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Abstract:
Technological innovation plays a key role in the long term, both on environmental and on
economic and social sustainability. The digitalization of the building sector directly depends on
the international standards for building information modelling (BIM). Through it, the digital
three-dimensional model of the building makes it possible to facilitate the processes of planning,
construction and operation. This type of modelling allows all participants in the investment project
to work together, in real time and visualize their changes. The main participants in it are designers,
assignors, owners, contractors, project managers, technical managers and facility managers. BIM
makes it possible to use the common database of information for various purposes: economic
analysis, documentation management, geometric characteristics, timelines, life cycle assessment
and others. In order to justify the decisions concerning the building during its life cycle, we need
quick economic analyses. The most innovative and effective technology for providing information
for these analyses is building information modelling (BIM). In this first part of the study of BIM
process we will consider the possibilities for preparing quickly quantities by building elements.
Keywords:
building information model (BIM), economic analysis, database, collaboration, quickly
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Технологичните иновации играят ключова роля в дългосрочен план както върху
екологичната, така и върху икономическата и социална устойчивост на средата. Според
американския национален стандарт за сградно-информационно моделиране, тази
технология е най-иновативна и ефективна в съвременните условия.
СИМ – строително-информационно моделиране (BIM) предоставя следните
възможности [1]:
 Създаване на модел, който носи информация за геометрията на сградата (Building
Geometry Model);
 Планиране на енергиен модел на сградата (EAM - Energy Analytical Model);
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Дава възможност на инженерите по електрическите, отоплително-вентилационноклиматизиращите и водоснабдително-канализационните системи да създадат
реалистичен модел на тези системи (MEP- Mechanical, Electrical and Plumbing);
Предоставяне на информация за енергийната ефективност и поведение на сградата
при реални условия - естествено и изкуствено осветление, ослънчаване, слънчева
радиация, климат, въздушни потоци, вентилация и живот на сградата;
Тестване, анализиране и калкулиране на информация за енергийното поведение на
сграда чрез инструменти към различните софтуери (BPA- Building Performance
Analysis; PHPP - Passive House Planning Package; BEM-Building Energy Model,
EcoDesigner Star, Ecotect Analysis и други);
Създаденият модел носи цялата информация за сградата на всички проектни части в
един файл (Аggregated Design Model);
Този модел предоставя многократно повече информация от стандартните
двуизмерни (2D) чертежи, която се използва за финансови анализи, прогнозиране и
планирана поддръжка на сградата от всички участници в инвестиционния процес.

Според Юлия Илиева методът за оценка на жизнения цикъл на строителни
елементи е подходящ за съпоставка на първоначалната цена на инвестицията с
бъдещите разходите през експлоатационния период [1]. Проектирането по този
начин на пръв поглед често изглежда като "твърде скъпо", но чрез оценка на
възвръщаемостта на инвестициите, могат да се постигнат ценово - ефективни
решения. Анализите и тестовете, които доказват това, се правят бързо и лесно със
сградно - информационния модел (BIM), тъй като симулациите се извършват върху
цифров модел, максимално отговарящ на реалния физически модел на сградата.
2. АНАЛИТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ
МОДЕЛ
Използването на информацията от строително-информационния модел в удобен
формат осигурява по-добра ефективност на целия екип в инвестиционния процес.
Генерираните данни предоставят възможности за бързо остойностяване на приходите от
продажби по видове обекти, на строително-монтажните работи и други ценообразуващи
фактори. Прилагат се за формиране на общия бюджет на проекта, както и в много дейности
по изграждането и поддръжката на сградата.
Според Петко Монев строителната фирма може да определи цените за строителномонтажни работи по различни методи, но винаги се съобразява с разходите. За формиране
на разходите от строителна дейност, той препоръчва следната калкулативна схема:
1. Преки разходи:
o За работни заплати;
o За социални осигуровки;
o За експлоатация на строителните машини;
o За строителни материали;
o За други разходи.
2. Допълнителни разходи
3. Печалба
При пазарното ценообразуване собствените калкулации на строителните фирми
определят ефективните и неефективните строителни производства [2]. Това налага
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организацията на бързи и прецизни данни от строително-информационния модел в
различните етапи на инвестиционния процес.
1.1. Площни показатели
Показателите, свързани с площообразуването са най-често използваните в
планирането на инвестиционния процес. Извеждането на бързи справки за брутните и
нетните площи на сградата спомага за точното остойностяване както на потенциалните
приходи, така и на разходите, което води до бърза оценка на възвръщаемостта на
инвестицията. Това дава възможност да се разработят различни ценово-ефективни решения
със симулации в цифровия строително-информационен модел, който в пълнота отговаря на
бъдещия физически модел на сградата. Например със справката за застроените(бруто)
площи на всеки етаж, показана на фиг.1, могат да се калкулират всички дейности по
строително-монтажните работи на плочите, а с нетните площи на помещенията (фиг.2) –
довършителните работи.

