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Резюме 

Нашата страна притежава значителен за икономическите ни мащаби брой обекти на 
недвижимата собственост в редица страни на света. Експлоатационното състояние на тези 
дипломатически недвижими имоти е пряко свързано с възможностите на съответните 
дипломатически служби да изпълняват на необходимото равнище функциите си. Проблемите 
свързани с управлението и организацията на процеса на експлоатацията им се нуждаят от 
научна обосновка и от разработването на адекватен технико-икономически модел, 
оптимизиращ на равнище външнополитическо ведомство предвижданите за придобиването и 
поддръжката им бюджетни разходи.В доклада са набелязани някой от най-главните 
проблеми, свързани с това от гледна точка на отчитането на техните специфични 
функционални и архитектурно-строителни особености, както и специалния им 
дипломатически статут съгласно Виенската конвенция от 1967 г. и локацията им. 
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Република България е собственик и стопанисва значителен брой обекти на недвижимата 
дипломатическа собственост извън територията на страната. Тези нейни недвижими имоти 
трябва да бъдат управлявани ефективно в условията на отделяните бюджетни средства. В 
системата на външнополитическото ведомство тези обекти осигуряват средата, в която 
функционират дипломатическите представителства на страната и така в известна степен са 
свързани и с нейния международен имидж. Усъвършенстването на модела за управление на 
тяхната експлоатация е важна технико-икономическа задача. Тя се затруднява от 
обстоятелствата, че те се придобиват и експлоатират в съвсем различни политически и 
икономически условия, поставени са на специален статут и имат различно местоположение. 
Този статут е регламентиран от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, както 
и тази същата за консулските отношения. Първата от тях е ратифицирана от нашия 
парламент през 1967 г. Статутът на дипломатическите имоти е регламентиран в членовете от 
№ 20 до № 24 на Виенската конвенция за дипломатическата служба. Чрез записа в тях се 
регламентира неприкосновеността на дипломатическите обекти и отделните помещения в 
тях. Освен това дипломатическите недвижими имоти са защитени от приемащата страна и 
имат имунитет по отношение на претърсвания, реквизиции, запори и др. Те са също така 
освободени (както собствените, така и наетите) от задължението за плащане на държавни, 
областни или общински данъци и такси. 

Изложеното показва, че статутът, при който функционират дипломатическите 
недвижими имоти на нашата страна съгласно Виенската конвенция, е един и същ и за 
дипломатическите имоти на други страни, на които нашата страна се явява домакин. 
Процесът на тяхната експлоатация, както и самото им придобиване чрез покупка или 
наемане е съвсем различен в условията на всяка една отделна страна, където те са ситуирани. 
Това е следствие донякъде на политическата система там, но повече е в резултат от 
различните социално-икономически условия, пазара на обектите на недвижимата 
собственост, материалните и трудови разходи по поддръжката им, локацията им в 
столичните градове или други урбанизирани зони и също така от местните природо-
климатични условия. 

За да може да се разработи научно-обоснован модел за тяхното управление, който да 
отразява спецификата на дипломатическите недвижими имоти и влиянието на основните, 
отразяващи се на процеса на експлоатацията им фактори, както и да се оптимизират 
разходите, които дипломатическото ведомство може да отдели затова, е нужно преди всичко 
да се извърши тяхната систематизация и да се опишат техните технико-икономически 
характеристики. 

Този процес следва да започне именно с тяхната систематизация по количествен и 
функционален признак. Това са на първо място дипломатически недвижими имоти с целево 
предназначение на посолски и консулски сгради и помещения в тях и обслужващите ги 
подобекти. Също така – отделни обекти с културно или друго спомагателно предназначение, 
както и сгради – резиденции и сгради или помещения с жилищно предназначение за 
дипломатическия и помощния персонал. 

След това следва те да се класифицират като такива от отделни самостоятелни сгради с 
парцел земя или с право на строеж върху земя и такива, които представляват части от сгради. 
Последните може да се продават или наемат, респективно купуват в режима на Retailing на 
части от друг собственик на целия обект – отделна сграда. 

Важно е също така обектите да се класифицират и по признака на годината им на 
построяването им и също така годината на придобиването или наемането им. Още по-
прецизна би била тази класификация и по местоположение или по-точно по зони на 
престижност в столичните градове или други населени места в съответствие със 
съществуващата местна класификация за тях, утвърдила се на тамошния пазар на обектите 
на недвижимата собственост. 
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Изложената дотук класификация е основно изградена на базата на групата на 
количествените признаци и ни дава много малка информация за качествените 
характеристики на тези обекти на дипломатическата недвижима собственост. Разбира се, 
годината на изграждане на отделните сгради и локацията им, определяща в известна степен и 
тяхната пазарна стойност, са по същество качествени характеристики. При една по-прецизна 
класификация е добре да се вземат предвид и други качествени показатели.  

На първо място би било добре да се изведе обкръжаващата среда, екологичната 
обстановка, в която се набира дипломатическия обект. Разбира се, престижно е централно 
столично местоположение, но това ни най-малко не означава, че сградата не е по-добре да се 
намира в паркова обстановка или поне да има зеленина в парцела си. За един 
дипломатически имот има голямо значение архитектурния стил, в който е изградена 
отделната сграда и това е донякъде имиджов фактор. Известни са и като забележителни 
сгради посолствата на най-развитите страни в света в столиците, особено на същите тези 
страни, а и в по-малки, но знакови за тяхната дипломация държави. Националният им флаг, 
герб или други елементи на символиката, които ги правят не само някакви функционални 
обекти, а и такива с архитектурно-историческо значение. Този специфичен за тях момент не 
само, че не трябва да се пренебрегва, но той има важно значение и дори трябва 
предварително да се търси при изграждането или придобиването на вече построени обекти 
на недвижимата собственост. Също така може това да се каже и за тяхното местоположение, 
което, ако е добре подбрано, също има голямо значение. В световната дипломатическа 
практика това е не само добре известно от столетия, но и е най-често търсено съвсем 
целенасочено. Разбира се, в нашата съвременност и в условията на ограниченост на 
ресурсите е много трудно това да се постигне целево. Трябва, обаче, да се отбележи, че 
много от българските дипломатически недвижими имоти извън нашата страна са строени 
или придобивани с перспектива, ситуирани са в престижни градски зони и често дори са 
уникални като сгради. Що се отнася до консулските служби, те се нуждаят от сгради или 
части от тях с далеч по-функционално предназначение и естествено с по-скромно 
оборудване. Но посолските сгради и посланическите резиденции биха могли да бъдат и по-
престижни и съответно да се отделят повече средства за поддръжката им.  

Технико-икономическите характеристики на всеки български дипломатически 
недвижим имот е необходимо да бъдат въведени в специализирана информационна система, 
като за всеки един от тях трябва да се състави електронно досие или по-точно казано, 
технико-икономически паспорт.  В него на първо място трябва да фигурира балансовата 
стойност на обекта, която е част от дълготрайните материални активи, притежавани от 
външнополитическото ведомство. Където на място се води отделно счетоводство, тази 
стойност ще фигурира в баланса там. Тази балансова стойност е пряко свързана с два 
момента – първоначалната или последващата оценка по различните известни оценителски 
методи и също така важната за обекта степен на амортизация. При оценката на 
новопридобити имоти се спазват изискванията на приложимите нормативни актове. 
Основното е преди процедурата на покупката и след обосноваването на потребността за 
придобиване на недвижим имот с предварителни технико-икономически и функционални 
характеристики, да се проучи пазара на недвижими имоти на местно равнище. При 
наличието на предложения, приближаващи се максимално към изискванията за този обект по 
предварително утвърдени критерии, е необходимо да се анализира офертната цена, 
предлагана от продавача. Ако в съответната служба на националното ведомство няма 
лицензиран оценител и то с опит и познания за дадения пазар, най-добре е да се възложи 
оценката на местен оценител. Това не представлява съществен разход, но е изключително 
важно заради особеностите на местния пазар и може да приближи максимално до реалната 
стойност на обекта нашата офертна цена като купувачи. Тъй като, все пак, покупките на 
дипломатически имоти не са много чести, най-добре е вътрешната наша оценка и външната 
чрез местен оценител да се дублират за по-голяма сигурност. Придобитият обект се 
заприходява по покупна цена в баланса на ведомството, става част от дълготрайните му 
материални активи и според правния си статут представлява частна държавна собственост. 
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Въпросът за амортизацията на обектите на българската дипломатическа собственост 
извън граница е изключително комплициран поради редица причини. Необходимостта да се 
поддържат в престижен вид дипломатическите обекти изисква значителни разходи и 
съответно сроковете на физическа амортизация трябва да бъдат по-кратки за тях като 
специфични обекти. Освен това различните експлоатационни условия в отделните страни, 
природо-климатичните условия и екологичната среда оказват съществено влияние върху 
степента на физическата амортизация на сградите. Тук няма да се спираме на 
функционалната амортизация на сградите, явяващи се като резултат то промените във 
вижданията за обемно-планировъчните решения при проектирането им. Всички тези, 
предимно икономически, характеристики следва да залегнат при разработването на модела за 
управление на процеса на експлоатацията на обектите на българската дипломатическа 
недвижима собственост. 

Особено важно място и тежест в този модел трябва да имат чисто техническите 
характеристики на отделните обекти, отразени още при тяхната паспортизация или 
електронно досие, както се изтъкна по-напред. Това за експлоатацията им е въпрос от най-
голяма важност. Факт е, че редица наши дипломатически недвижими имоти не са в добро 
експлоатационно състояние и поради редица и то не само финансови причини, не се 
поддържат на необходимото за функциите си равнище. Тук на първо място трябва да 
изтъкнем в съставянето на този паспорт или досие да се отрази вида на конструкцията на 
сградата. Редица по-стари сгради, макар и с атрактивна архитектура, не са с достатъчно 
надеждни конструкции. Това е особено опасно в страни, където съществува сериозен 
сеизмичен риск. Там трябва са се отдели внимание специално на конструкцията на сградата 
и дори при необходимост да се пристъпи към усилването й. Голямото разнообразие на 
строителни конструкции в различните държави и технологични способи на изграждане 
затрудняват такава една оценка за надеждност на конструкцията при паспортизацията на 
обектите. Освен това при голямата разлика по време спрямо момента на изграждането на 
сградите и сегашната им експлоатация е възможно да са настъпили някакви изменения в 
средата, в която е поставена носещата конструкция на сградата. Например, може да има 
наличие на по-високи подпочвени води и дори някаква химическа агресия в тях спрямо 
фундаментите на сградата, а това трябва да се установи. Що се отнася до покривната 
конструкция, инсталациите (водна, отоплителна или някакви енерго-механични) в сградата, 
те също трябва да се отразят като степен на функциониране и амортизация, като се оценят по 
скала с предварително разписани критерии. Опитът показва, че много бързо се амортизират 
не толкова самите покривни конструкции, дори те да са класически дървени, колкото самите 
покривни покрития. Дефектите при тях са причина за ускорена амортизация и на други 
елементи на сградите и ремонтните работи е логично да започват именно оттам. Поради 
престижния характер на самите сгради е важно фасадите на този вид сгради да бъдат в много 
добър вид. Също така е важно да се оцени и състоянието на довършителните работи, тъй 
като и там амортизацията е ускорена. 

