праг, 

пред който ще се изправи човечеството в своето развитие, е продоволственият проблем 

(недостигът на храна и вода). Изходът е в спирането на растежа преди да бъдат достигнати 

неговите предели. За това е необходимо да се ограничи преди всичко разрастването на 

популацията на човечеството.  
Членовете на Римския клуб Михаило Месарович и Едуард Пестел, след като 

анализират моделите "Свят-2" и "Свят-3”, предлагат на клуба свой проект, разработен в 

Хановерския и Кливландския университети. Разработката им служи за втория доклад на 

Римския клуб и излиза под заглавието "Човечеството пред избор". За разлика от моделите 

на Форестър и Медоуз, при тях светът е диференциран на зони според стопанския им 

статус, а основният проблем на съвременността е в необходимостта от сближаване на 

равнището на развитие на изостаналите страни към това на индустриалните. В 

действителност тенденцията е обратната и поляризацията Север - Юг се засилва. Ето 

защо, те препоръчват капиталистическите страни да предоставят на държавите от Третия 

свят икономическа помощ, която след време да направи възможно пълното 

самофинансиране на техните стопанства. 
Демокрацията е неподходяща да решава сегашните проблеми, смята изследователят  

на бъдещето проф. Денис Медоуз. 70-годишният професор Денис Медоуз професор в 

Университета на Ню Хемпшир пише [2]:  
„Нашето единствено решение на въпроса как да се борим с бедността и 

безработицата винаги е било: икономически растеж! Всъщност тази политика се основава 

на погрешни хипотези. Човечеството никога не е виждало такъв ръст на брутния вътрешен 

продукт както през последните 50 години. И въпреки това днес имаме повече бедни хора, 

отколкото преди 50 години. Как така растежът намалява бедността? Финансовите елити не 

инвестират вече пари само за изобретения и нови производствени процеси, а по-скоро 

предпочитат да разработват стратегии как да вземат парите от другите. САЩ имат 

държавен дълг в размер на над 14 трилиона долара, повече от 100 процента от техния 

брутен вътрешен продукт (БВП). В еврозоната задлъжнялостта е 79 на сто от БВП.  Това е 

знак за края на растежа. През следващите 20 години ние ще видим повече обществени 

промени, отколкото преживяхме през последните 100 години.” 
„Канада наскоро разработи индекс на богатството, използвайки 64 различни 

показатели. В него са включени фактори като качеството на питейната вода или делът на 

свободното време. Когато индексът беше приложен, се установи, че БВП през 
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разглеждания период е нараснал с повече от 30 процента, а богатството само с около десет 

процента. От растежа са спечелили най-вече горните 20 процента от обществото. Някои 

показатели, особено екологични, дори намаляха. Този пример показва, че БВП може да се 

увеличи, докато щастието намалява. САЩ са по-богати от Германия – а въпреки това имат 

повече бедност.” 
„От 1984 г. насам светът консумира повече петрол, отколкото е открил, всяка 

година. Глобалното производство на петрол през 2006 г. достигна своя връх. Не можем да 

отместваме по-нататък границите на растежа. Наскоро имаше голямо вълнение, например, 

защото е бил открит петрол пред Бразилия. А тези находища стигат да се обезпечи света с 

петрол в продължение на едва 80 дни.”  
„В момента проблемите в еврозоната изискват толкова внимание и пари, че хората 

казват, не можем повече да плащаме промяната към възобновяеми енергийни източници”. 
демокрацията не се занимава особено добре с тези проблеми. Бихме могли обаче да си 

представим демокрация, която разсъждава в дългосрочен план”.  
Мендоуз не е първият, който критикува апологетиката на пазарната икономика, 

наложена в света от Вашингтонския консенсус. В рамките на Конференцията на високо 

равнище в Рио де Жанейро през 1992 г. 425 членове на научната и интелектуална общност 

подписват възвание,  което произтича от Хайделбергското възвание и плодотворните 

дебати, които  провокира, довежда до подкрепата на още  4000 водещи учени и 

интелектуалци и 72 Нобелови лауреати от целия свят. В него се казва:„Ние сме 

обезпокоени от настъплението на една ирационална идеология в навечерието на двадесет 

и първи век, която се противопоставя на научния и промишления прогрес и пречи на 

икономическото и социалното развитие. Ние обръщаме внимание на всички за 

абсолютната необходимост да се помогне на бедните страни да достигнат равнище на 

устойчиво развитие, нещо, което твърде много зависи от останалата част на планетата, за 

да ги защити от проблемите и опасностите, идващи от развитите нации, и да избегнат 

налагането на нереалистични задължения, които ще компрометират както тяхната 

независимост, така и тяхната самобитност. Най-голямото зло, което заплашва нашата 

Земя, е игнорирането и потискането, а не използването на науката, технологията и 

индустрията, чиито инструментариум, когато се използува адекватно, е неоценим за 

бъдещето решаване на възникващите главни проблеми като свръхзамърсяването, глада и 

болестите [3].” 
Един от последните председатели на Римския клуб е германският учен Ернст Улрих 

фон Вайцзекер, а седалището на клуба е в Швейцария. Как са се развили вижданията на 

Римския клуб през 21-век, пресъздава анализ на Кай-Алексансър Шолц от радио „Дойче 

веле”: „12 почти радикални идеи за бъдещето на света: Да се сложи край на 

икономическата глобализация, хората да имат повече отпуск, трудовите доходи да не се 

облагат с данък и да има повече справедливост вместо неолиберализъм – така Римският 

клуб вижда бъдещето на света”. Според Йорген Рандерс и Греъм Макстън, анализатори от 

Римския клуб, икономическа система, която залага на постигането на все по-голям 

прираст, не е решението, а причината за проблемите, според тях всичко това се дължи на 

неолиберализма, с който трайно са били промивани мозъците на хората. За да се 

осъществи смяна на системата, според двамата автори, е необходимо да се изпълнят 

редица изисквания. Ето част от конкретните предложения на Римския клуб: 
1. По-високи данъци за фосилните енергоносители като кафявите каменни въглища и 

насърчаване на алтернативните енергийни източници, с цел опазване на климата. 
2. Субсидии за онези трудещи се, които са принудени да сменят професията си по 

време на екологичната трансформация. 

177



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
3. Реформа на данъчната система, така че да се облагат не трудовите доходи, а 

потреблението на енергийни суровини, с цел намаляване на вредните въздействия 

над околната среда. Увеличаване на цените на самолетни билети и на отоплението. 
4. Силно увеличаване на данък наследство, за да бъде намалено неравенството в 

обществото и да се повишат държавните приходи. 
5. Повече отпуск за трудещите се, а допълнителното свободно време да се използва за 

по-рационално разпределение на работата. 
6. Гарантиран основен доход за онези, които най-силно се нуждаят от подкрепа - 

възрастните, децата и безработните. 
7. Повишаване на пенсионната възраст до 70 години, с цел хората по-дълго време да 

могат сами да се грижат за себе си. 
8. По-високи данъци за богатите и фирмите, за да има по-справедливо разпределение 

на печалбите, особено с оглед на роботизацията. 
9. Ограничаване на раждаемостта чрез „политика на едното дете”, за да се намали 

прирастът на световното население. 
10. Нова дефиниция на "платения труд". Към него трябва да спадат и грижите за 

възрастни и болни членове на семейството. 
11. Подсилване позициите на синдикатите с цел повишаване на доходите и намаляване 

на безработицата. 
12. Ограничаване на търговията, там където са застрашени работни места. 

Германският министър по проблемите на развиващите се страни Герд Мюлер 

коментира констатациите и предложенията на Римския клуб, като се изказва 

оптимистично за бъдещото развитие на Европа. Аргументите му: има достатъчно 

иновации и технологии, с чиято помощ може да бъде решен световният проблем с глада. 