Фигура 1. Разгъната застроена на площ на еднофамилна жилищна сграда

Фигура 2. Нетни площи на помещенията на еднофамилна жилищна сграда
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1.2. Количествени и стойностни сметки
В етапа на прединвестиционните проучвания и идейния проект себестойността на
строителния обект най-често се определя по т.нар. уедрени показатели. Строителноинформационният модел (СИМ) предоставя най-бързите калкулации за тези икономически
анализи като отчита само застроените площи (в кв.м) и определената цена за строителство
на единица площ (в лв/кв.м). Този калкулативен метод е с ниска прецизност на
остойностяването и не отчита динамичния характер на пазарните цени. Неговото
предимство се състои в бързината на работа и точността по отношение за площите, които
се актуализират едновременно с промените в геометричния модел.
По-подробни калкулации се използват при анализи в техническата и работна фаза на
проекта, които са свързани с количествените сметки на материалите. За тези справки няма
установен задължителен образец. Според Ковачев и Калинков строително-монтажни
работи са всички видове строителни работи, чрез които строежите се изграждат, монтират,
преустройват, възстановяват, ремонтират, поддържат и премахват [3]. Съгласно
нормативите и по-точно съгласно §3, т.4 на Допълнителните разпоредби в Наредба № 4 за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти е дадено точно определение за тях:
"Количествена сметка" е установяване на натуралните обеми на предвидените за влагане в
инвестиционния проект строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи),
както и необходимите строително-монтажни работи (СМР) за даден строеж.
Количествената сметка се представя чрез таблица, в която се изчисляват количествата на
строителните продукти и работи в съответните им мерни единици [4]. Данните от СИМ
(BIM) предоставят абсолютна точност и прецизност на данните във всеки един момент на
проектирането. Навременното им изготвяне позволява събирането на оферти от външни
подизпълнители и възлагането на поръчката за нея още преди започване на строителството,
което осигурява достатъчно време и на двете страни за подготовка. Изключително полезна
функция на строително-информационния модел е автоматичната актуализация на всички
справки с направените промени в проекта на сградата. Например спецификацията за врати
(фиг.3), изведена от геометричния модел на сградата, ще се промени с добавянето или
премахването на съответния елемент. В случай, че премахваме врата D12, тя не само ще се
изчезне от всички чертежи, но и от всички справки. В показаната справка на фиг.3 ще се
намали съответно и общата стойност от 6 590 лв. на 6 390 лв. с цената на врата D12.
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Фигура 3. Количествена сметка за врати
Други бързи калкулации могат да бъдат направени от извеждането на площните
показатели, с които да се планират различните строителни дейности. Например от
справката за общата площ на стените може да се прогнозира времето за изпълнение на
зидарските работи, да се определи броя на необходимите строителни работници за тази
дейност и да се съставят времевите графици за изпълнение. Едно от най-големите удобства
на СИМ е извеждането на необходимите материали в различни мерни единици. На фиг.4 са
показани справките за материалите, необходими за изграждането на стените на един обект.
Тази справка извежда площните и обемните показатели на материалите като предоставя
възможност да се остойности и сумира тяхната себестойност.

Фигура 4. Количествена сметка за стени
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Основните изисквания към количествените сметки за прецизност и проверка налага
групирането на материалите по видове строително-монтажни дейности. Друга особеност е
групирането на материалите според използваната мерна единица. Например за строителномонтажната дейност като изграждането на подовите конструкции и настилки следва да се
калкулират необходимите материали в две мерни единици – за обем и за площ. В
следващите фигури (фиг.5 и фиг.6) са изведени необходимите материали за обекта в две
отделни таблици, което улеснява поръчката и проверката на материалите.

Фигура 5. Количествена сметка за подове по обем на материалите
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Фигура 6. Количествена сметка за подове по площ на материалите
Както се вижда в последните фигури строително-информационният модел (СИМ)
предоставя допълнителна информация за производител, единична цена, място на влагане
на материала и много други, които могат да се използват като критерии за генериране на
различни справки. Този начин за автоматизация на информационните потоци ускорява
работата на интердисциплинарните екипи многократно в сравнение с възприетия
традиционния начин, който налага използването на допълнителни софтуерни продукти.
Работата на всички участници в инвестиционния процес в един информационен модел
(файл) не само гарантира прецизност и бързина, но поставя въпроси за организирането и
координацията на тези специалисти. Това налага въвеждането на нови специалисти, а може
би и нови длъжности със специфични знания и умения в управлението на процеса на
строително-информационно моделиране. Те трябва да бъдат усвоени на необходимото
ниво, за да се получават коректни анализи и да се взимат адекватни решения. Обучението
за работа със софтуерите за строително-информационно моделиране се основава на
личностно ориентирания подход и на компетентностния подход [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровият тримерен сградно-информационен модел на сградата дава възможност да
се улеснят процесите на планиране, изграждане и експлоатация. Някои от базисните
функции на това моделиране са свързани със следните направления:
o Изследване и оценка на проектната територия
o Предоставяне на информация на представителите на съгласуващите и
одобряващите институции
o Подготовка на предварителни, идейни и технически чертежи
o Проверка на проектните предложения по предмета на тяхното съответствие с
изискванията на Законодателството
o Разработка на бизнес план, бюджет, окрупнени сметки и технико-икономически
анализи.
Строително-информационното моделиране (СИМ) в световен мащаб се налага като
стандарт на работа с много бързи темпове и разгледаните примери доказват неговата
целесъобразният и ефективност. Възникват въпроси и коментари за неговото интегриране
в институциите и в частния сектор: дали да се установи като задължителен стандарт за
работа, как да се премине плавно към този стандарт, колко време ще е необходимо за това
и много други. Използването на тази технология от интердисциплинарен екип с различни
специалисти извежда допълнителни предизвикателства, но основната теза за
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необходимостта и ефективността на този стандарт смятам е възприета вече от всички
категории участници в инвестиционния процес.
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