В практиката на експлоатацията на българските дипломатически имоти зад граница 
един по-особен случай представлява продажбата на такива имоти. След обосновка на 
необходимостта от продажба, е необходимо да се направи лицензирана оценка на обекта. 
Поддържаме становището, че тя трябва да се извърши от ведомството и също от външен 
лицензиран оценител, познаващ местния пазар. Въпреки, че това са относително редки 
случаи, в практиката е много важно икономическите интереси на ведомството да бъдат най-
добре защитени. 

Също така един важен и труден за практическо решаване проблем е този с 
управлението на имотите на закритите национални дипломатически мисии, каквито сега 
имаме в над десет държави. Това са главно имоти от типа парцели със сгради, само отделни 
сгради без земя или незастроени парцели. В по-екстремни обстоятелства такива обекти могат 
да останат свободни или дори неуправляеми временно, но има и добри икономически форми 
на експлоатацията им. Те могат да се дават за обитаване от български фирми или лица по 
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договор, включващ задълженията за стопанисване. Могат също така да бъдат наети и от 
местни лица или фирми, също при предварително регламентиране не само на месечния наем, 
но и на условията за поддръжката на обекта. За по-голяма прозрачност това е най-добре да 
става в подходяща, според местния наемен пазар, форма и при това договорните отношения 
да се установят чрез посредническа агенция, специализирана в наемните отношения. При 
необходимост от придобиване на нов имот, което е един относително по-рядък случай в този 
вид практика, а се изискват и значителни инвестиции, са възможни два случая – придобиване 
чрез покупка и придобиване чрез осъществяване на ново строителство. За придобиването 
чрез покупка от своя страна е възможно да има два случая – сграда със земя или сграда със 
закупено право на строеж. Тъй като правото на строеж е обикновено регламентирано по 
време, а ако не е, то не би могло да превишава срока на физическата амортизация на 
сградата, то този вариант не е най-добрият и крие някои рискове. Например при 
разрушаването на сградата от сеизмични въздействия не е ясно как тя ще бъде възстановена 
и най-важното, дали само в първоначалния си вид, или може да се пристъпи към промени, за 
които собственикът на терена трябва да даде съгласието си. Поради изложеното покупката 
на сгради със собствени терени под тях е по-сигурният вариант. 

Въпросът за собствеността върху терена на сградите, представляващи дипломатически 
недвижими имоти, се поставя по същия начин и когато се строи от ведомството такава 
сграда. Това, разбира се, става чрез възлагане на строителна фирма по процедурата за търг за 
изграждане при наличието на вече разработен проект. Определено може да се каже, че по-
добрият вариант е да се закупи първо терена и след това да се пристъпи към проектиране и 
строителство. По същество не може да се изключи и това да става при защитено право за 
строеж, но при особения характер на дипломатическите обекти и при техните специфични 
функции, не бихме могли да го препоръчаме. 

Всичко изложено дотук показва, че външнополотическото ведомство на нашата страна 
следва да потърсим научното обосноваване, а след това и моделирането на процеса на 
експлоатацията на българската дипломатически имоти зад граница. В условията на 
ограничено бюджетно финансиране трябва да се степенуват потребностите от капиталови 
разходи за отделните обекти и да се определят приоритетните направления за изразходването 
им. Всичко това, управлявано като процес по един най-съвременен начин, ще подобри 
условията за функциониране на националните дипломатически мисии зад граница и ще 
съдейства за издигането на престижа на нашата страна в страните, техни домакини. 
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НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КОНТРОЛА НА 
СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

Христо Бояджиев1 

 
Резюме 

Разгледани са сега извършвания контрол и водена документация за оценка на 
съответствието с изискванията на техническите правила и норми за осигуряване на 
проектната носимоспособност при изграждане на стоманобетонни конструкции. Направени 
са съответните изводи, касаещи обективността и коректността на съставяните актове и 
протоколи и на действителното отразяване в тях на извършеното от строители и надзорници 
за осигуряване на техническите изисквания. Дадени са насоки за усъвършенстване на 
формата и съдържанието на документацията за изпълнението и на дейностите на 
участниците в инвестиционния процес, съобразно европейските норми при максимално 
използване на натрупания през години и поколения опит в страната ни относно контрола при 
изпълнение на стоманобетонни конструкции. 

 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE CONTROL OF THE  
CONSTRUCTION PROCESSES AT EXECUTING OF  

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 

Hristo Boyadjiev 1 

 
Abstract 

Examined are the executed control nowadays and the documentation that is kept regarding 
assessment of the compliance with the requirements of the technical rules and norms for ensuring 
the designed bearing capability at building reinforced concrete structures. Drawn are the adequate 
conclusions regarding the objective and correct way of making protocols and certificates and the 
actually described in them executed work by constructors and supervisors regarding compliance 
with the technical requirements. Given are directions for improving of the structure and the contents 
of the execution documentation and of the activities of the participants in the investment process in 
conformity with the European norms with the maximum implementation of the experience of many 
years in our country regarding the control at executing of reinforced concrete structures. 
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Под контрол на технологичен процес се разбира проверка, включваща наблюдение и 
измерване за установяване на неговата изправност. Проверката се извършва, за да се 
установи спазването на технологичните правила и изисквания при изпълнение на 
стоманобетонните конструкции на сгради и съоръжения. Една от целите на тази проверка е 
да установи съответствие с изискванията на нормативните актове, свързани с осигуряване на 
носимоспособността на строителната конструкция по време на строителство и експлоатация. 
Носимоспособността за конструкцията е едно от най-важните съществени изисквания към 
строежите, определени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) [4]. 

Използваните за изграждане на конструкцията строителни материали или продукти 
пристигат на строежа с оценено съответствие, доказателство за което са придружаващите ги 
декларация за съответствие, сертификати за продукт или за производствен контрол (само за 
част от продуктите), а също и нанесена маркировка за съответствие. На строителния обект 
продуктите се подлагат на последователна смяна на състоянието чрез механични 
въздействия и физико-химични преобразования, докато бъдат вградени в конструкцията на 
сградите и съоръженията. Тази промяна на състоянието на продуктите представлява 
технологичния процес. Изграждането на конструкцията се осъществява с помощта на 
градивните строителни процеси, включващи кофриране, армиране с обикновена и 
напрегаема армировка, бетониране, монтаж на готови елементи и др. 

Формата и съдържанието на актовете и дневниците попълвани по време на 
строителство са показани в [7] и [8]. 

Свързаните с изпълнението на градивните строителни процеси документи, които се 
подписват от участниците в инвестиционния процес са: акт за приемане на извършените 
строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (образец 7), 
акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж 
на конструкции, машини и съоръжения (образец 8), акт за установяване на всички видове 
строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 
изискванията на проекта (образец 12), акт за приемане на конструкцията (образец 14) и 
заповедна книга (образец 4), всички от [8], както и акт за приемане на кофражни 
армировъчни и заваръчни работи, акт за установяване на извършени работи, които подлежат 
на закриване и дневниците за извършване на напрегателни, заваръчни, бетонови, 
инжекционни и монтажни работи, на антикорозионна защита на заварените съединения и за 
изпълнение на замонолитване на фуги, изискващи се според [7]. 

От наименованията на актовете, съставяни по изискванията на двете наредби се създава 
впечатление, че в част от тях има застъпване и припокриване на съдържащата се 
информация. Така например актът за приемане на кофражни, армировъчни и заваръчни 
работи от [7] много наподобява на акт, образец 7 от [8]. Същото се отнася и за акт за 
установяване на извършени работи, които подлежат на закриване от [7] съпоставен с акт 
образец 12 от [8]. Разликата между документите от двете наредби е в това, че в актовете от 
[8] се отразяват количествата на извършените работи, а в актовете, изисквани от [7] се дава 
оценка за съответствието с проекта на извършените строително-монтажни работи, отнесени 
към съответните конструктивни елементи. 

В актовете от [7] за записване на оценката е отредена само една колона в таблици, на 
които в отделни редове се отбелязват наименованията на видовете работи по конструктивни 
елементи. На тази колона за съответната работа е възможно да се запише само едно, а 
именно, че съществува съответствие с проекта. Обратното е невъзможно, тъй като актовете 
няма да бъдат подписани. В рамките на един ред от таблична колона за съответен вид работа 
може да се напише с една, две думи само извод-констатация. Последният може да служи за 
убедително доказателство само, ако актовете са придружени с допълнителна информация, 
облечена в подходяща форма. Специално при приемане на кофража и армировката тази 
информация трябва да покаже и докаже, че са проверени необходимите параметри, 
характеризиращи устойчивостта на скелето на кофража, че е проверено и измерено 
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бетонното покритие, че са определени отклоненията в размери и отстояния на армировъчни 
пръти, на кофражни форми и др. И освен това е необходимо да се опишат и предприетите 
мерки при установени несъответствия. В противен случай попълваните сега у нас на обекта 
актове не могат да изпълнят предназначението на записи, защото под запис по силата на 
международните стандарти се разбира документ, осигуряващ обективни доказателства за 
изпълнени дейности или постигнати резултати. По силата на евронорма  БДС ENV 13670-1 
[1] проверките, извършвани на обекта приключват със съставяне и подписване на записи. 
Последните са неразделна част от документацията на консултанта, без която е невъзможно 
приемане на строежа. 