"На Земята има място за десет милиарда души, но само при положение, че 

икономическият ръст стане по-независим от потреблението на ресурсите", заявява Герд 

Мюлер. Западният потребителски модел с "нашите коли и нашия начин на живот"- не 

може да бъде модел за подражание на Индия или Африка, защото използва твърде много 

суровини и енергия, допълва той. Министърът обаче не отговаря на въпроса защо иска да 

предпази хората в Индия и Африка от по-добър начин на живот, какъвто е западният [4]. 
Римският клуб е институция, която не е неоспорвана. Някои негови критици 

обръщат внимание на факта, че сегашната икономическа система не се е провалила 

навсякъде. Милиони хора по света са се отърсили от абсолютната бедност. Някои вече са 

част от средното съсловие, както показват примерите от Китай и Индия. Най-остра 

критика среща предложението на Римския клуб за семейна „политика на едното дете” и 

въвеждането на парична премия за жените, които раждат само по едно дете. 
А ето и вижданията на проф. Александър Кинг, почетен президент на 

Международния форум за информация и документация и експрезидент на Римския клуб, с 

чиито анализи и прогнози няма как да не се съобразим [5]. 
„Широко разпространено е мнението, че навлизаме във фазата на “информационното 

общество” - такъв етап от нашата обществена еволюция, който се отличава от 

предшестващото го индустриално общество, формирано от промишлената революция, 

толкова значително, колкото индустриалното общество се отличаваше от предишното 

аграрно общество. През 50-те години ние, работещите в МФД, смътно усещахме 

приближаването на големите промени и това намери отражение в дългосрочния план за 

дейността на МФД, който съставих преди да си отида от президентския пост. Но ние дори 

не предполагахме с каква скорост се приближава информационната ера, колко дълбоки ще 

бъдат промените и колко важна роля за развитието ще играе микроелектрониката - част от 

експериментите по физика на твърдото тяло в онези времена.” 
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„Но тенденцията за формиране на информационното или постиндустриалното 

общество, както някои го наричат, е една от многобройните важни тенденции към 

промяна, които се наблюдават сега в света. Едновременно с това стават много други 

важни промени – демографския взрив, затоплянето на отношенията Запад - Изток, 

измененията в структурата на икономическата дейност в тихоокеанския регион, засилваща 

съмненията, че околната среда е способна да погълне продуктите от неимоверно 

нарасналата дейност на човека, прогресивното неравенство между богатите и бедните 

страни, фактическата загуба на национален суверенитет, разрушаването на ценностите, 

които, както се смяташе, циментират обществото, както и нарастващите проблеми на 

държавното управление в съвременната сложна, неопределена и изменчива ситуация. Тези 

и много други фактори в съчетание с перспективите на информационната революция ни 

позволяват да предположим, че се намираме в разгара на фундаменталния преход към 

общество от нов тип, коренно отличаващо се от миналото, и тази ситуация съдържа 

огромни възможности за подобряване на човешкото съществувание, но в същото време 

крие много нови опасности и проблеми, които ще изискват от хората максимум мъдрост. 

Тази убеденост за важността на ситуацията се отрази в темата на двадесетата годишна 

конференция на Римския клуб, която трябва да се състои в Париж през октомври 1988 г.: 

Предстоят велики промени – основания за живот и надежда в глобалното общество.” 
„Две важни области на прогреса са свързани с нови направления в биологията и 

микроелектрониката. Тези две области всъщност са сфери на информационните 

технологии: в молекулярната биология това е свързано с разгадаването на тайните на 

генетичния код, а в микроелектрониката - с вездесъщия компютър. Сред серията нови 

технологии тази две заемат видно място; приложната микроелектроника много добре се 

съчетава с другите авангардни направления като оптиката на стъклените влакна, 

изкуствените спътници, холографията и приложението на лазерите и течните кристали. 

Този технологичен комплекс се отличава по значение от другите важни разработки по 

това, че споменатите технологии могат да се използват в целия диапазон на 

икономическата и социална дейност, както това се случило с парния двигател, и 

благодарение на това създават основа за нова вълна на промишлената революция с 

огромни социални и културни последици. Например микроелектрониката с ниската си 

себестойност и пределна миниатюризация позволява да се добави интелектуален 

компонент и памет на всяко техническо средство, разработено от човека, при това с 

умерени разходи. Първата промишлена революция многократно увеличила слабата 

мускулна сила на хората и животните; по аналогичен начин втората вълна на развитие ще 

увеличи умствените способности на човека (да натрупва, обработва и прилага 

информацията) до такава степен, каквато сега можем само смътно да предполагаме.”  
„Вероятно по-важни ще бъдат всевъзможните последствия за промишлеността. По-

фундаментални постижения ще бъдат постигнати, както изглежда, от новите подходи от 

типа на японската мехатроника, когато отделни процеси или цели производствени 

системи се проектират на базата на комбинирани механични и електронни принципи. По-
малко ще бъдат различията между производствените методи в отделните сектори на 

икономиката и ще се прояви тенденция на преодоляване на различията между 

промишлеността, селското стопанство и сферата на обслужване.” 
„По-общите социални характеристики на новото общество е трудно и опасно да 

бъдат предсказани. Въпреки лесното използване на електронните комуникации има 

опасност от поява на изолация и отчуждение, които информационното общество може да 

предизвика с неговите тенденции да поощрява работата вкъщи, а наситеността с 

образователни и развлекателни канали ще доведе до откъсване на семейството от 

непосредствени контакти с външните хора. Трябва да се страхуваме не от активния отказ 
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от масови форми на културен живот, който наблюдаваме днес, а от постепенно 

прокрадващото се отчуждение на индивида - пасивно и коварно.” 
„В днешно време основните дискусии, свързани с ранните етапи на новото 

общество, се отнасят до проблема за заетостта. Тук не можем подробно да изложим 

всички доводи, но може определено да се говори за големи промени в изискванията на 

обществото към знанията, навиците, управлението, схемата за заетост и 

продължителността на свободното време.“ 
„Възникването на глобални проблеми с всички присъщи сложности и 

неопределеност поставят сериозни изисквания към способностите на нашите политици-
идеолози, към организационните структури, процедурите за вземане на решения и 

административните методи, с чиято помощ ще трябва да се справим с тези проблеми.“ 
„Структурите, процедурите и политическите механизми на съвременното 

управление са създадени преди повече от сто години в унисон с изискванията на ранния, 

по-прост, период и не са в състояние адекватно да решат разнообразните проблеми на 

днешния свят въпреки, а отчасти и благодарение на могъщия административен апарат.  
Новото общество, което ще възникне в резултат на този велик преход, трябва да 

разработи система от етични ценности, отчитаща новите условия и процес на мислене без 

да нарушава вечните истини.” 
„Изводът от всичко изложено се състои в това, че с разработване на все по-

авангардна информационна технология и способност да се отсява значимото възниква 
остра необходимост от обхващане и разбиране на проблемите на знанието и мъдростта. 

Ние нямаме реални свидетелства за това, че човешката мъдрост е нараснала съществено 

през последните четири хиляди години, независимо от гигантското увеличаване на обема 

на знания и още повече – на информацията. Мъдростта, придобита благодарение на опита, 

зависи не от количеството информация, достъпна за мъдрия човек, а от неговата (нейната) 

способност да използва тази информация. И бъдещото на човечеството зависи от 

развитието на тази способност. Не може ли да се създаде технология за знание и мъдрост? 

Аз се съмнявам в това, но в същото време съм убеден, че има остра и всеобща потребност 

да се заемем с проблемите на превръщане на информацията в знание и предаване на тези 

знания за формиране на мъдрост.” 
„Важно е ние, които се занимаваме с информационните процеси, да работим в тази 

перспективна насока. Пред нас стои велика задача.”, завършва Александър Кинг. 
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“Нашето общо бъдеще” [1] е докладът на Световната комисия на ООН по околната 

среда и развитието (1987), известна като Комисията Брундтланд, с чието публикуване е 

пуснат в обръщение термина “устойчиво развитие”. Устойчивото развитие е такова 

развитие, при което се постига удовлетворяване на жизнените потребности на днешното 

поколение без да бъдат лишавани от тази възможност бъдещите поколения. То съдържа 

две основни концепции: концепция за “потребностите”, в частност основните потребности 

на бедните слоеве население, на която следва да се отдаде първостепенно значение, и 

идеята за налагани от състоянието на технологията и обществените организации 

„ограничения” при задоволяване на жизнените потребности на днешното и бъдещите 

поколения. 
Комисията Брундтланд базира своите препоръки на антропоцентричния подход. 

Предполага се, че хората имат право (в разумни граници) да осъществяват общото 
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желание за подобряване условията на живот. Въпреки това, нашият биологичен вид се 

разглежда като най-сериозната заплаха за световната екосистема, а следователно, и за 

нашето бъдеще. Съществуващите организации не се справят с нарастващото противоречие 

между човешките потребности и бъдещата екологична жизнеспособност. 
“През този век взаимоотношенията на човечеството с планетата претърпяха 

съществени изменения. В началото на века нито хората, нито съществуващите технологии 

са могли радикално да изменят системата на планетата. В края на века се увеличи не само 

броят на хората и тяхната дейност във връзка с това, но и настъпват непредвидени 

изменения в атмосферата, почвата, водата, растенията, животните и взаимоотношенията 

между тях. Скоростта на тези промени надхвърля способностите на науката и 

съвременните ни възможности за оценка и превенция. Това прави напразни опитите на 

политическите и икономически институти да възприемат раздробено света и да се 

адаптират към него. Това предизвиква безпокойство у много хора, които се опитват да 

решат тези въпроси на политическо ниво” [2]. 
Основните моменти на “Нашето общо бъдеще” могат да бъдат обобщени така [3]: 

1. Съществува двустранна причинно-следствена връзка между развитието на 

икономиката и деградацията на околната среда. Това означава, че не само 

развитието нанася потенциална вреда на екосистемата, но и увредената екосистема 

задържа растежа и развитието. 
2. Огромният стремеж на много, предимно развиващи се страни, да достигнат 

състояние на високо развитие води до прекалена експлоатация на ресурсите. 
3. Бедните нации трябва да имат своя законен дял в развитието и, справедливостта го 

налага, да имат достъп до своя законен дял ресурси, необходими за поддържане на 

ръста на производството. 
4. По-богатите нации трябва да се откажат от навика да разточителстват в такива 

важни области като енергопотреблението.  
5. Организациите, които решават въпросите на въздействие върху околната среда и 

използването на природните ресурси са далеч от онези, които взимат икономически 

решения; приеманите решения за опазване на околната среда и за икономическото 

развитие трябва да са взаимообвързани. 
6. Прекомерната скорост на увеличаване на населението трябва да се регулира; за 

целта е необходимо да се вземат съответните правителствени решения. 
7. Прекалено високите субсидии за фермерите в индустриалните страни задълбочиха 

проблемите на околната среда; липсата на ефективни системи за поощряване 

развитието на селското стопанство и равнодушието на чиновниците към тази 

област в развиващите се страни също доведоха до проблеми в околната среда. 