Други документи, които се попълват на  обекта и се изискват от [7] са дневниците за 
извършване на напрегателни, заваръчни, бетонови, инжекционни и монтажни работи, на 
антикорозионна защита на заварените съединения и за изпълнение на замонолитване на 
фуги. В тях се съдържат параметри, отразяващи изискванията на техническите правила и 
норми при изпълнение на градивните технологични процеси. Някои от посочените дневници 
се попълват вече от няколко поколения български инженери и строителни техници. 
Независимо, че през годините съдържащата се в тези дневници информация се е обогатявала, 
конкретизирала и адаптирала към повика на минали периоди от време, в общи линии 
извършваните промени са незначителни. Съвсем нормално е да се очаква, че параметрите и 
характеристиките в споменатите дневници не биха били достатъчни за извършване на 
оценката на съответствието по изискванията на [1]. Потвърждението на тези очаквания се 
установява с подробно анализиране на съдържащото се в дневниците. Ако се разгледа 
съдържанието на един от дневниците, например дневник за бетоновите работи се установява, 
че за всеки конструктивен елемент в него се посочва обема на бетона, дата на бетониране и 
декофриране, температура на бетона по време на отлежаване и декофриране и якост на 
бетона по данни от изпитване на контролни пробни тела. Освен това при топлинна обработка 
се записва продължителността на топлинното третиране, на задържането на 
топлоизолиращото покритие и др. Отсъстват данни за скорост и последователност на 
полагане на бетонната смес, за дебелина на уплътняван пласт, за използвани вибратори и за 
разстоянията между точките на потапяне или поставяне, за продължителност на вибриране, 
за отклоненията в консистенцията на сместа, за достигнати междинни характерни якости на 
бетона, като критична, декофражна и др. Освен липсващите параметри, които несъмнено 
играят важна роля за формиране якостта на бетона в дневника за бетоновите работи не се 
посочват предприеманите действия при констатирани несъответствия. Не става ясно дали се 
е наложило бракуване, ако предходните действия не са помогнали. От информацията в 
сегашния формат на дневника на бетоновите работи не може да се проследи пътя, по който 
са получени отразените в него резултати и каква е ролята на отговорните за тяхното 
постигане. В дневника отсъстват обективни доказателства за извършени периодични 
проверки за констатации и за резултати от предприети действия. Ето защо този документ не 
може да изпълнява изискванията за запис. Същото се отнася и за дневниците на останалите 
видове работи. От този факт не произтича, че дневниците следва да отпаднат и вече да не се 
попълват. Дори допълването им с информацията, която би ги превърнала в записи едва ли е 
най-подходящо за случая. Усъвършенстването на документацията, водена по време на 
строителството и привеждането и към изискванията на [1] може да се извърши чрез 
създаване на записи, в които да се добави липсващата в актовете и дневниците информация и 
тези записи да бъдат приложения към дневниците. По този начин не се руши нищо, 
създадено в миналото и същевременно се отговаря на съвременните изисквания. Такъв 
подход за усъвършенстване на документацията е показан в [2] и [3]. 

Необходимо е да се направи уточнението, че за обекти, изискващи най-нисък клас на 
надзора (надзор клас 1), изготвяне на записа не се предвижда според [1], като се изключва 
документирането на случайно забелязани необичайни случаи. За обектите от останалите два 
класа на надзора записите са задължителни за всички извършвани проверки. Попълването на 
нашите актове и протоколи трябва да продължи да се извършва както и досега и то за всички 
обекти, независимо от класа на надзора. 
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С оглед удовлетворяване на някои от изискванията на [1] е възможно да настъпят 
частични промени в част от актовете. Такъв е случаят с акта за приемане на конструкцията 
(образец 14) от [8]. В него се заключава, че конструкцията е достигнала проектната си 
носимоспособност, без да се приложат необходимите за целта доказателства. Само 
наличието на съставени актове и протоколи, дневници за изпълнени работи, заповедна книга 
на строежа и декларации за съответствие на вложени строителни продукти не е достатъчно 
за формирането на такова твърдение. Това е така, защото декофрирания конструктивен 
елемент може да има отклонения в геометричните размери, включително отклонения във 
вертикална и хоризонтална посока, появили се по време на бетониране и отлежаване. Дори и 
отклоненията да са в рамките на допустимите, пак е налице снижение на проектната 
носимоспособност, което се доказва по изчислителен път. Именно поради това за 
конструктивните елементи на по-отговорните конструкции, с по-висока степен на сложност, 
допустимите отклонения са с по-ниски стойности. По евронорма БДС ENV 13670-1 се 
изисква задължителна проверка на геометричните размери на готовите вече декофрирани 
конструктивни елементи. Това се отнася за всички конструкции, независимо от класа на 
надзора, който те изискват. Различен е само броя на проверяваните елементи за различните 
по сложност на изпълнение конструкции. Подходящото място за прилагане на резултатите от 
тази проверка е именно акт образец 14. При необходимост от доказване на появило се 
снижение на проектната носимоспособност се прилагат и направени за целта изчисления. 

С подписите си под документите, съставяни на обекта, участниците в инвестиционния 
процес удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти и 
съществените изисквания към строежите. По-голяма част от изискванията на техническите 
правила и норми, касаещи обектовото изпълнение на строителната конструкция се съдържат 
в част от проекта, наречена „Технология на изпълнение на строителната конструкция”, която 
част въобще не се предвижда в обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
представени в Наредба № 4 [9]. От всички възможни части, които може да съдържа един 
проект, ориентирани към изпълнението на строителната конструкция в тази наредба са 
предвидени само две части – част „Конструкции” и част „Проект за организация – 
изпълнение на строителството” (ПОИС), заменен през 2004 г. с „План за безопасност и 
здраве”. 

Част „ПОИС” на проекта, преди отпадането й съдържаше обяснителна записка, 
строителен ситуационен план и проект за временна организация и безопасност на 
движението. Що се отнася до технологията на изпълнение на конструкцията във формата по 
[9] на ПОИС, тя бе застъпена единствено в обяснителната записка при избор на строителна 
механизация за изпълнение на строително-монтажните работи. 

Планът за безопасност и здраве, заменил ПОИС се изготвя по изискванията на [6]. 
Технологията на изпълнение на строителството в него е обхваната по косвен начин при 
определяне последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. 

За сравнение по евронорма [1] се изисква проекта по технология на изпълнение да се 
изготвя за всеки строителен обект. Впрочем този проект представлява част от един общ 
проект по конструкции и технологии на изпълнението им. Обхватът на съдържанието на 
технологичната част на проекта са различни и съответстват на класа на надзора, който се 
изисква при извършване на строителството. 

Контролът на градивните строителни процеси, включително и оценката на 
съответствието с изискванията на техническите норми и правила не може да са в еднакъв 
обхват и обем за различните по сложност на проектиране и изпълнение строителни 
конструкции. Категоризиране на строежите е направено и посочено в [4]. Условните 
критерии, по които то е извършено са количествените стойности на обемно-площни и 
капацитетни характеристики, а също значимост, сложност и рискове при експлоатация, но не 
и сложност при изпълнение на строителството. Броят на категориите в ЗУТ [4], определени 
по посочените критерии е шест. Преминаването на сграда от един и същи вид, например 
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жилищна, от една в друга категория, се определя единствено от стойността на разгънатата 
застроена площ. 

Във връзка с определяне хонорара при проектиране на строителни конструкции с 
различна сложност в [5] е направена друга категоризация. Носещите конструкции на сгради 
и съоръжения в тази класификация са разделени на пет категории. Основен критерий при 
категоризирането е сложността при определяне на статическите усилия в конструктивните 
елементи, включващ отчитане на статическа определимост и неопределимост на 
конструкция, неподвижност и подвижност на товара, равнинност и пространственост на 
носещата конструкция, вертикалност и хоризонталност на товарите, изследване на обща 
устойчивост, брой на подземни и надземни етажи и др. Категоризирането е съобразено, вече 
в по-малка степен и с оразмеряването на конструктивните елементи чрез отчитане влиянието 
на пълзене и съсъхване, изследване за умора, използване на предварително напрягане и пр. 
Представената в [5] категоризация е безспорно подходяща при проектирането, но за 
осъществяване оценка на съответствието при изграждане на конструкциите в този си вид е 
неприложима. Причините за това твърдение са няколко. Преди всичко категориите за 
сложност на конструкциите са много на брой и различията между тях са трудно уловими, 
което би породило многобройни спорове между участниците в строителството при тяхното 
определяне. Друга причина е, че сложността на конструкциите е потърсена повече в 
направление определяне на усилията от различните натоварвания и състояния и по-малко 
при оразмеряването, когато материалите, от които е изградена конструкцията се налага да 
поемат значителни разрезни усилия, например при големи отвори на греда и плочи, стройни 
колони и др. Не е възможно да не се отбележи и факта, че категоризирането в [5] не се 
съобразява с вида на строежа, когато не става въпрос за жилищна сграда, с вида на 
конструктивния елемент и с вида на използваните конструктивни материали и по-специално 
със стойностите на якостните им характеристики. 

Споменатите недостатъци отсъстват в класификацията, дадена в [1]. При нея всички 
строителни конструкции, подлежащи на изграждане се подреждат в три групи според 
характеристиките на три класификационни признака: вид на строеж, вид на конструктивен 
елемент и вид на използвани материали. Всяка група изисква различен клас на надзора – от 
надзор клас 1 до надзор клас 3. 

Обхватът на дейностите, извършвани от надзора с оглед оценка на съответствието с 
изискванията на проекта е различен за всяка една от групите. Различно е и планирането на 
надзора и документирането на извършваните проверки. 

В заключение насоките за усъвършенстване контрола на строителните процеси при 
изпълнение на стоманобетонни конструкции следва да се търсят в следните направления: 

− въвеждане на условието за изготвяне на проект по част „Технология на изпълнение 
на строителната конструкция” за всеки строеж в обем, достатъчен да предостави 
необходимата информация за извършване на строителството и контрола, 
включително и оценката на съответствието с изискванията, заложени в тези проекти 
в евронорма [1]; 

− изготвяне на записи с подходяща форма и съдържание, като приложения към сега 
съставяните актове и дневници по време на строителството, в които по убедителен 
начин да се отрази дейността и постигнатите резултати на ангажираните в контрола 
на градивните строителни процеси; 

− прилагане на надеждна информация към акта за приемане на конструкцията от [8] за 
измерени отклонения в геометрични размери и отстояния във вертикална и 
хоризонтална посока и за влиянието им върху носимоспособността на 
конструктивните елементи; 

− възприемане и въвеждане на класификацията за строителни обекти с трите класа за 
надзор, изискващи според [1] различен набор на дейности и на документиране, 
извършвани при оценка на съответствието. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИРАН ОБЕМЕН ВЗРИВ 
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Резюме 

Разглежда се същността и действието на обемния взрив. Проучва се неговото 
приложение за разрушаване на стари и негодни сгради. Анализира се случай за комбинирано 
използване на промишлени експлозиви и обемния взрив за взривни работи. 
 

 

APPLYING CONTOLLED BULK BLASTING FOR 
BUILDING AND FACILITY DEMOLITION 

Radi Ganev 1, Georgi Godiniachki 2, Nikolay Chavdarov 3 

 

Abstract 

He character and action of bulk blasting are considered. The application of this type of 
blasting for the demolition of old and useless buildings has been studied. A case study is analyzed 
for the combined implementation of industrial explosives and bulk blasting in explosion activities. 
 

                                                 
1 доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска № 175, 1373 София 
Assoc. Prof. Dr., Higher School of Construction Engineering “L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia 
2 доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска № 175, 1373 София 
Assoc. Prof. Dr. Eng., Higher School of Construction Engineering “L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia 
3 ст.н.с.ІІ ст. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска № 175, 1373 София 

- 471 - 
Assoc. Prof. Dr. Eng., Higher School of Construction Engineering “L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia 



 

- 472 - 

Известно, е че твърдите и течни експлозиви са намерили широко приложение в 
промишлеността и строителството. За разлика от тях газообразните вещества обикновено се 
свързват с неприятности като постоянни заплахи от взривове във въгледобивните мини, 
химическите производства и технологии, при взривоопасни газови и газопрахови системи, 
нежелателното явление детонация в двигателите с вътрешно горене, водещо до бързото им 
разрушаване, при битови газови злополуки. 

Възниква естественият въпрос, газовия взрив, враг ли е или помощник на 
хората.Смесите на горими газове и дисперсни частици с въздуха или кислорода имат 
практическо значение. Тяхната относителна мощност не е голяма, но благодарение на 
значителния обем реагиращи вещества и несложно създаване на такива смеси ги прави много 
ефективни. Дори при създаване на налягане на ударната вълна над 1 атм, то тя вече е в 
състояние да нанесе поражения, а получения натиск от няколко атмосфери разрушава 
строителни сгради. 

Въпросът за запазването на старинните домове или къщи в последните години добива 
сериозна актуалност. Те са проектирани и изградени през XIX и XX век в българската 
градската инфраструктура от наши и чуждестранни архитекти и инженери. От там е 
проникнало и влиянието на ренесанса и европейската архитектура, затова са част от нашето 
историческо наследство и обявени за паметници на културата. Естествено е те да се 
съхраняват и реставрират [1]. Друг подход се прилага при стари и ненужни панелни сгради, 
заводски цехове, конструкции, съоръжения, комини – те трябва да се разрушат и разчистят, за 
да се подготвят терените за ново строителство. Световната практика показва, че основно се 
използват следните три начина за разрушаване: 

- демонтирване на панелите с кранове от горните към долните етажи; 
- механичен метод чрез голямогабаритни багери или манипулатори; 
- взривяване с промишлени експлозиви. 

Всеки от посочените методи със своите предимства и недостатъци намира приложение 
в зависимост от конкретните условия. Това поражда необходимостта да се развиват 
взривните работи като най-ефективно и ускорено разрушаване на сгради [2,3]. Характерно 
при тези операции, е че са необходими сериозно количество експлозиви, специалисти, 
подготвителни дейности за взривните работи и технически средства, охрана. Често големите 
количества взривни вещества са неприложими в градски условия на плътно застроени 
райони. Опитът е показал, че при разрушаване на стоманобетонни конструкции панелен тип 
до приемлива степен на раздробяване с размери на късовете не повече от 0,5 m, дяловото 
използване на амониево-селитрени експлозиви е 0,5 – 1,0 кg/m3. При тези условия масата Q 
на веществото в взривния патрон се определя по формулата: 

 
Q = a HWC, кg                                           (1) 

 
където: 

а – разстояние между зарядите, m; 

H – разстояние от пода до заряда, m; 

W – разстояние от странична стена до заряда, m; 

C – относителен разход на взривно вещество, кg /m 3. 

При разрушаване на панели с дебелина 0,25 m и разстояние между взривните заряди 
0,30 m масата на веществото във взривния патрон е 0,05 kg. При размери на панелен 
апартамент 16 m / 10 m и височина 2,7 m, то количеството на зарядните патрони може да 
достигне 1700 бр. и маса 40 кg.  

Опасност за хората и съседните обекти при провеждане на взривни работи могат да 
бъдат, както сеизмични и ударни вълни, така и разпръскване на парчета бетон, тухли и други 
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материали. Проведените анализи показват, че най-голямо ограничение върху количеството 
взривни заряди оказват ударните въздушни вълни, образувани под действието на взрива. 
Най-слаб конструктивен елемент от строителните конструкции се явяват стъклата от 
прозорците. Радиусът на опасната зона rв при действие на ударните вълни може да се 
определи по формулата: 

, m                                           (2) 

където: 

Ку – коефициент характеризиращ укритието; 

Кt –1,3 коефициент при взривно закъснение от 20 ms. 

Масата на заряда Qв, за даден вид експлозив се намира по формулата: 

Qв = 0,25 Q КН + Q dsh , кg                                        (3) 

където: 

Q – фактическа маса на взривните патрони, кg; 

КН – 0,5 коефициент на забоя при взривяване,  

Qdsh – маса на заряда при едно взривяване, кg 
 
Ориентировъчните пресмятания показват, че при съседна сграда намираща се на 

разстояние 30 м, то необходимата еквивалентната маса експлозив е 0,81 кg. за едно 
взривяване. Взривния патрон има тегло 0,01 кg, следователно се допускат 81 броя патрони за 
разрушаване, с обща еквивалентна маса от 4 кg експлозив. Това води до необходимост от 
времево стъпаловидно взривяване, което значително усложнява схемата на раздробяване, а 
често прави използването на взривния метод неприложим. 

Внедряването на газов взрив, в практиката известен като обемен взрив, комбиниран с 
конвенционални експлозиви е перспективен метод за разрушаване на сгради. Той 
съществено намалява количеството на необходимите промишлени взривни вещества. 
Известно, е че по работоспособност обемния взрив превишава 3 – 4 пъти класическите 
взривни вещества, а когато имаме взрив в затворен обем работоспособността нараства и до 
10 пъти. Най-добри резултати могат да се получат при съчетаване прилагането действието на 
двата вида експлозива. С помощта на силата на конвенционалните заряди в първия етап 
може да се извърши нарушаване цялостта на конструкцията на сградата, а основната работа 
при втория етап да се довърши от обемния взрив. 

Ориентировъчните пресмятания показват, че за разрушаване на секциите на панелен 
апартамент с размери 16 m / 10 m и височина 2,7 m е необходимо не повече от 0,5 кg газова 
композиция за обемен взрив. Така количеството газ за разрушаване на един етаж се намалява 
на 2 – 3 кg спрямо 40 кg за класическите експлозиви при взривявяване по традиционния 
способ. В предлагания случай с намаляване на промишлените експлозиви е възможно 
приложение на взривния способ за разрушаване на дори в плътно застроени градски 
квартали. Практиката е показала, че „мекото” или „раздуващо” вътрешно натоварване с 
обемен взрив на сградата за разрушаване, не въздейства отрицателно на съседните сгради, 
дори в непосредствена близост. Вакуумиращият ефект, който следва обемния взрив, дори 
възпрепятства разлитане на бетонови части и осколки, при което разрушената сграда заема 
първоначалната си площ.  

За реално приложение най-перспективен се оказва обемен взрив, който се състои от 
метано-въздушна смес, имаща от 4,5 до 14 % концентрация. Стехеометричното оптимално 
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количество на метана представлява 9 % от сместа по обем. При тази концентрация на метана 
инициирана с 1,3 g тротил, тя има 1720 m/s скорост на детонация, като оптимума достига и 
максимална мощност на взрива. С регулиране на съотношението на метана, може да 
избираме между максимална мощност или повишения ефект на комплекса от ударни вълни. 
Температурата на ударната вълна е 1584ºК, сместа има 1850 – 2050ºС температура на горене. 
Средна скорост на разпространение на ударната вълна е 950 m/s и с 1,3 m критически 
диаметър. При използване на промишлен експлозив от типа Амонит и маса на заряда 25 g, 
той безотказно възпламенява газовата смес. 

При предлаганият комбиниран способ за разрушаване на негодни сгради, с внедряване 
на промишлени експлозиви и обемен взрив, бригада от 5 взривчика разрушават 5 етажен 
блок за 7 – 10 дни, докато по класическия способ това време се удвоява. 

Получените положителните характеристики, като ефективност, намаляване 
количеството на взривни материалите и екологични изисквания при приложение на обемния 
взрив, на този етап не могат да конкурират амониево-селитрените експлозиви, разгледани в 
контекста на мащабите на производство и технологичните процеси. Въпреки горната 
констатация съществуват успешни опити за приложение на обемния взрив при взривявания в 
плътно застроени райони с панелни жилища. Не на последно място предлагания газов взрив 
може да подобри екологичните показатели на взривните дейности, като се замени или се 
огранича до минимум участието на ароматните нитросъединения и нитроамини в 
съществуващите промишлени взривни вещества [4]. 
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ОЧАКВАНИ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБНОВЯВАНЕТО НА МНОГОФАМИЛНИТЕ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Ц. Д. Даковски 1 

 

Резюме 

Санирането и обновяването на сградния фонд в нашата страна е проблем от 
изключителна важност, тъй като има редица сложни и взаимно свързани социални, правни, 
технико-икономически и екологични аспекти. Започна реализацията на Национална 
програма за обновяване на жилищните сгради, която ще продължи до 2020 г. В програмата 
ще бъдат включени почти 700 000 жилища, което е значителна част от общия жилищен фонд 
на страната.Само жилищата в едропанелни жилищни сгради, които ще бъдат обновени са над 
половината от този общ брой предвидени за обновяване жилища.В доклада се акцентира на 
две групи резултати, които ще бъдат постигнати в резултат на санирането. Първата е тази на 
позитивните икономически последици за пазара и за отделните собственици на бъдещите 
санирани жилища, изразяващи се в нарастването на тяхната пазарна цена, постигната в 
резултат на подобряването на тяхното конструктивно, топлотехническо и общо /по 
отношение на довършителните работи/ експлоатационно състояние. Втората, още по-важна 
група позитивни резултати е тази, на постигнатите по-добри потребителски качества като 
среда за обитаване на обновените жилища, разгледано в социален, здравен и екологически 
аспект. 
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Санирането и обновяването на сградния фонд в нашата страна е проблем от 
изключителна важнност. Той има сложни и взаимно свързани социални, правни, технико-
икономически и екологични аспекти. Започна реализацията на Национална програма за 
обновяване на жилищните сгради, която ще продължи до 2020 г. Като начало се осъществява 
пилотен проект за саниране на панелни сгради. В програмата ще бъдат включени 684 683 
жилища, от които 362 792 в панелни, 152 686 в други типове стоманобетонни сгради и 
169 205 жилища – в масивни. Това е значителна част от общия жилищен фонд на страната, 
наброяващ 2 127 378 сгради. От тях 95 329 са стоманобетонни, 1 578 921 – тухлени и 
останалите – други видове. В градовете  сега се намират 750 992 от тях. Само в столицата 
към последната изтекла година има фонд от 521 189 жилища. Преобладават двустайните – 
211 091. Тристайните са 167 663, а останалите са едностайни и други. Общата полезна 
жилищна площ в столичния град е 34 018 млн. кв. м., а само чистата – 20,781 млн.кв.м. На 
човек се падат 17,02 кв.м. 

Обновяването като понятие в значителна степен се покрива с широко разпространеното 
понятие саниране, което е с етимология от латински и означава оздравяване в нашата 
практика. Обновяването, според нас, е не само оздравяване на сградите в конструктивно и в 
друго отношение, но е и водещо до качествена промяна и в техните потребителски 
характеристики. 

При дефинирането на понятието “основно обновяване” е най-добре то да се възприеме 
съгласно заложеното определение в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ “Основно 
обновяване” /саниране/ на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с 
удовлетворяването на съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 и ал. 2, които се извършват 
по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, в т.ч. 
ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръженията, елементите на техническата 
инфраструктура и инсталациите /отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, 
водоснабдителни и канализационни и др./”. 

При реализацията на националната програма е необходимо да се дефинира минимално 
допустимия  /стандартен/ обем /пакет/ от дейности, подлежащи на финансова подкрена от 
нея. 