Трябва да се отстрани този дисбаланс и несправедливото разпределение на 

хранителните продукти. 
8. Проблемът с изчезващите видове и подложените на опасност от изчезване 

екосистеми трябва да стане основен икономически и ресурсен проблем, който 

трябва положително да бъде решен на правителствено равнище. 
9. Трябва да се намерят механизми, които биха позволили значително да се увеличи 

използването на енергия от развиващите се страни като едновременно се намалява 

използването на енергия в индустриалните страни; екологично чисти източници на 

енергия са крайно необходими. 
10. В най-близко бъдеще производството на продукция неизбежно ще се увеличи; 

много важни са високата производителност, повишената ефективност и намаляване 

нивото на замърсяване на околната среда. 
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11. Градовете, в които населението непрекъснато нараства, изпитват безпрецедентни 

трудности. Особено в развиващите се страни се налага бързо повишаване 

способността на организациите да разрешават урбанистични проблеми. Важно е да 

има ясна правителствена стратегия за решаване на проблема с разселването. 
12. Трябва да бъде гарантирана устойчивостта на екосистемите, от които зависят 

икономическите системи на света. 
13. Трябва да се решават рационално проблемите на суверенитета, които влияят върху 

справедливото разпределение и ефективното използване на общото достояние 

(космоса, океаните и Антарктида). 
14. Традиционното разбиране за безопасност (обикновено асоциирано с политическа и 

военна заплаха за суверенитета) трябва да бъде разширено като в него се включи на 

опасността от причиняване на вреда на околната среда. 
15. За постигане на устойчиво развитие са важни крупни организационни, структурно-

правови и процесуални изменения. 
Докладът на комисията Брундтланд не включва подробен план за достигане на 

устойчиво развитие, той предлага само описание на неотложните за решаване проблеми и 

обширна еталонна стратегия, с чиято помощ народите на света биха могли да разширяват 

сферата на сътрудничество, като приемат мерки, адекватни на техните културни, 

географски и други условия, но насочени към постигане на общата цел. Не са разработени 

и предложения за такова устойчиво развитие, което би подхождало към едни или други 

силно вариращи национални, географски или културни особености. Като цяло, за 

осъществяване на устойчивото развитие са нужни:  
 политическа система, осигуряваща действително участие на гражданите във 

вземане на решенията; 
 икономическа система, способна да осигурява материална печалба и технически 

знания на устойчива самовъзвръщаема основа; 
 социална система, осигуряваща решаване на усложненията, произтичащи от 

нехармоничното развитие; 
 производствена система, задължително спазваща екологичната основа за развитие; 
 технологична система, способна постоянно да намира нови решения; 
 международна система, поощряваща устойчивия модел на търговия и финансиране, 

а също така 
 гъвкава и способна да се саморегулира административна система. 

За осъществяването на тези цели са необходими значителни изменения в социалната 

структура и организация: Всъщност устойчивото развитие е процес на изменения, при 

които разработването на ресурсите, управлението на вложенията, ориентацията на 

техническото развитие и организационните промени са в пълна хармония и повишават 

както настоящия, така и бъдещия потенциал за удовлетворяване на потребностите и 

стремежите на хората”. 
В “Нашето общо бъдеще” необходимостта от обединяване на дейността по околната 

среда и развитието е изразена в настойчива форма с цел да се замени процеса на приемане 

на отделни, единични решения, което е типично за повечето национални и международни 

агенции, с един цялостен подход на приемане на решенията. 
“Ако има възможност да се предвиди и предотврати нанасянето на вреда на околната 

среда, то необходимо е екологичната политика да се разглежда едновременно и като 

икономическа, търговска, енергетична, селскостопанска и т.н. в един и същи дневен ред и 

в едни и същи национални и международни организации” [4]. 
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Единна визия за развитието в бъдеще става възможна след разработката на други 

няколко доклада, разработвани с участието на хиляди експерти. Първият – „Един по-
сигурен свят: наша обща отговорност” – доклад на Групата на високо равнище по 

заплахите, предизвикателствата и промяната. Вторият – „Инвестиране в развитието. 

Практически план за реализация Целите в областта на развитието, формулирани в 

Декларацията на хилядолетието”, или Проекта на хилядолетието, оглавяван от проф. 

Джефри Сакс, подпомогнат от десетки експерти и стотици консултанти от целия свят. 

Третият доклад – „Оценка на екосистемите на прага на хилядолетието”, разработван в 

периода 2001-2005 г. от 1350 експерта от 95 страни и основан на 33 субрегионални 

оценки. Освен синтезирана информация за състоянието на екосистемите и биологичното 

разнообразие, този доклад съдържа и сценарии за развитието на бизнеса, здравния статус 

на населението и др. Четвъртият доклад е докладът „При по-голяма свобода – към 

развитие, сигурност и човешки права за всички”. В света на взаимносвързани заплахи и 

предизвикателства всяка страна е заинтересована да реагира на всяка от тях ефективно. Да 

се осигури по-голяма свобода може само посредством широко, дълбоко и устойчиво 

глобално сътрудничество между държавите. Такова сътрудничество е възможно само в 

случай, че всяка страна в политиката си отчита не само потребностите на своите 

собствени граждани, но и потребностите на всички други хора. Докладът „При по-голяма 

свобода – към развитие, сигурност и човешки права за всички” на Генералния секретар на 

ООН – Кофи Анан, е предназначен за държавните и правителствени глави от целия свят, 

взели участие в юбилейната сесия на Общото събрание на ООН през м. септември 2005 г. 
Последният доклад е „За устойчиво и справедливо бъдеще за всички” - 2012 г., изготвен за 

конференцията на ООН „Рио+20”, Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун го 

представи заедно със заключителния документ „Бъдещето, което предстои”. 
Някои от тезите на „Доклад на Групата на високо равнище по заплахите, 

предизвикателствата и промяната към ООН – 2004 г.”, изработен от Групата на високо 

равнище с председател Анан Панярачун предвиждат нова колективна сигурност [5]: 
„Най-сериозните заплахи за сигурността, с които се сблъскваме днес и ще се 

сблъскваме в следващите десетилетия, далеч не се свеждат до агресивни войни между 

държавите. Те включват бедността, инфекциозните болести, влошаване състоянието на 

околната среда, войните и насилието вътре в държавите, разпространението или 

възможността за употреба на ядрено, радиологично, химическо и биологично оръжие, 

тероризма и транснационалната организирана престъпност. Основателите на 

Организацията на обединените нации са мислили преди всичко за сигурността на 

държавата. Когато са говорили за създаване на нова система за колективна сигурност, те 

употребявали термина в традиционното военно значение: това е система, при която 

държавите се обединяват, заявяват, че агресията срещу една от тях е агресия срещу 

всички, и се задължават в подобен случай да реагират колективно. Без взаимно 

признаване на заплахите не може да има система за колективна сигурност. Най-малкото, 

което трябва да постигнем, е нов консенсус между отслабналите съюзи, между богатите и 

бедните страни и народи, обхванати от недоверие на фона на все по-разширяващата се 

пропаст между културите. Същността на този консенсус е проста: всички ние отговаряме 

за сигурността на другия, а здравината на консенсуса ще бъде проверена на дело. 
Главната задача на Организацията на обединените нации и нейните членове е да не 

допуснат отдалечените заплахи да се превърнат в непосредствени, а непосредствените 

заплахи да не предизвикат разрушителни последици. Това изисква изработването на 

рамки за превантивна дейност, които да обхващат заплахите във всички аспекти, в които 

те с най-голяма сила се проявяват в различни райони на света. Описвайки как да се реши 

сложната задача за предотвратяване, ние започваме с развитието, тъй като то е 

необходимата основа на системата за колективна сигурност, в която сериозно внимание се 
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отделя на предотвратяването. То има многофункционален характер – подпомага борбата с 

бедността, инфекциозните болести и екологичната деградация, които убиват милиони и 

заплашват сигурността на човека. Играе жизненоважна роля в усилията, призовани да 

помогнат на държавите да предотвратят или преобърнат процеса на отслабване на 

потенциала на държавата, което има решаващо значение за отстраняване на всякакъв вид 

заплахи. Също така представлява част от дългосрочна стратегия за предотвратяване на 

гражданска война и премахване на условията, в които процъфтяват тероризмът и 

организираната престъпност.” 
В продължение на антропоцентричния подход Групата на високо равнище по 

глобална устойчивост връчва през 2011 г. в Адис Абеба на Генералния секретар на ООН 

„Доклад на ООН за устойчиво и справедливо бъдеще за всички” с препоръки за пътя на 

придвижване към екологична чистота, справедливо и устойчиво бъдеще за планетата. 