Минималният допустим /стандартен/ обем /пакет/ от дейности, подлежащи на 
финансова подкрепа по Програмата включва следното: 

1. Мерки за конструктивно рехабилитиране на сградата, ако това е необходимо, на 
база конструктивна експертиза. 

2. Изпълнение на топлоизолационна система по ограждащите елементи на сграда 
/фасадни стени, покрив и подове над неотопляеми сутеренни помещения и др./. 

3. Подмяна на съществуващата дограма по фасадите с нова, притежаваща 
топлотехнически показатели в съответствие с действащите нормативни документи. 

Това представлява минималният обем технически дейности, чрез които се постига 
увеличаване на надеждната и дълготрайна експлоатация на сградата. 

Преди да се пристъпи към реализацията на тези дейности е необходимо да се определи 
ясно обхвата на техническото и енергийното обследване на сградите и на необходимата 
проектантска намеса при прилагането на програмата. 

Обхватът на техническото обследване на сградите трябва да започне с установяването 
на конструктивното състояние на сградите и оценката на сеизмичния риск, което може да 
стане по пътя на емпиричното обследване за всеки конкретен случай. 

Градските по-малки сгради от четири и повече етажи у нас изцяло /100 %/ попадат в 
сеизмична зона с риск от седма степен. От тях 24,6 % попадат в сеизмична зона с риск от 
осма степен, а 45,4 % в сеизмична зона от девета степен. При последните би следвало да се 
очакват  напуквания и дори разрушения в конструкцията на сградите. 

Не трябва обаче да се пренебрегва и фактът, че през 60-те и 70-те години носещата 
конструкця на едропанелните системи се изследваше като равнинна система. Изследването 
им сега като пространствена система показва една допълнителна осигуреност, която не е 
била отчитана. Пространствените модели на изследване са по-близки до действителната 
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работа на конструкцията. Те станаха възможни благодарение на съвременните програмни 
продукти. Като цяло е установено добро конструктивно поведение на едропанелните сгради 
срещу сеизмични въздействия. 

Най-често срещаните дефекти, на които трябва да се обърне внимание при различните 
системи на едропанелните жилищни блокове по отношение на строителните конструкции са 
неточностите при монтаж на елементите и замонолитващите операции по дюбелните връзки, 
довеждащи до отваряне на фуги и корозиране на армировка и тези дюбелни връзки. Срещат 
се и редица дефекти в покривната конструкция и при изолационни материали на покрива, 
както и в подпокривното пространство  и по фасадите, където е извършена некачествена 
обработка на фугите и на фасадните покрития. 

При стълбищно-асансьорния тракт често се отварят фугите между асансьорните 
елементи и стенните панели, както и се наблюдава лоша поддръжка на асансьорните врати и 
стените и прозорците на стълбището при сградите в режим на етажна собственост. 

В сутерените /нулевия цикъл/ често става неравномерно слягане на почвата при 
входните диференциални стъпала и при плочниците около сградата вследствие на 
некачествено изпълнение на обратната засипка при нулевия цикъл,а също и лошо 
изпълнение на бетоновите работи в сутерена. 

При подопроводните инсталации обикновено е нарушена пропускателна способност на 
тръбите вследствие на корозия и отлагане на неразтворими карбонати и други соли, а при 
канализационната система се наблюдава запушване и течове на общите канални шрангове и 
по шахтите, както и по хоризонталните части на инсталацията. 

При електрическите инсталации високо и ниско напрежение и при отоплителните и 
вентилационните инсталации също възникват проблеми от амортизационно естество и то 
главно при абонатните станции и нарушена топлоизолация на топлопроводите. 

Особен интерес за програмата представлява обхвата на енергийното обследване на 
едропанелните сгради. 

Едропанелните жилищни сгради поради типизираните им решения и конструктивни 
елементи дават основание да се разработят типизирани решения за тяхното енергийно 
саниране. Поради това отпада необходимостта от техния индивидуален енергиен одит преди 
санирането им. 

Резултатите от техническото обследване на сградите се трансформират в предписания 
за ремонтно-обновителни работи. В пакета предписани работи по обновяване на сграда се 
включват само тези, които имат пряка връзка с изискванията към строежите, както се 
изтъкна по чл. 169 на ЗУТ. 

В стандартния пакет не се включват ремонтите и подобренията на вътрешните 
повърхности в отделните жилища, тяхното оборудване и обзавеждане. Те са предмет на 
индивидуална инициатива на собствениците. Препоръчително е да се синхронизират с 
ремонтите по общите части на сградата, за да се избегнат нежелани конфликти и преразходи. 

 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В РЕЗУЛТАТ НА 
ПРОВЕДЕНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ 

 
Проблемът за реалната възможност за осъществяване на един сравнителен анализ на 

цените на недвижимите имоти от типа на жилища в многофамилни жилищни сгради, 
изграждани по различните варианти на метода на едропанелното жилищно строителство, 
преди и след мероприятията по изпълнението на стандартния /минималния/ пакет услуги е 
изключително комплициран. Понастоящем те се влияят най-силно от фактора 
местоположение на обекта на недвижимата собственост. Тук се има предвид след 
определеното населено място и самото местоположение на сградата в която се намира обекта 
по отношение на отделната териториално-устройствена зона в състава му. Следват 
факторите брой на стаите, етажност, местоположение и изложение на  самия обект за който 
ще се извършва оценката. 
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В практиката на посредническата дейност се е утвърдило виждането, че жилищата от 
апартаментен тип в многофамилните жилищни сгради се класифицират основно в две групи 
– такива от типа “тухла” и типа “панел”. Колкото и да считаме, че това разделение е крайно 
неоснователно то е факт, а самата физическа амортизация на цялата сграда по наша оценка 
не оказва влияние повече от 10 % – 15 %. В първата група “тухла” обикновено се включват 
жилищни сгради, изградени с класически скелетно-гредова или скелетно-безгредова 
конструктивна система с тухлени преградни зидове. Към тези групи в посредническата 
практика се присъединяват и сградите изградени по методите на пакетно-повдиганите плочи 
и широкоплощния кофраж с тухлени зидове по челните отвори и при извън модулните 
преградни стени и противоземетръсни шайби. Технологията на пълзящия кофраж е по-близо 
по стойностна оценка до сглобяемите сгради. 

Особено неоправдано е пълното уеднаквяване на жилищата, изградени по различните 
варианти на метода на едропанелното жилищно строителство в ценово  отношение. При това 
на практика при сделките с недвижими имоти въобще не се отчита за сглобяемите сгради 
степента на физическата им амортизация. Факт е, че изграждането им започва едва от края на 
60-те години на миналия век, но тя сама по себе си е съществен фактор за реалните им 
потребителски качества. Впрочем, при другите видове сгради амортизационният фактор има 
също, макар и само до 15 – 17 %, отражение върху пазара. 

При сегашните обстоятелства, градовете с население над 100 – 150 хиляди  жители като 
Пловдив, Бургас, Варна, както и самата столица имат сравнително близки условия за 
реализация на сделки на жилищния пазар с обекти на недвижимата собственост от типа на 
апартаментни жилища в многофамилни жилищни сгради изградени по сглобяем способ. 

На основание на публикувани данни в сайта www.rmot.bg и актуална информация за 
столичния град, можем да считаме, че за еквивалентни по броя на помещенията жилища, 
разликите в продажните цени на база реално осъществени сделки показва за отделните 
териториално-устройствени зони на града разлика от не-повече от 14 % – 18 %. Например в 
ж.к. “Младост” спрямо ж.к. “Люлин” разликата е около 14 %. За големите градове на 
страната, разликата при сравнения в рамките на отделните населени места /без тези по 
черноморското крайбрежие/, също не превишава 12 % – 19 %. Особено важно тук е да се 
отбележи, че тези ценови равнища се отнасят за сгради от всички конструктивно-
технологични методи на изграждане. Ценовата диференциация специално по отношение на 
жилищата в сглобяемите сгради по отношение на останалите са в рамките на не-повече от 
15 % – 18 %, като местоположението си остава решаващ фактор. 

Това ни дава достатъчно основание да считаме, че цялостното саниране на сглобяеми 
сгради, особено тези с по-добро местоположение ще бъде реален пазарен фактор, насочен 
към повишаването на покупко-продажната им цена. Може дори да се твърди, че обекта на 
недвижимата собственост от апартаментен тип в многофамилни жилищни сгради, изградени 
по сглобяем начин, намиращи се в по-добрите по местоположение квартали или тези от тях 
които вече дори се превръщат при значителното разрастване на столичния град в 
относително престижни нови зони, след санирането ще имат по-висока пазарна оценка от 
тези в съществуващите сгради изградени по другите технологични способи. 

Сравнението с класическите монолитни стоманобетонни сгради е практически 
неосъществимо поради обстоятелството, че сглобяемите сгради са строени на комплексен 
принцип, на свободна от стари сгради територия и ако има в съседство други сгради, те са от 
вида на останалите индустриализирани методи на изграждане. 

По експертна оценка, изклчвайки на настоящия етап все още неясния тренд в 
изменението на цените на недвижимите имоти, определено можем да считаме, че при други 
равни условия жилищата в пълноценно санирани жилищни сглобяеми сгради ще достигнат 
до 92 % – 94 % от тези в другите типове сгради. Оценката се основава на данни от агенцията 
за недвижими имоти “ЯВЛЕНА”, която е реализирала на националния и столичния пазар 
голям брой жилища в сгради от сглобяем тип. При добра локация само санирано в 
топлотехническо отношение жилище в несанирана като цяло сграда, повишава цената си със 
7 % – 9 %. При това предварително направените разходи за да се осъществи това частично 

http://www.rmot.bg/
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саниране не превишава обичайно 3,5 % – 5,0 % от базовата цена на жилището. 
Изложеното до тук ни дава пълното основание да считаме, че инвестирането в пълно 

конструктивно инсталационно и топлотехническо саниране на сглобяемите сгради като цяло, 
инвестираните в това средства са неколкократно възвръщаеми. За жилище от сглобяем тип е 
много добра локация в столичния град, като например “Младост”, при осъществяване на 
цялостно саниране цената бележи ръст от 4 % – 5 %. Една инвестиция в санирането на 
сградата от порядъка 40 – 45 евро на метър квадратен напълно ще бъде оправдана и бързо 
пазарно възвръщаема дори към настоящия момент. 

До тук не бяха отчетени и другите важни и невидими на този етап за притежателите на 
недвижими имоти в сглобяеми сгради позитивни промени в потребителските им качества. 
Основно тук се визира това, че при осъществяването на конструктивното саниране на 
сглобяемите сгради се възвръща носещата способност на съединенията между индустриално 
изработените конструктивни елементи на сградата. Това води до възстановяване или дори 
подобряване на резистентността на цялостната конструкция на сградата в условията на 
сеизмично въздействие. Това е въпрос от изключителна важност, имайки предвид, че този 
тип сгради почти изцяло са изграждани и проектиране преди влизането в сила на 
нормативните документи за противоземетръсно строителство от 1987 г. Самата конструкция 
на тези сгради е удачна в това отношение със своята гъвкавост и конструктивно саниране ще 
я  направи особено сигурна. 

Тук трябва да се визират и още два съществени момента. Първият от тях е, че 
съществуват някои опасения в гражданството, че след санирането на сградите отделните 
недвижими имоти в тях ще увеличават данъчната си облагателна стойност. Това според нас е 
неоснователно, защото амортизационните срокове текат от петата година на момента на 
изграждането и това увеличение е напълно пренебрежимо. 

Другият важен момент е по отношение на възможностите за застраховане на обектите 
на недвижимата собственост в качеството им, в нашия случай, на жилища от апартаментен 
тип, разположени в многофамилни жилищни сгради, изградени по различните модификации 
на метода на сглобяемото едро-панелно жилищно строителство. Без дори да се отрязава 
очакваното за в бъдеще задължително застраховане на сградния фонд, може да се твърди, че 
санирането, особено това в конструктивен план, определено води до увеличаване на 
носещата способност на сградата, повишава нейната сигурност в екстремни обстоятелства и 
съответно намалява степента на риска от настъпването на застрахователното събитие. Това 
от своя страна ще се отрази в посока на по-ниски застрахователни вноски за определен вид 
застрахователни събития и съответно по-висока степен на заинтересованост на 
собствениците на недвижими имоти в санирани сгради. 

Изложеното дава основание да се счита, че цялостното обновяване /саниране/ на 
жилища в сгради от сглобяем тип има важни социално-икономически и чисто пазарни 
последици и е ефективно от икономическа гледна точка. По-мащабното развитие на процеса, 
натрупването на производствен опит и конструктивните условия в пазарна среда ще 
направят в перспектива самия процес още по-изгоден за участниците в него. 
 
СОЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСТРУКТИВНОТО, ТОПЛОТЕХНИЧЕСКОТО 

И ИНСТАЛАЦИОННО САНИРАНЕ НА СГРАДИ 
 

Социалните последици от изпълнението на стандартния /минималния/ пакет от 
стрително-технически услуги осъществяващи конструктивното, топлотехническото и 
инсталационното саниране на сгради, изпълнен по различните варианти на метода на едро-
панелното жилищно строителство /ЕПЖС/ в нашата страна са изключително трудно 
определими, особенно в количествено отношение. Тъй като около една четвърт от жилищата 
на сградния фонд в страната са изградени то тези различни конструктивно-технически и 
производствено-технически варианти на метода, то и условията на обитаване в строените по 
различен начин и по различно време сгради са различни. Допълнително за това качество на 
обитаване оказват съществено влияние местоположението на сградата в отделните 
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териториално-устройствени единици на населените места, техните природно-климатични 
особености, непосредственото обкръжение на сградите, а също във висока степен и нивото 
на тяхната текуща подръжка. От това в крайна сметка зависи и общия срок на физическата 
амортизация на сградата от този тип, която сега по преобладаващите схващания се движи 
между 50 – 60 и 70 – 80 години. При много добро изпълнение би могло дори да се очаква, че 
срокът на физическата амортизация на конструкцията на сградата може да достигне до 90 – 
100 години, като трябва да се отбележи, че отделните функционални елементи от цялостната 
инсталационна система на сградата, включително отоплителната и система имат 
неколкократно по-кратки срокове на физическата им амортизация. Това във висока степен 
определя и евентуалната необходимост от обновяване на този тип сграда. В социален план 
този проблем би засегнал около една пета от населението на страната, отчитайки също и по-
високата степен на неговата населеност, предвид доминиращото му разположение в 
градовете на страната. 

Определено може да се очаква, че обновяването на многофамилните жилищни сгради, 
като комплекс от саниращи мероприятия като цяло ще подобри съществено качеството на 
средата за обитаване, която те формират. Затова тези позитивни очаквани резултати не 
трябва да се отдават на отделните конструктивни, топлотехнически и санитарно-
инсталационни мерки на цялостния процес на саниране, тъй като те са не само 
взаимосвързани, но и неотделими едни от други. 

На първо място трябва да се изтъкне цялостното подобряване на микроклимата в 
отделното жилище и в сградите от този тип като цяло. 

Средата за обитаване става значително по-добра за населяващите я, включително и с 
по-благоприятен за развитието на личността и особено на подрастващите вид, предполагащ 
отговорност за опазването и нейната периодична подръжка. 

В резултат на цялостното саниране температурно-влажностния режим в жилището 
става значително по-благоприятен за човешкия организъм. В резултат на това може да се 
очаква възможност за по-пълноценен отдих в жилището и в резултат на това по-ефективна 
работоспособност на обитателите. 

Особено важно е, че в резултат на топлотехническото саниране, което е придружено от 
подмяна на дограмата със съвременни образци, се постига и подобряване на светлинния 
режим в помещенията. Това освен известна икономия на електроенергия има и съществен 
психологически ефект  върху обитателите. 

Топлотехническото саниране като цяло има изключително благоприятно влияние върху 
общото здравословно състояние на обитателите на обновените жилища. То се изразява в 
едно общо укрепване на организма, намаляване на ревматичните заболявания и особено на 
заболяванията на горните дихателни пътища. Качествено новата среда, която се създава в 
помещенията на жилището повишава способността на индивида за ефективен труд, а 
подрастващите за по-резултатно обучение. 

Особено важно в социален план е обстоятелството, че площта на жилището става по-
ефективно използваема. Това е резултат от факта, че след топлотехническото саниране по-
големи площи от жилището биха могли да станат отопляеми при същото ниво на разходи. В 
крайна сметка това води до значително по-резултатно използване на отделните помещения. 
Известно е сега проявяващото се негативно явление, изразяващо се в отказ по финансови 
причини да се отопляват пълноценно жилищата. В резултат на това те не само не се 
използват пълноценно, но и се влошава и ефективността на подадената в сградите 
топлоенергия поради значителния процент неотопляеми площи. В жилищните комплекси на 
столичния град и доминиращо застрояване по метода на едропанелното жилищно 
строителство се счита, че в топлоразпределителните дружества има от гражданите отказ за 
отопляване на 40 % – 45 % от пълния възможен отопляем обем на жилищата там. Този 
проблем има още по-широко негативно отношение спрямо това за отделното жилище. То се 
отразява върху ефективността на производството на топлоенергия от производителите и 
влошаване на съотношенията между произведена, консумирана енергия, загуби по 
топлотрасетата и в крайна смека приходи от тях. 
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Позитивните социално-икономически последици от цялостното конструктивно, 
топлотехническо и инсталационно саниране на сгради, изпълнявани по конструктивно-
технологичните варианти на метода на едропанелното жилищно строителство не се 
ограничават в мащабите на отделно жилище или в тези на отделната съществуваща на 
определено място сграда. Тъй като тези сгради са обикновенно ситуирани в обособени 
териториално-устройствени единици под формата на жилищни комплекси, то едно по-
мащабно саниране ще има позитивни социално-икономически последици в мащабите на 
отделните населени места, а и в страната като цяло. Мащабите на проблема за санирането на 
сградния фонд в нашата страна въобще са толкова значителни, че санирането на този тип 
сгради е само част от проблема. Останалата част от сградния фонд, независимо от 
мащабното жилищно и друго строителство през последните двадесетина години, е в 
значителната си част с висока степен на физическа, респективно икономическа амортизация, 
а и с особено висока степен на функционална амортизация. Повечето сгради, строени около 
и малко след средата на миналия век са с обемно-планировъчни характеристики, 
несъответстващи не само на съвременните архитектурни виждания, но и на изискванията на 
по-интензивен начин на живот и обитаване на жилището и съчетаване на функциите в него, 
затова санирането ще бъде дълъг процес. 

Определено може да се счита, че дори не само в мащабите на сегашните едропанелни 
жилищни комплекса, а и в мащаба на страната ще се проявят позитивни последици. 

Ще се намали донякъде отделянето на отмосферата на вредни полюции в резултат на 
което ще се забавят донякъде процесите на настъпване на негативни климатични последици. 
Ще се подобри в известна степен чистотата на въздуха и това ще се отрази позитивно върху 
цялостната среда за обитаване на територията на отделната устройствена зона. 

Това подобряване на жизнената среда е свързано с обкръжението на отделните сгради, 
които подлежат на саниране. Обкръжението на сградите в резултат на процеса на тяхното 
саниране се подобрява в резултат на съпътстващи мероприятия. Намаляват се 
замърсяванията и се съдейства за опазването на живата природа и в частност 
съществуващото или ново озеленяване. 

В мащабите на Националната икономика, особено в резултат на осъществените в 
резултат на топлотехническото саниране икономии на енергия, се подобрява енергийния 
баланс на странта и в крайна сметка след като не се разпилява отделяната от неефективни в 
топлотехнически план сграда се икономисва част от националния доход. Мащабите на 
проблема са толкова значими за националната икономика, че трябва да се свържат и със 
създавания брутен вътрешен продукт на глава от населението и компонентите на 
енергийните разходи за производствени и битови цели в структурата му. 

Особено важно в национален мащаб е, че в резултат на едно мащабно саниране в 
перспектива ще се постигне значително подобряване на степента на ефективно използване на 
значителна част от наличния жилищен фонд в страната. Известно е, че сега значителна част 
от него, включително в предстоящите за саниране сгради не се използва ефективно. Това 
сега е едно крайно негативно явление, защото в блокирани за процеса на нормалната им 
експлоатация жилищни площи са вложени огромни за мащаба на отделното домакинство и 
за страната като цяло финансови средства. 

Особено важно в социален план е и това, че подобрената жизнена среда ще се отрази на 
общественото здраве по посока на общото му подобряване и в частност на редица 
специфични заболявания свързани със средата за обитаване и нейните здравни 
характеристики. В резултат на това би могло също да се очаква, че това донякъде ще 
рефлектира в перспектива и върху националните разходи, свързани със здравеопазването. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ НА 
ИНСТИТУТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ (IMS) 

Зоран Попович 1 

 
Резюме 

Понастоящем практически няма област в строителството, в която предварителното 
напрягане да не е намерило своето приложение. Освен предварителното напрягане на 
втвърден бетон и адхезионното предварително напрягане, тази технология се прилага и за 
стоманени и комбинирани конструкции, в процеса на монтаж на конструкциите, за 
повдигане на тежки товари, а много често и като метод за укрепване на конструкции. 
Въпреки че предварителното напрягане, при което се използват общоприети и изпитани 
материали и системи, вече е добре известно и широко разпространено в практиката на 
строителните дейности, достигането на положителни резултати може да се постигне само 
чрез наемането на квалифицирани и опитни човешки ресурси, съпроводено с прилагането на 
изпитана и съвършена технологична система за предварително напрягане. В работата се 
описват системите за предварително напрягане на Института за изпитване на материали 
(IMS). 