Препоръките засягат изкореняване на бедността, премахване на неравенството, 

обезпечаване на общия икономически ръст, балансирано производство и потребление и са 

насочени към борба с изменението на климата и защита на планетата. 
Членовете на Групата препоръчват на държавите придвижване към устойчиво 

бъдеще с отчитането на тези промени. Те засягат премахването на бедността, защита 

правата на човека, повишаване на образоваността на населението в сферата на 

устойчивото развитие, разширяване на заетостта. Авторите на доклада искат да се 
стабилизира управлението на природните ресурсите и зелената революция да стане факт 

през 21-ви век. Да се предприемат мерки за адаптация към последствията от глобалното 

затопляне и за смекчаване последствията от природните катастрофи. 
В доклада се подчертава, че достигането на устойчиво развитие изисква 

трансформации в световната икономиката. В него се отбелязва, че днешната глобална 

криза предоставя възможности за съществени реформи не само във финансовата система, 
но и в реалния икономически сектор. Членовете на Групата на високо равнище 

препоръчват на политиците да отчетат социалните и и икономическите последствия на 

подобни усилия. Докладът съдържа препоръки към Генералния секретар на ООН да 

затвърди стратегията за устойчиво пазвитие в системата на ООН и да създаде работна 

група за създаване на индикатори за устойчиво развитие [6]. 
Новият доклад на ООН за 2012 г. се явява своеобразна пътна карта за създаването на 

жизнеспособно и справедливо бъдеще за всички. Групата на високо равнище по глобална 

устойчивост е създадена през август 2010 г. „за обсъждане и изработка на ново виждане за 

устойчив ръст и благополучие, както и на механизми за внедряването му в живота” с 

отчитане на съвременните изисквания по изменението на климата, загубата на 

биоразнообразие и липсата на продоволствена сигурност. Съпредседатели на Групата са 
президентът на Финландия Таря Халонен и президентът на Южна Африка Джейкъб Зума, 

а членове – 22–ма влиятелни международни дейци. Ето някои извадки от текстовете на 

Доклада [7]: 
„Група на високо равнище за глобална устойчивост. Препоръки към устойчива икономика 

Правителствата трябва да установят ценови показатели, които оценяват 

устойчивостта, за да се насочват решенията по отношение на потребителските и 

инвестиционните решения на домакинствата, бизнеса и публичния сектор. По-специално, 

правителствата биха могли:  
 Да установят природните ресурси и външните фактори за ценообразуване, 

включително въглеродното ценообразуване, чрез такива механизми, като данъчно 

облагане, регулация или системи за търговия на емисии към 2020 г. 
 Да реформират националните фискални и кредитните системи, да предоставят 

дългосрочни стимули за практиките на устойчивост, както и да въздействат върху 

демотивиращи фактори за неустойчиво поведение. 
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 Постепенно премахване на субсидиите за изкопаемите горива и намаляване на 

други погрешни субсидии към 2020 г. Намаляването на субсидиите трябва да се 

направи по начин, който защитава бедните и облекчава прехода за засегнатите 

групи, когато продуктите или съответните услуги са от първа необходимост.  
Правителствата, международните финансови институции и големите компании 

трябва да работят заедно, за да създадат стимули за увеличаване на инвестициите в 

технологии за устойчиво развитие, иновации и инфраструктура, включително чрез 

приемане на политики и цели, които намаляват несигурността на инвеститорите; да 

насърчават публично-частни мрежи за подпомагане на научноизследователската и 

развойна дейност; да развиват схеми за гаранция на риска и предоставянето на рисков 

капитал. Правителствата да насърчават допълнително публичното и частно финансиране 

за устойчиво развитие. Да стимулират по-нататъшно проучване на нови области на 

иновативни източници на финансиране по целия свят. 
Правителствата трябва да използват публичните инвестиции, за да създадат 

подходящите рамки, които катализират значително допълнително финансиране от частния 

сектор, например чрез предоставяне на ползване на инфраструктура, споделяне на риска, 

финансиране на жизнено важни проекти, към които няма частен инвестиционен интерес, 

предварително поемане на ангажименти за закупуване.  
Правителствата трябва да се стремят да стимулират инвестициите в устойчиво 

развитие чрез оформяне на инвеститорските изчисления за бъдещето, по-специално, като 

залагат по-голямо използване на механизми за споделяне на риска и повишаване на 

сигурността на благоприятстваща среда, от гледна точка на регулираност и политика. 
Мерките могат да включват цели за възобновяема енергия или опазване на околната 

среда, намаляване на отпадъците, опазване на водите, достъп до пазарите на въглеродни 

емисии чрез Механизма за чисто развитие на Протокола от Киото, или трайни 

перспективи за публично финансиране.  
За измерване на напредъка в устойчивото развитие към 2014 година следва да бъде 

разработен Индекс за устойчиво развитие или набор от индикатори. За тази цел 

Генералният секретар на ООН трябва да назначи техническа работна група, включително 

съответните заинтересовани страни.” 
Според авторите на доклада на ООН, липсата на политическа воля пречи на 

устойчивото развитие. Дългосрочната устойчивост на хората и планетата трябва да бъде в 

основата на всички икономически и политически решения, се казва в новия доклад на 

Организацията на обединените нации. Светът трябва да промени начина, по който прави 

бизнес, с поглед отвъд БВП и поставяне на предан план на изводите на науката за 

околната среда. Препоръките включват премахването на субсидиите за изкопаемите 

горива, искат предоставяне на нови възможности за "зелен" растеж и анализ на пълните 

разходи, свързани с околната среда на производство и потребление. В доклада са 

посочени 56 препоръки към устойчиво развитие в 12 ключови области [8]: 
1) Трите ключови области на вода, енергия и храна трябва да се обединят в едно цяло 

и вече да не се третират като отделни въпроси.  
2) Науката и политиката трябва да бъдат по-добре интегрирани, включително да имат 

съгласувани определения за "планетарни граници", "екологични прагове" 
"повратни точки". По-голямо внимание трябва да се обърне на океаните и на 

"синята икономика."  
3) Трябва да бъде постигнат консенсус за всички екологични и социални разходи за 

производство и консумация, които предлагат новите възможности за "зелен" 

растеж.  
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4) Социалното включване трябва да бъдат адресирано и насочено към 

задълбочаващото се социално неравенство.  
5) Младите хора трябва да бъдат включени в обществото, политиката, труда и 

развитието на бизнеса.  
6) Равенство между половете трябва да постигне сериозен прелом, за да бъде успешно 

устойчивото развитие.  
7) Международната общност трябва да оценява развитието отвъд БВП и да търси нов 

индекс за устойчиво развитие.  
8) Ако не бъдат осигурени нови огромни източници на капитал - както частни, така и 

публични, помощта за развитие ще остане критично слаба.  
9) Устойчивото развитие трябва да бъде същност и основа на политическите 

програми и бюджети.  
10) Международните институции следва да играят ключова роля в преминаването към 

устойчиво състояние на държавите. Необходимо е създаването на Съвет за 

устойчиво развитие и приемането на цели за устойчиво развитие.  
11) Трябва значително да се увеличи заделяният ресурс за адаптация и намаляване на 

риска от бедствия.  
12) Правителствата, пазари и хора, трябва да погледнат отвъд краткосрочните планове. 

Стимулите, благоприятстващи краткосрочените планове, трябва да бъдат 

премахвани. Устойчивият избор трябва да стане по-достъпен за потребителите.  
Следват реакции на световни бизнес лидери, държавни ръководители и 

общественици [9]: 
Джейкъб Зума, южноафрикански президент, председател на панела на високо 

равнище: "С възможностите на света, подхлъзнат допълнително в рецесия, политиците са 

гладни за идеи, които могат да им помогнат да се движат напред в тези трудни времена. 