Ключови думи: Предварително напрегнат бетон, стомана за предварително напрягане, 
системи за предварително напрягане, антикорозионна защита, технологии за предварително 
напрягане  
 

IMS INSTITUTE PRESTRESSING TECHNOLOGY 

Z. Popovic 1 

 
Abstract 

Today, there is virtually no field of construction in which the use of prestressing has not found 
its place. In addition to prestressing of hardened concrete and adhesion prestressing, prestressing is 
applied also for steel and combined constructions, in the process of assembling the structure, for 
lifting heavy loads, and very often also as a method for strenghtening constructions. Even though 
prestressing, using generally accepted and proven materials and systems, is alredy well known and 
common in the practice of construction activities, positive results can only be achieved by engaging 
qualified and experienced human resources, accompanied by the application of a proven and 
technologically perfect prestressing system. This paper describes IMS Institute prestressing 
systems. 
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1. INTRODUCTION 
Prestressing is a modern, to date unsurpassed method of reinforcing concrete construction 

elements, adopted throughout the world. Bridges with long spans, for both roads and rail, 
construction of energy facilities on land and at sea, very tall buildings, silos, constructions for 
environmental protection, as well as numerous other special constructions, are proof of the 
irreplaceability and applicability of prestressed concrete. Today, there is virtually no field of 
construction in which the use of prestressing has not found its place. In addition to prestressing of 
hardened concrete and adhesion prestressing, prestressing is also applied for steel and combined 
constructions, in the process of assembling the structure, for lifting heavy loads, and quite 
frequently also as a method for strenghtening constructions. 

Even though prestressing, using generally accepted and proven materials and systems, is 
alredy well known and common in the practice of construction activities, positive results can only 
be achieved by engaging qualified and experienced human resources, accompanied by the 
application of a proven and technologically perfect prestressing system. 

Practice has shown that the development of steels for prestressing and systems of 
anticorrosion protection was often faster than development of technical regulatives. However, the 
lack of national and/or international standards, as well as lack of uniformity thereof, did not present 
an obstacle for the modern materials, prestressing systems and construction technologies using 
prestressed concrete which are present today. 

IMS Institute prestressing systems are fully abreast of all modern prestressing systems. They 
were used to construct significant structures both in the country, and abroad. 

2. MATERIALS AND SYSTEMS FOR PRESTRESSING 
Steel for prestressing developed in three basic forms: wires, bars and tendons, with numerous 

variations, and with attempts of both steel manufacturers and holders of prestressing systems to 
create new and original solutions, and to achieve monopolies on the market. At one point in time, 
this resulted in a too abundant range of products, followed by a period of rationalization. In 
cooperation with FIP, the European Norm EN 138 – 79 was created, effectively narrowing down 
this product range. In our region, requirements for steel for prestressing were first defined in 1964, 
and in accordance with Europeann regulatives, in 1985 the now outdated "Guidelines on tehnical 
norms for steel wires, bars and tendons for prestressing of constructions" was created.    

In contemporaty practice, technical properties and other requirements, as well as conformity 
certification of steels for prestressing are deteremined and implemented in accordance with EN 
1992-1-1:2004: Eurocode 2 – EC2: Part 1 – 1 and accompanying norms: 

• prEN 10138-1:2000: Steel for prestressing – Part 1: General Requirements, 
• prEN 10138-2:2000: Steel for prestressing – Part 2: Wires, 
• prEN 10138-3:2000: Steel for prestressing – Part 3: Tendons, 
• prEN 10138-4:2000: Steel for prestressing – Part 4: Bars. 

In addition to mentioned norms, this field is also defined by norms for corrugated steel ducts 
for internal guiding of cables (EN 524 – 1, EN 524 – 2, EN 524 – 3, EN 524 – 4, EN 524 – 5 and 
EN 524 – 6), and to cement injection mixtures (EN 445, EN 446 and EN 447). Since there is still no 
standard for corrugated plastic ducts, the Technical Report FIB form 2000 (Courrugated plastic 
ducts for internal bonded post-tensioning) should be used as the instruction. For permanent 
protection of unbonded (free) tendons the FIP recommendation Corrosion protection of unbonded 
tendons should be used. 

The development of the prestressing systems is directly related to the range and quality of 
steel for prestressing. Today, virtually all systems based on wires for prestressing are becoming 
obsolete, and being replaced by the developed systems for prestressing using tendons. The use of 
bars for prestressing is minimal and with limited applications. The development of capacities of 
prestressing systems has been stabilized at maximum forces of about 6000 – 8000 kN. Regardless 
of numerous existing prestressing systems, differences among them are more geometrical than 
fundamental, especially for systems using tendons, where virtually all systems adopted the standard 
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of anchoring using a three-part wedge with cogs. The number of tendons in cables is also quite 
uniform, usually between 1 and 37, while dominant diameters for posttensioning are between 15.2 
and 16 mm. 

In recent years, the development of materials for prestressing is in the direction of carbon, 
glass and other fibers, which also results in the development of adequate equipment for prestressing. 

3. IMS INSTITUTE PRESTRESSING SYSTEMS  
In line with mentioned trends, IMS Institute had developed the IMS prestressing system [1], 

using smooth wire, and systems SPB [2] and SPB SUPER [3] using tendons. 

3.1 IMS prestressing system 

Operational application of this system began in 1952, on structures of the steel works plant in 
Sisak, using 6φ5 mm cables. Until 1975, the system was completed, with a range of cables for 
forces up to 1800 kN. The system uses smooth wire, with diameters of 5 and 7 mm, and quality 
according to "Guidelines on tehnical norms for steel wires, bars and tendons for prestressing of 
constructions" (Official Gazette SFRY 41/1985), and EN 138-79. Its utilization decreased since 
1982, and today it is virtually completely abandoned.  

3.2 SPB prestressing system 
The SPB System was designed for tendons of fpk = 1670 N/mm2

 (EN 138 – 79) quality and for 
an initial force of up to 0.75 Fpk. Practical application of the system began in 1982. The range of 
products for the system was completed in 1990. 

The basic element of the system is the anchor, composed of one or more three-part wedges, 
capsule/anchoring plate, and base plate. The principle of anchoring of tendons is mechanical, by 
inplanting cogs of the conical wedge in the steel using adequate lateral pressure. Each cable is 
individually anchored in the capsule or anchoring plate, which transfers the force onto the concrete 
via the base plate. The standard used steel for post-tensioning are tendons with a diameter of 12.5 
and 15.2 mm, formed from seven wires, while for prestressing by adherence, in addition to these, 
tendons with nominal diameters of 6.4, 7.9, 9.3, and 11.0 mm are also used, as well as tendons 
formed from 2 or 3 braided wires. Anchors are a standard variant of the SPB System, and according 
to their function they may be: normal (active and passiv), fixed, and connecting anchors. However, 
for special needs, anchors have been developed that enable controlled release of cables. 

For post-tensioning, the system contains modern electro-hydraulic pumps and hydraulic 
presses for individual (cables formed from 1 to 4 tendons), and joint tensioning of cables (cables 
formed from 6, 11, 19 and 37 tendons), for forces from 115 to 7000 kN. For long line method of 
prestressing, equipment contains automatic electro-hydraulic pumps, hydraulic presses for 
individual tensioning of cables (12 – 170 kN), two-way hydraulic presses with adequate electro-
hydraulic pumps, and distant capsules, for joint tensioning of cables and easing of force after the 
concrete has set. 

Equipment for injecting cables encompasses special machines for preparing and introduction 
of protective injection mixtures. The equipment is also accompanied by the necessary laboratory 
equipment for on site control of injection mixtures. 

3.3 SPB SUPER prestressing system 

3.3.1 General data 
SPB SUPER System represents an upgrading of the SPB system prestressing technology. It 

was developed during several years of research at IMS Institute, and tested in laboratories of IMS 
Institute and of the Faculty for Civil Engineering, University in Belgrade. Anchors and equipment 
for tensioning were tested in cable – anchor sets according to FIP Recommendations for the 
acceptance of post-tensioning systems. It is in operational application since 2001. 

The steel used for prestressing are tendons in accordance with the EN 10138-3 series of 
standards: 

• EN 10138-3-Y1770S7-15.2    – Class A 
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• EN 10138-3-Y1860S7-15.2    – Class B 
• EN 10138-3-Y1770S7-16.0    – Class A and 
• EN 10138-3-Y1860S7-16.0    – Class B 

During manufacture, tendons of mentioned characteristics can be protected from corrosion by 
a procedure of galvanization, epoxy coating, placement in plastic sheaths, with or without 
lubricants, or as is most frequently the case, may be manufactured without any protection. 

The mode of anchoring is the same as for SPB System. The range of products encompasses 
anchors for anchoring 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 19 and 37 tendons.  

The System is designed to use best quality Class B tendons, fpk = 1860 N/mm2, as well as for 
initial force at the press of 0.80 Fpk. Since the number of tendons in one cable may be from 1 to 37, 
the initial force in the cable is from 208 to 7708 kN, at fpk = 1860 N/mm2. 

Wedges and capsules/anchoring plates are identical for both tendon diameters (15.2 and 16.0 
mm), for cables composed of 1 to 13 tendons. Anchors for anchoring of 19 to 37 tendons are 
designed for tendon diameter of 15.2 mm, for Class A and Blass B. According to their function, 
anchors may be normal (active and passive), fixed or connecting. An integral part of normal 
anchors is also a temporary (during injection) or permanent anchor cover.  

The base plate, smooth or corrugated, of cast steel, serves to support the anchoring plate, and 
contains also a connector for injecting the mixture for cable protection. A conical funnel is used to 
introduce cables into protective sheaths. 

Protective sheaths for guiding cables may be made of: corrugated metal made of thin metal 
sheets, smooth metal with thin metal walls, corrugatede plastic (PEHD or PP), or smooth plastic 
(PEHD or PP). 

Equipment for prestressing (presses and pumps), and for protection of cables (for cement 
injection mixture and for protection of unbonded cables) of SPB SUPER System is harmonized 
with the capacity of cables, and presently covers the range of up to 37 tendons per cable. The 
complete range of cables is covered by one press for individual tensioning (cables from 1 – 4 
tendons), and four presses for joint tensioning (5 – 7, 8 – 13, 15 – 19 and 25 – 37 tendons). 

The equipment for protection of cables contains a mixer and a pump for injection, combined 
to form a unique machine, which enables a continuous process of preparation and introduction of 
cement injection mixture, the achieving of required pressures, capacities, and speed. 

3.3.2 Scope of application 

Internal cables are most frequently used, and are guided within the cross section of a 
construction. These cables may be "bonded" or "unbonded", depending on the anticorrosion 
protection. Bonded cables are permanently placed, while unbonded cables may be post-tensioned or 
released over time, or partially or completely replaced. 

Due to the passive anchor, SPB SUPER System also enables tensioning from one end only, 
when this does not critically disturb the total prestressing force along the element. 