Устойчивото развитие е по-важно от всякога, като се имат предвид многобройните кризи, 

които сега обгръща света. 
Кони Хайдегер, европейски комисар за действията в областта на климата: "Светът 

трябва да реши какво да прави с новия доклад на ООН: или да го сложи при другите 

доклади на рафта, или да го приеме като сериозен сигнал за събуждане. Световните 

лидери трябва да постигнат съгласие относно целите за достъп до устойчива енергия и 

възобновяемите източници на енергия. Частният капитал търси само печалба, но 

разходите за производство, не са единственото, което определя стойността на един 

продукт. Неговите социални и екологични разходи трябва да бъдат оценени най-сетне. " 
Сара Най, Oxfam International: "Докладът на експертната група е визията за едно 

справедливо и устойчива бъдеще, която Oxfam напълно споделя. Но неговите препоръки 

предоставят призиви, а не решения. Това е слабо лекарство за животозастрашаваща 
диагноза." 

Архиепископ Дезмънд Туту, председател на Старейшините, независима група от 

световни лидери, които работят за мира и човешките права: "Ако лицата, отговорни за 

вземането на решения, продължават да се съсредоточават основно върху икономическия 

растеж, за да отговорят на нуждите на човечеството, а не върху цялата поредица от 

фактори, които могат да осигурят по-устойчив подход, те рискуват да оставят на 

бъдещите поколения още по-поляризиран и опасен свят." 
Гру Брунтланд, член на Групата на високо равнище по глобална устойчивост и на 

бившата Световна комисия по околна среда и развитие, която изготви доклада 

„Брунтланд”: "Ние сега трябва да действаме много по-решително. Няма друг, 

алтернативен път напред. В продължение на 20 години от първата Среща на върха в Рио 
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де Жанейро за Земята, тези въпроси са били широко обсъждани, с разбирането, че само 

интегриран подход, който обхваща целия собствен капитал на поколенията, ще се осигури 

устойчиво бъдеще за човечеството."  
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Abstract: 
The modern satellite systems allow to organized the continuous monitoring for key geophysical 
fields. They allow also to elaborate an assessment of local seismic activity in a given area of the 
Earth's surface. Together with the development of two types of modern building anti seismic 
structures, as follows: the passive control technologies and the structures with active dynamic 
response management, the modern satellite monitoring systems allow to solve the three essential 
problems of the modern scientific specializations as follows: engineering seismology and 
earthquake engineering:  

 to develop early warning systems and response; 
 to estimate local seismic activity; 

 to significant reduce of buildings and facilities seismic risk in case of strong earthquakes. 
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1. INTRODUCTION 
The temperature radiation (by the Outgoing Longwave Radiation method) is used for the 

earthquake forecasting. The data are obtained by satellite systems. Earthquakes with magnitudes 
M> 6 are investigated. The quantity criteria for earthquake forecasting estimation are elaborated 
in the study. The average of the output resistance is calculated for double year period [3], [4] 
before the crash for the specific areas of the Earth's surface (fair circle). Two values are 
compered in the study: 1) the average value for the double year period before the crash and 2) 
the instantaneous value of the emissions in the year of disaster occurred [15]. This comparison 
defines time interval. In this time interval is realized the most quantity energy, due collision 
between the earth plates. 

The values of: coefficients of OLR variations, the maximum value of radiated energy 
[kWh/m2] and the time interval of disaster occurred are calculated for ten earthquakes.  

Work hypothesis for strong earthquake forecasting [maximum value of radiated energy in 
kWh/m2 and time period in days] is presented in the study. This hypothesis is based on obtained 
results and trends [15, 16]. Since the beginning of this century (2000-2016) the humanity has 
suffered from dozens of destructive earthquakes with magnitude over M ≥ 6, including two 
catastrophic earthquakes (Sumatra 26.12.04 and Japan 11.03.11) with magnitude over M ≥ 9. 
They destroyed entire settlements and infrastructure - bridges, highways, roads, flooded islands, 
coastal harbors and power stations. The human victims amount to several hundred thousand. 
Material damages are in the same order reaching billions of dollars. The earthquake history 
constantly proves the unpredictability of power, place and time of the next cataclysm.  

According to statistics, the number of devastating earthquakes increases over the time [1], 
whereas the geographical distribution is (Latitude, Longitude) predominantly in the “Fire ring” - 
along the boundaries of the main geotectonic plates and the fault lines. The process of 
occurrence of the cataclysm is probable. Some earthquakes forecast researches are given in [5], 
[6], [7], [9], [10], [12], [13], [14]. Teams from different countries are availing themselves of 
modern satellite technologies. Efforts are focused on studying changes in the ionosphere, 
underwater currents in the World Ocean, tides, electromagnetic emissions, thermal anomalies, etc. 

In this study is presented information on the thermal anomalies (OLR) collected by the 
satellites during the earthquakes and from the past two years without earthquakes for the relevant 
geographic locations. It is known that the masses of the tectonic plates are subjected to enormous 
pressure and critical stresses are generated whereby positively charged particles “p-holes” are 

emitted. When these reach the ground, they ionize the molecules of the air and infrared rays are 
emitted. It is known as OLR. The satellite sensors at tens of kilometers catch the infrared 
radiation and keep track of it as a reflection from the Earth's surface with wavelength of 10-13 µm. 
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Figure 1. Passive control technology – idea solution [17]. 
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Figure 2. Active control technology – idea solution [17]. 
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Figure 3. Active control technology – numerical solution. 
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Figure 4. Principal OLR signals before a) and after b) a big earthquake 
c) Change of energy ∆Emax  

 

2. METHOD 
The figure 4, a, b represents examples of variations of OLR signals. One of the figures 

represents variations of OLR signal WITHOUT any seismic phenomena for a two - year long 
period for the specific place on Earth with geographical coordinates – Latitude and Longitude. 
The other figure represents the OLR signal for the same place of the Earth with the same 
geographical coordinates, but for a time period of one year WITH occurrence of big seismic 
phenomena. The minimum and maximum values are as follows: Wamin, Wamax, d

MminW , d
MmaxW , and 

the average integral values are as follows: 
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Extensive analysis (hundred occurred earthquakes with M > 6) shows that the difference 
between the average integral OLR signal values and the arithmetical average values is less than 
5%. For this reason could be assumed that: 
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The variation of the energy of the OLR signal in the time interval 21 tth   is shown in the 

figure 1 (c) where the variation ∆Emax is most significant. The points A and B match aligned 
values of: 

       AI
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M WtWtWWtW  211 hence . (3) 

The largest amount of change of energy ∆Emax in a year with an earthquake is determined 
by the expression: 
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The extent of variation of the radiation during the period of two years without any 
cataclysms is δN [ – ]: 
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and the extent of variation of the radiation during the period with cataclysms is δd [ – ]: 
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3. RESULTS 
Numerical energy indicators for forecasting of strong earthquakes – main results of the 

study presented by the maximum values of energy change ∆Emax [kWh/m2] and time in days after 
∆Emax occurrence as well as the variation δN before and δd during the disasters.  

 
 Time δN δd ∆Emax ∆t M WAI H Latitude Longitude Place 
  [ – ] [ – ] [kWh/m2] [days]  [W/m2] [kM]    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 28.03.99 0,150 0,337 4,42 12 6,6 244 15 30,512 79,403 
Uharanchal 

India 

2 28.10.05 0,080 0,430 3,47 25 7,6 238 26 34,539 73,588 
Indo-

Pakistan 
border 

3 21.09.09 0,080 0,147 5,20 06 6,1 252 14 27,332 91,437 Bhrtan 

4 18.09.11 0,080 0,156 4,80 04 6,9 262 50 27,730 88,155 
Sikkim-

India 

5 25.04.15 0,154 0,259 3,11 23 7,8 260 8,22 28,230 84,713 
Lanying 
Nepal 

6 12.05.15 0,136 0,344 5,25 31 7,3 257 15 27,808 86,065 
Kodari 
Nepal 

7 16.09.15 0,135 0,512 
4,10 

(4,79) 
10 

(10) 
8,3 210 22,4 -32,560 -70,00 Chily 

8 15.04.16 0,220 0,480 4,20 31 7,0 265 10 32,050 132,01 
Kumamato-
Shi Japan 

9 16.0416 0,163 0,634 9,00 16 7,8 218 19 79,900 0,37 Equador 
10 28.04.16 0,107 0,202 2,00 03 7,0 280 27 -16,07 167,39 Vanuato 
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Abstract: 
Due to the increasing global needs of the construction sector, building materials’ consumption 

grows very fast and opens the door for new alternative materials. Meanwhile, industries 
generate millions of tons of residual by-products, which are mainly deposited. Concrete as the 
most widely used material worldwide could become greener as a result of the application of 
recycled aggregates on one hand and green cement on the other hand. This article discusses the 
possibilities for utilization of industrial residuals in green building materials. The focus is on 
cements with zero or low quantity of Portland cement. This transforms industrial residuals into 
secondary raw materials with a particular environmental effect - a sufficient decrease in CO2 
emissions. Details of the cement manufacturing process are reported. 

Keywords: 
Green Cement, Alkali-Activated Binders, Industrial Residuals, Alternative Materials, Advanced 
Technology. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Construction materials play an important role in building integrity. The proper structural 

design and the required physical and mechanical properties of the materials are responsible for 
the strength and durability of the structures. Sustainable structures can be constructed using 
green alternative materials with similar or better properties than traditional building materials, or 
by reusing traditional ones in a better way. Green materials are mostly based on recycled 
products or wastes, which could partially or entirely replace natural materials extracted from 
non-renewable resources. The utilization of waste materials in construction turns them into a 
secondary source for materials production. This strategy will reduce landfill deposition, protect 
the nature, reduce costs and lead to lower energy consumption compared to the production of 
traditional building materials and save energy for production of non-renewable ordinary building 
materials.   
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A special tool called European Technical Approval (ETA) is used for alternative materials, 

which are not included in the harmonized European Standards for construction sites. ETA is a 
European certificate which supports the introduction of non-conventional building materials, by 
guaranteeing the performance and characteristics of the alternative materials even without CE 
marking. ETA is valid in all EEA countries. Industrial wastes can be utilized by ETA. 
The construction of sustainable structures encompasses several areas of sustainability throughout 
the process of utilization of the structures. It starts from sustainable urban planning, design and 
construction, then sustainable exploitation and maintenance and finishes with sustainable 
recycling at the end of its life cycle [1]. During the time of structural design appropriate building 
materials in respect of the 3R concept (reduce, reuse and recycle) should be considered. 
Concretes and also cements as their component are the two most widely used materials in the 
world. The application of green cements and green concretes reduces the use of standard natural 
aggregates and ordinary binders. This article aims to give an overview of the novel aspects of 
structural materials’ design in line with the concept of sustainability, which becomes more 
practical than theoretical. Different types of green cements composed mainly of by-products – 
solid, liquid and gases will be discussed, as well as green concretes developed on recycled 
aggregates, cured or surface treated with alternative materials for better performance.  

2. CURRENT CEMENT AND CONCRETE PRODUCTION 
Ordinary Portland Cement (OPC) is the dominant type of binder used for contemporary 

construction. According to the European Standard 197-1, cements are classified into 5 types in 
respect to their composition (table.1). Each type is divided into subtypes, which define the exact 
percentage of Supplementary Cementitious Material, which could be blended with OPC. OPC 
requires only 5% of additional material out of clay and limestone, which should adjust its 
mineral composition. In comparison, American Standard for Testing and Materials (ASTM 
C150/C150 M) gives a similar classification (Type I÷V) [2], but cements groups are divided 
according to mineral composition, heat of hydration and rate of gained strength. 

Table. 1. Classification of cement types, according to EN 197-1 [3] 

CEM I 
Portland 
Cement (PC) 

PC and up to 5% of minor additional constituents 
(the original OPC)  

CEM II 
Portland 
Composite 
Cement 

PC with up to 35% of other SCM such as ground limestone, 
fly ash (FA), ground granulated blast furnace slag (GGBS) 

CEM III 
Blast Furnace 
Cement 

PC with a high percentage of blast furnace slag (60-75%) 

CEM IV 
Pozzolanic 
Cement 

PC with up to 55% of selected pozzolanic constituents 

CEM V 
Composite 
Cement 

PC blended with GGBS, FA and pozzolanic material 

 
Cement production has a severe negative impact on nature because of the extraction of 

natural raw materials and the massive release of CO2 emissions. The environmental impact of 
clinker production is significant, the less clinker is produced, the more sustainable the cement is. 
CEM II is the most common type of cement produced with almost 57%, followed by OPC with 
27% [4]. Unfortunately, the application of CEM V is rather limited compared to other types of 
cement. Indeed, CEM V can be considered the first sustainable cement due to the high volume of 
SCMs used. The main sources of emission in the OPC manufacturing process are two: the 
calcination process and the combustion fuel used to heat the raw materials. The amount of CO2 
released also depends on type of fuel. The less emissions released, the more sustainable the 
cement is.  
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The hydration process of cement minerals with water produces a stable, amorphous solid 

hydrate, which continues to grow and expand in the presence of water. The main function of 
cement in concrete is to bind together the aggregates (fine and coarse), but the coarse aggregate 
is the one which gives the strength of ordinary concrete.   
Green concrete is a type of concrete that uses waste materialс, its production process does not 
lead to environmental destruction, or it has high performance and life cycle sustainability. Green 
concrete could partially or fully replace cement or fine or coarse aggregates with wastes from 
different origin. The production of green concretes follows the 3R concept. It has a positive 
impact on decreasing of the global warming and waste deposition thanks to the utilization of 
different types of wastes. The novel CO2 concept for treatment of concrete could utilize 
sufficient quantities of waste gasses, mainly those generated by OPC production.  

3. NOVEL ALTERNATIVE GREEN CEMENT TYPES 
There are several approaches, which can be used for the reduction of carbon emissions and 

improving the energy efficiency of concrete production in general. Updating the manufacturing 
process by optimizing the technology leads to energy efficiency improvements up to a certain 
limit. Then there are several alternatives: replacing the fuels used; utilization of industrial by-
products on a small or large scale and application of alternative liquids and gasses for activation.  

3.1. Cements produced with alternative fuels 
Coal and petroleum coke are the two traditional fuels used for burning cement clinker. 

Natural gas and fuel oil are also used, but to a lesser extent. Approximately 40% of the total CO2 
emissions of a cement plant are generated from the burning [5]. Nowadays, alternative fuels like 
biomass are used quite often in developed countries These can be agricultural and animal waste; 
wood, textiles and plastics from demolition activities; rubber tires; industrial and municipal 
sewage sludge; solid waste; solvent and oil, etc. The effect of each type of alternative fuel in the 
cement kiln is different, but in general most of them lead to the production of less CO2 emissions 
compared to coal and contribute to the clinker production. However, if the correct blend of fuels 
is used, the quality of the clinker will not be affected and no hazardous materials will be formed 
during production. On the other hand, alternative fuels can change the characteristics of the 
clinker like the porosity of the granules, the burning grade, the crystal size of the clinker phases 
or the reactivity and the performance characteristics of the cement. During the last decades the 
application of alternative fuels has moved from the laboratories to practice [6]. The European 
countries substitute up to 70% of ordinary fuels with alternatives [5]. The substitution rates are 
limited by legal and political barriers, regulated by national environmental regulations.  

3.2. Cements with high quantity of Secondary Cementitious Materials 
The utilization of industrial wastes in blended cement is a very good example of recycling 

residuals, which has been successfully implemented for several decades and included in building 
standards. Due to this transformation, industrial residuals are now considered ‘Supplementary 

Cementitious Materials’ (SCMs), which are divided into two groups: cementitious and 
pozzolanic materials. The first ones have binding properties by themselves and the second ones 
exhibit cementitious properties combined with calcium hydroxide (lime). Standardized SCMs in 
blended cements with industrial origin are: limestone, ashes, slags and fumes. There are also 
other SCMs with natural origin like pozzolans (natural and natural calcined) and burnt shale. 
Each SCM affects different properties of the cement and lead to improvement of some of the 
characteristic of the blended cement such as strength (early or later) setting time (initial or final), 
workability, durability, etc.  
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But there are many other industrial residuals, which are still waiting to be developed and 

included in standards (fig.1). Changing the status of wastes to SCMs can open the door for a 
wide range of new applications of these materials.  
 

 
Figure. 1. Industrial wastes, partially classified as Secondary Cementitious Materials 

and non-classified wastes 

Natural SCMs, which have also been researched for the last few decades, can be divided 
into two groups according to the origin: vegetal and animal. For example, SCMs of vegetal 
origin are: rice, hemp, bamboo, wood cellulose, flax, banana, sunn, jute, etc. and of animal 
origin: hair of different animals such as horse, sheep, goat, alpaca, etc. They can also be used as 
fibers in concrete. 

3.3. Alkali-activated cements  
Alkali-activated cements (AACs) contain up to 95% industrial wastes (in the solid part) 

and the rest is the activator - usually NaOH, Na2SiO3, KOH, K2SiO3, RbOH or C3OH and some 
water. The utilization of such high percentage of waste leads to decrease in the comparably high 
percentage of emitted CO2, which is released during the clinker production. As a result of the 
chemical reaction of the waste with the activator a binder is formed, which has better durability 
and longer lifetime and its mechanical properties correspond to those of OPC. The difference in 
the new hydration products in AACs is that they contain mostly calcium-aluminate-silicate-
hydrates (CASH), unlike ordinary calcium-aluminate-hydrates (CSH) in OPC.  

The durability of OPC, which is mostly responsible for the lifetime of the concrete, 
depends on its chemical composition, reaction with water during the time of hydration and later 
on different environmental effects on new hydration products and soluble products (Ca(OH)2). 
Decreasing the level of OPC usually leads to an improvement in cement durability [4] when 
reactive wastes such as slags or pozzolans are added. AACs can contain cement up to 5% to 
intensify the reaction and form additional secondary chemical formations.  

AACs are a real competitor to OPC from mechanical and durability standpoint, but from 
an economic perspective, the price of the activators is still high. However, the price is not what 
hampers the commercialization of these new binders, but legislation. The standards for cement 
and concrete require a narrow range of variation of the quantity of clinker. Meanwhile BSI wrote 
the “Principles of the equivalent durability procedure (EDP)” [7], which is based on the 
traditional method of ensuring durable concrete, without traditional methods for concrete mix 

types SCMs Non-standard industrial wastes 

200



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
design using the so called “candidate concrete”, and gives a chance to all kinds of alternative 
materials to prove their characteristics in practice. 

3.4. CO2 cements 
Calcium silicate-based cements (CSC) are a new type of cements, produced by Solida 

Technologies®, which use the waste CO2, generated by ordinary cement production, for the 
carbonation of CSC. CSC is a non-hydraulic calcium silicate cement with reduced lime content, 
which efficiently stores CO2 during concrete curing [8]. Using CO2 curing, the lime content in 
CSC clinker is reduced by about 45%, which is 30% less than the content in OPC. This reflects 
to 200°C lower temperature for burning OPC and a 30% reduction of the fuel and CO2 
emissions. Moreover, the low-lime chemistry of CSC allows the reaction between lime and silica 
to occur at the clinker temperature of 1250°C. This also reflects in a reduction of CO2 emissions 
– a comparable table is given in table 2. 

Table 2. CO2 emission during production of OPC and CSC [8] 

CO2 emission from: Per ton of OPC clinker Per ton of CSC clinker 
Limestone decomposition 540kg 375kg 
Fossil fuel combustion 270kg 190kg 
Total CO2 emissions 810kg 565kg 

The first industrial CSC clinker was produced in North America by LafargeHolcim. The 
effect of this technology was proven and even some savings in the specific heat consumption 
were achieved due to the different behavior of CSC in the kiln compared to OPC clinker.  
The manufacturing of concrete based on CSC does not require a special mixing and forming 
process. But the chemical process of setting and hardening differs. The low-lime, calcium 
silicate and C3S2 components of CSC do not hydrate when water is added during concrete 
mixing and forming. In the presence of water CSC based concrete reacts with CO2 as in the 
following equation: 

CaSiO3+CO2→CaCO3+SiO2 
This reaction requires CO2 gas pressure and a moderate temperature of about 60°C. These 

parameters turn CSC concrete into precast concrete. The hydration of CSC concrete occurs very 
fast and it is limited only by the ability of CO2 to diffuse throughout that stage of the process. 
Thin elements of up to 1 cm are cured for 6 hours and 25 cm elements for 24 hours, which makes 
this technology very highly productive for precast elements.  

3.5. Mg-oxide based cements 
Water-activated-magnesium-oxide based cement is a very old type of cement, similar to 

those used by the Chinese to build the Great Wall [5]. This type of cement requires about 30% 
less energy for its production and it has some advantages compared to OPC. There are several 
companies, which have patented various types of cement based on magnesia and caustic 
magnesia – Tec-Cements, Eco-Cements, Enviro-Cements, Ceramicrete, Novacem etc. The 
reactive magnesia hydrates to brucite, Mg(OH)2, and when it is exposed to CO2 it reacts and 
forms magnesite [5]. One of the novel researches in magnesium-based cements proved that they 
can absorb more CO2 than is released during their production [9], which gave the name of the 
new type of cement ‘carbon-negative cement’. One of the patented technologies for production 

of Mg-oxide based cements includes a standard autoclaving process (180°C and 150bar 
pressure), followed by air heating (700°) for production of MgO and then blending with hydrated 
magnesium carbonates. One of the benefits of this process is the recycling of CO2 produced 
during the manufacturing process (of 1,0t released CO2, 1,1t CO2 are recycled). 
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4. DEVELOPMENTS IN GREEN CONCRETE PRODUCTION  

Green concrete technology becomes more and more popular thanks to scientific research 
due to its significant contribution to the sustainable development in construction. Application of 
different techniques, mostly related to waste valorization in all states, are noted below. 

4.1. Application of different types of recycled materials 
Recycled concrete aggregates (RCAs) made from construction and demolition wastes 

(C&D) are one of the most popular recycling materials used in building construction. However, 
every year in Europe more than 850 mil tons of C&D are generated [10]. Their application is still 
limited due to the worse performance of RCAs in respect to the mechanical and physical 
properties compared to ordinary aggregates. RCAs have high content of impurities, lower 
density and higher water absorption, but if they are adequately separated and combined with 
proper quantity of natural aggregates they could be used for many purposes.  

According to the standard EN 12620 [11] there are 7 categories based on the constituents 
of recycled aggregates: 

 Rc – concrete, concrete products, mortar, concrete masonry units; 
 Ru – unbound aggregates, natural stone, hydraulically bound aggregates; 
 Rb – clay masonry units (bricks and tiles), calcium silicate masonry units, aerated non-

floating concrete; 
 Ra – bituminous materials; 
 Rg –glass; 
 FL - floating material in volume; 
 X – gypsum plaster, cohesive material (clay and soil); 

The exact proportions of these materials applied in RCAs are determined in standard EN 
933-11 [12] and should also fulfil the requirements of the category specified in EN 12620 and 
the recommendations of EN 206 [13] for concrete with recycled aggregates.  

4.2. Novel concrete composition 
There are several directions of development in novel concrete mix design:  

 Application of higher percentages of SCM than specified in the standards; 
 Minimal utilization of ordinary PC, together with intensification of hydration;  
 Optimization of the mix design for making more self-compacting and self-flowing 

mixtures. 
 Application of alternative fillers for optimization of the particle size distribution.  

4.3. Curing of concrete using CO2 technology 
CO2 capture, storage and activation makes this novel technology for curing concrete 

environmentally friendly. This gives a wide range of applications of CO2 based on the chemical 
reaction between CO2 and the cement particles in the presence of water or water vapor. This 
technology can replace steam curing with rapid curing and produce concretes with good 
mechanical properties, volume stability and low energy consumption [14].   

4.3.1. Curing of elements 
CO2 curing gives almost the same strength of concrete elements as stream curing does for 

the same mix design. This technology is appropriate for ordinary concrete with unsaturated 
capillary pores. The concrete mix should be wet enough and with sufficient workability before 
CO2 is applied [15]. Pre-conditioning of concrete elements is very important, as the higher the 
CO2 curing degree is, the drier the pre-conditioning environment should be. Compared to stream 
curing, CO2 curing gives better dimensional stability of the main hydration products. 
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4.3.2. Surface treatment 

Surface treatment is one of the methods that effectively improves concrete durability and is 
mostly used for marine structures and bridge decks [16]. When CO2 reacts with dry cement it 
forms calcium carbonate which compacts the microstructure by reducing the porosity and 
changing the pore size distribution. The improved microstructure gives higher strength, lower 
absorption and aggressive agent migration.  

4.3.3. Enhancement of recycled concrete aggregates  
Recycled concrete aggregates (RCAs), generated from construction and demolition wastes, 

need to be improved before being applied in concrete, due to the reduction of their mechanical 
properties compacted to ordinary aggregates. The application of CO2 makes RCAs alternative 
materials with better performance thanks to their reaction with calcium hydroxide and CSH 
which increases the volume of new formations and reduces the porosity.  

5. FINAL REMARKS 
In the foreseeable future concrete will keep its key role in construction. In order to fulfil 

the perpetual changes of the environmental norms, cement and concrete should ensure 
sustainability. The construction industry is facing three key challenges – the need to reduce CO2 
emissions, to improve energy efficiency and to recycle higher percent of wastes in general.  

Nowadays, the focus is on sustainability of cements by proper selection of constituents 
from waste materials. Constant chemical composition and physical properties of wastes will help 
their standardization, which are still deposited to a great extent. European legislation must 
approve the use of new binders for structural purposes as others have already done.  

The requirements for concrete are mostly related to standard cement production. Once 
concrete mix design is released from these restrictions, alternative materials can be included 
efficiently. New standards should be developed which focus mainly on the final properties of 
concrete.  
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THE CRACK RESISTANCE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE ELEMENTS 
 

Mirona Mironova1, Peter Gospodinov2 
 

Abstract: 
Lightweight concrete are often used to make wall and partition fences without a constructional 
function. The properties of the finished elements depend on the structural and mechanical 
characteristics of the output materials. The appearance of cracks, as well as the development of 
deformations, have a significant impact on the tense state of the fences. 
Temperature-humidity effects are studied over the whole section of the element under 
consideration. Depending on the changes in the properties of the material over time, the crack 
resistance (durability) of lightweight concrete elements has been assessed. 

Keywords: 
Lightweight Concrete, Fences, Stress, Crack, Deformation. 
 
 

1. INTRODUCTION 
The normal maintenance of cellular concrete structures is associated with predicting their 

crack resistance. This is explained by the fact that the cellular concrete structures are used 
mainly as fencing and the development of cracks on their surface can lead to deterioration of the 
operational properties. 

The stress state of the enclosing structures is significantly affected by the development of 
forced deformations due to the uneven distribution of heat and humidity along the cross-section 
of the structure. It is especially important to take into account the uneven distribution of heat and 
humidity for the construction of cellular concrete. Firstly, this is due to the fact that, due to the 
low thermal conductivity of cellular concrete, rapid damping of the temperature of the impacts 
occurs in the thickness of the structure, and as a result, significant temperature gradients appear 
along the thickness. Secondly, for cellular concrete structures, a high initial moisture content 
(20-30% by weight) is characteristic, which causes a long-lasting occurrence in these structures 
and the existence of a moisture gradient along the cross-section of the structure. The moisture 
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content of concrete between the outer surface and the middle of the structures from gas and foam 
concrete can reach 10-15% of the structure. 

In addition to the temperature-humidity effects on the development of forced deformations 
in cellular structures, carbonization has a significant effect. 

 

2. ASSESSMENT OF THE STRESS STATE STRUCTURES 
The stress state of the enclosing structures during the development of forced deformations 

is determined on the basis of the solution of the plane problem of the theory of elasticity using 
the hypothesis of plane sections. For the enclosing structures, the state of material Q 
(temperature, humidity and carbonation degree) varies mainly in thickness, and in the design 
plane the change in Q is unimportant and it can be ignored in the calculations. Stresses that arise 
in a structure under the action of forced deformations should be determined taking into account 
the influence of the rheological properties of cellular concrete. 

The time variation of the material state characteristic along the thickness of the structure 
(coordinate z) can be expressed as: 

 Q(z,t) =T(t)A(z) (1) 

where T and K are dimensionless functions 
T depends on time t 
A - from the coordinates of the points of the body z. 
 
When considering the stress state of cellular concrete structures, it is necessary to focus on 

the regular mode of changing the characteristics of the concrete state of the structure, as 
characteristic of prolonged drying, the development of carbonization, changes in temperature, for 
which creep is most important. 

With a regular mode of changing the characteristic of the material state, the function t(t), 
can be written in the form: 

 T(t) = 1 – e –αt (2) 

 
where α is the experimental parameter, 

t is the time in days.  
 
The total stresses , taking creep into account, are rationally found by the expression: 

 ơ’(t) = ơ(t)K(t) (3) 

where ơ(t) - stress an elastic-instantaneous problem, 
K(t) - stress attenuation coefficient. 
 
With the help of the compiled program, the influence of various factors on the value of 

K(t) was analyzed and the values of this coefficient for cellular concrete structures and for 
actually occurring conditions were calculated (Fig. 1) 

 

206



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

 

Figure 1. Dependence of stress attenuation coefficient on the creep characteristics of concrete 
and the duration of development of non-stationary forced deformation 

1 - φ∞ = 1,0; 2 - φ∞ = 1,5; 3 - φ∞ = 2,0; 4 -  φ∞ = 2,5; 5 - φ∞ = 3,0 

 
When assessing the stress state caused by the uneven change in humidity over the 

thickness of the cellular concrete structure, much attention is paid to the development of stresses 
by the significant nonlinearity of the dependence of the deformations of cellular concrete on its 
moisture content. This feature shrinkage strain of cellular concrete, which consists in the fact that 
when dried, the coefficient of humidity deformation after reaching a certain moisture content of 
the concrete increases and this increase can be very significant - 10 times or more. 

However, in calculations this nonlinearity is not taken into account, but a constant 
coefficient of shrinkage is used, which depends on the range of humidity change. For cellular 
concrete, two moisture coefficients, δ1 and δ2, are used  -  

δ1 for the wetness range Wp <W <Wb, and δ2 for - Wb≤W <Wf, where: 
Wp - primary 
Wb – boundary 
Wf – finaly  
Accepting the nonlinear relationship between shrinkage deformations and humidity 

complicates the determination of the stresses. Therefore, for practice, can use an approximate 
methods of finding pre-emption. 

Stress Ơ (t) in the process of changing the humidity of the structures is determined with the 

coefficient of humidity deformations δ = δ1. If W < Wb, the ơ1 (t1) arising in the construction 
during the humidity change is also determined simultaneously for which the uniform moisture 
distribution equal to Wb is taken as the initial one. The obtained values of stresses are multiplied 
by the coefficient of stress attenuation in concrete, corresponding to the duration of the 
proceeding processes t and t1. The computed ơ (t) and ơ1 (t1) are summable.  

 

3. EXPERIMENTS AND RESULTS 
On the basis of these assumptions, the stress state of cellular concrete structures was 

 nalysed during the development of the forced deformation process. As experimental samples, 
cellular concrete blocks (thickness 28 cm) and panels (24 cm thick) were used, which dry freely 
under the conditions of the warehouse of finished products. The physical and mechanical 
characteristics of the concrete are: 

BLOCKS - ρob = 890 kg/m3   Rcb = 56 MPa  Eb = 36,5 GPa - 

PANELS - ρop = 835 kg/m3 Rcp = 42 MPa  Ep = 27 GPa – 
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The average weight moisture of concrete of test products after the end of autoclave 

treatment was in the range of 20 - 24%. The distribution of concrete moisture over the thickness 
of the structure and its variation over time was determined by th Samples were taken from the 
surface layer 1 cm thick and every 2 to 4 cm along the thickness of the structure. In parallel with 
moisture measurements, measurements were made with the aid of special deformation devices of 
both surface layers and layers at various depths from the surface of the structure. The 
deformations were measured in the plane of the structure along two perpendicular directions, 
indicated by the indicators. 

Measurements of the deformations of the layers of structures at different depths from the 
surface showed that the cross-section of the structure remains flat when using an uneven drying, 
and thus the use of hypotheses and flat sections in determining the stress state of a structure is 
fully justified.e sampling method. 

The coefficient of moisture shrinkage was determined on 10x10x10 cm prisms, which 
were prepared together with experimental structures. The average values obtained for the 
moisture shrinkage coefficients are: δb.= 3,1x105, δp.= 2,3x105. In both cases Wb = 11,5%. 
Analysis of the curves for the development of deformations of full-scale structures, shown in 
Fig. 2, gives grounds to state that this type of deformation is caused by a change in the value of 
the moisture strain coefficient when the concrete moisture content changes. Comparison of 
moisture measurement data of structures and their deformations demonstrates that an increase in 
the deformation rate marked on 130-140 days is associated with a decrease in the moisture 
content of the surface layers of structures up to W <Wlim. This circumstance confirms the 
conclusion that it is necessary to take into account the nonlinearity in the relationship between 
shrinkage and humidity when determining the stress state of large-sized cellular concrete 
structures. 

 

 

Figure 2. Dependence of deformations on moisture changes – 1 – block, 2 - panel 
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On the basis of the obtained data on the distribution of moisture in concrete structures, the 
change in their stress state during the drying process was determined. 

Figure 3 shows the development of tensile stresses in the surface layers of experimental 
structures, since it is the stresses that determine the crack resistance of enclosing structures for 
evaluation. The data obtained by calculation for the elastic stage at  δ = δav were compared and 
taking into account the effect of creep at constant and changing values of the moisture strain 
coefficient. This comparison shows that the consideration of creep and non-elongation in the 
dependence of shrinkage deformation on humidity makes it possible to more accurately 
determine the stress state of cellular concrete structures and, consequently, to correctly estimate 
their fracture toughness. 

a) 

b) 

Figure 3. Variation of tensile stresses in the surface layers: a) block, b) panel, 
1- elastic stage at δ = δav; 2 and 3 - with considering the influence of creep at δ = δav 

 
The experiment showed that the tensile strength of concrete Rt does not characterize the 

fracture toughness of the surface layers of the structure. Based on their analogy with the stressed 
state of the bent element as a criterion for assessing the fracture toughness of enclosing cellular 
concrete structures, it is possible to suggest the value Rb- the bending strength of concrete. 
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4. CONCLUSION 
In conclusion, the durability of the enclosing structures of cellular concrete is determined 

mainly by the appearance and development of cracks that arise and crumble during working. 
Cracks are the beginning of the destruction processes in concrete structure and create conditions 
for the intensive development of corrosion in the reinforcement. Therefore, it is necessary to 
determine the actual crack resistance of cellular concrete in structures, taking into account the 
rheological properties and the development of forced deformations in this concrete. 
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