Prestressing may be done in an unlimited number of cycles, and in several phases, during an 
unlimited period of time, as long as the cable is unbonded and there is sufficient length of cable for 
gripping with the press. Release of cables is possible if they are free (unbonded), and if there is 
sufficient length of cable for gripping with the press. Joint release of tendons within a cable is 
possible if a special active anchor is used which enables this. When normal active anchors are used, 
releasing is done by using a press for individual prestressing separately for each cable. 

When cables are temporarily or permanently placed as free (unbonded), and when the 
minimum lenght for gripping is left, additional tensioning is possible, as well as releasing, and 
replacing of cables. If permanent, these cables may be protected using lubricants, wax, paraffin, and 
have special covers on anchors for permanent anticorrosion protection. 

SPB SUPER System enables extending or prolonging of cables by using special anchors and 
according to the prescribed procedure. During the process of extending, the number of tendons can 
be reduced, i.e. the transfer from stronger to weaker forces can be made. 

External cables, are as a rule placed in plastic sheaths outside the girder cross section, and 
supported beside the anchoring block at individual points in accordance with the line of cables. 
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They can be "bonded" or "unbonded", can be replaced or additionaly tensioned, and can easily be 
checked for signs of corrosion. Placement of new cables is also possible for potential reinforcement 
of the construction, and this is envisaged as a possibility during designing. 

Oblique cables for bridges and other constructions are specific when it comes to the site of 
introduction of cables, guiding of cables through the protective sheath, protection from corrosion, 
etc., which represents additional technology within the SPB SUPER System. Common 
characteristics, such as the principle of anchoring, equipment for force application, and relevant 
procedures, remain the same also for this application. 

The System is used for producing soil anchors, temporary or permanent, with single or 
multiple protection against corrosion. From the aspect of guiding cables, anchoring to the soil, and 
manner of protection, soil anchors are designed according to concrete conditions and in accordance 
with special procedures for anchors. 

Within the SPB SUPER techology, special cables are also used, and serve for prestressing 
steel constructions, walls made of bricks or other materials, as temporary cables during assembling 
of constructions, as well as for lifting or lowering heavy loads. These cables are used according to 
special designs, using equipment and elements of the System designated for such works. 

Cables 1 φ 15.2 and 1φ16 may be used in channels for manufacturing prefabricated elemenats 
for constructions by adhesion prestressing. Tendons composed of 3 or 7 wires with smaller 
diameters (φ 5.2 – 13.0 mm) are also used in channels with special equipment, tehnology, and 
procedures, encompassed in the SPB/SPB SUPER System. 

Prestressing system SPB SUPER based on tendons is a modern system which fulfills all 
requirements of quality and safety at the worklplace, as well as requirements pertaining to various 
designing requirements. 

3.3.3 Cable protection 
Parallel to the development of equipment for prestressing, emphasis was also placed on 

anticorrosion protection of cables. Unitially, the lack of regulatives was overcome by IMS Institute 
internal regulatives, based on Swiss technical norms. In 1986, in accordance with acquired 
experience and FIP recommendations, Standard JUS U.E3.015 was adopted, which regulated 
technical conditions for injection mixtures. Today, this field is based on EN 445, EN 446 and 
EN 447. A qualitative improvement pertaining to the utilization of adequate protective agents was 
made since 1990, when the holder of the prestressing system offered a series of new solutions, own 
as well as globally accepted. Today, IMS Institute has at its disposal modern systems for permanent 
protection, based on cement injection mixtures (rigid protection systems), i.e. systems based on 
lubricants (permanently flexible protection systems). 

The rigid protection systems usually used are mixtures of cement, water and admixtures, 
which when adequately prepared, ensure good fluidity, easy introduction, increase of volume, 
required hardness, durability when exposed to frost, quality protection, and standard quality. 

Permamently flexible materials used to protect unbonded cables are various types of 
lubricants, waxes, plastic products, bitumen, and other types of products. Within the scope of 
research of this type of protection, IMS Institute has investigated several types of lubricants. Based 
on results of this research, a specific type of calcium lubricant was singled out, which completely 
fulfills the requirements of FIP Corrosion protection of unbonded cables. Characteristics of the 
lubricant and techniques of introduction enable complete filling of the cable sheath, without any left 
over air bubbles. Comprehensive laboratory research resulted in a specific product within the IMS 
range of agents for protection of cables against corrosion, adapted for practical application, 
characterized by good mechanical stability, good rheological characteristics, and excellent 
anticorrosion protection. The application of this lubricant in practice bagan in 1994. Parallel to the 
research of lubricants, equipment for their application was also developed. 

Presently, in addition to the system for protection of cables in standard post-tensioned 
constructions, SPB SUPER prestressing tehnology also encompasses following solutions for 
permanent protection of external cables: 

• irreplaceable cables injected using injection mixures based on cement with external 
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sheaths of steel/PEHD/PP, 
• replaceable cables injected using injection mixures based on cement with external sheaths 

of steel/PEHD/PP, 
• replaceable cables injected using permanently flexible mixtures with an external sheath of 

PEHD/PP, 
• cables formed from tendons, factory protected with lubricants or polyethylene coating, 
• temporary cables, most frequntly used during the assembly phase or for erecting 

constructions, where the solution for anticorrosion protection is based on the duration of 
use, and is most often based on oils or ointments based on oil derivatives. 

4. CONCLUDING REMARKS 

Staying abreast of global construction industry trends, IMS Institute has developed modern 
technologies, and a broad range of equipment and anchors for cables formed from smooth wire and 
tendons, and for forces from 12 to 7700 kN. 

Mentioned technologies are based on FIP/fib recommendations, Eurocodes, and application of 
ETAG 013 – Post-tensioning kits for prestressing of structures. 

Modern systems, and specialized and highly expert human resources have enabled IMS 
Institute to participate in the realization of the most significant structures in the country, as well as 
its presence on many global markets: Angola, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cuba, Greece, 
Georgia, Hugary, Egypt, Ethiopia, Filipines, Iraq, Italy, Jordan, Kuwait, Libya, Macedonia, Russia, 
Slovenia, etc. 
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Резюме 

В статията са разгледани някои текстове от съдържанието на „новата” Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти, които следва да бъдат уточнени за да може тя да бъде прилагана адекватно, а 
съдържанието и по-разбираемо. Посочени са някои различия с Директивата за строителните 
продукти, които създават затруднения при интерпретацията ú, смесване на термини и 
понятия използвани в наредбата, както и текстове, които изискват прецизиране с цел 
подобряване на практическото ú приложение. 
 

 

SOME PROBLEMS IN THE INPRETATION AN APPLICATION OF 
THE NEW ORDINANCE FOR THE ESSENTIAL REQUIREMENT 

TO CONSTRICTION AND THE CONFORMITY ASSESSMENT 
OF CONSTRUCTION PRODUCTS 

Theodore Tz. Roshavelov 1 

 

Abstract 

Some critical remarks on the content of the “new” Ordinance for the essential requirement to 
constriction and the conformity assessment of construction products are discussed in the paper. 
These uncertainties must be cleared in order to precisely and adequately apply this regulation in the 
construction practice in Bulgaria. Some discrepancies between the Ordinance and the Construction 
products Directive are pointed out. These give rise to troubles and misinterpretations, as well as, 
some confusion when trying to apply the Ordinance, and undoubtedly must be cleared. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

На 6 декември 2006 г., Министерският съвет на РБългария прие новата Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти – НСИСОССП (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.) [1] и отмени действащата до 
тогава Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. 

По-долу са разгледани някои текстове от съдържанието на „новата” наредба, които 
следва да бъдат уточнени, за да може тя да бъде прилагана адекватно, а съдържанието и 
разбираемо за средностатистическия производител. 

В статията е засегнат въпроса, доколко новата наредба, по точно нейните части първа и 
втора, въвеждат „...изискванията на Директива 89/106 на Съвета на Европейската общност от 
21 декември 1988 г. за уеднаквяване на законите, наредбите и административните 
разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти”, както е записано в 
§ 9 от преходните и заключителните й разпоредби. 

Показано е, че това не само не е изпълнено, но и са допуснати съществени различия с 
оригиналния документ (Директивата за строителните продукти – ДСП), което продължава да 
създава (също както и текстовете от старата наредба) объркване и затруднения при 
интерпретацията ú от непредубеден читател. 

 
2. СМЕСВАНЕ НА ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В НАРЕДБАТА 

В части първа и втора на НСИСОССП (наричана по-долу „наредбата”) отново са 
допуснати същите смесвания и обърквания на термини и понятия присъстващи на старата 
редакция на същата наредба – Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на строителните продукти. Това прави разпоредбите на наредбата не само 
трудни и неразбираеми за четене, но и неточни и погрешни. 

Ще започнем анализа със следния въпрос: В глава четвърта от наредбата, са описани 
процедурите за оценяване и методи за контролиране на съответствието, или процедурите за 
удостоверяване и методите за контролиране на процеса на оценяване на съответствието? 

Текстът на чл. 18, ал.1 от НСИСОССП гласи:: „...Процедурите за оценяване и методите 
за контролиране на съответствието са:...”. Този текст повтаря текста на чл. 19 от старата 
наредба, като е запазена старата грешка. Въпреки,че този член е един от малкото, които са 
дословен превод на Приложение III, т.1 от ДСП, неизвестно защо е допуснато вмъкването на 
едно допълнение, което изцяло подменя съдържанието му. На практика, съдържанието на чл. 
18 описва САМО методите за контролиране на съответствието, а НЕ процедурите за 
оценяване на съответствието. 

В чл.13, т.3. от ДСП четем, че “... Удостоверяването на съответствието на продукта се 
извършва въз основа на : 

(а) система за производствен контрол на производителя, която осигурява съответствие 
на продукцията с изискванията на съответната техническа спецификация; или 

(б) за определени продукти, описани в съответните технически спецификации, в 
допълнение към системата за производствен контрол и привличането на лице за 
сертификация, което да оцени или контролира системата за производствен контрол или 
самия продукт. 

По-долу в чл.13, т.4 от ДСП е записано, че “.....Изборът на процедура за удостоверяване 
на съответствието в смисъла на т.3 за даден продукт или група продукти трябва да бъде 
определена от (Европейската) Комисията, след консултации с Комитета по строителство в 
зависимост от: ..(изброяват се 4-те критерия от чл. 20, ал.1 от наредбата)” и по-долу, пак в 
същата точка “...така определената процедура трябва да бъде отбелязана в мандатите и в 
техническите спецификации или в ДСП”. 
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В Приложение III, т.1 от ДСП, са дадени методи за контрол на съответствието, така 
както са описани в т.18 от НСИОССП, като освен това е записано, че “....когато процедурите 
за удостоверяване на съответствието на продукта с техническите спецификации, съгласно 
чл.13 са определени, следните методи за контрол на съответствието следва да бъдат 
прилагани.....; изборът и комбинацията на методи за всяка дадена система ще се обуславя 
(зависи) от изискванията за даден продукт или група продукти, в зависимост от критериите 
дадени в чл.13, т.3 и т.4.” 

Следва текста на чл. 20, ал. 1 от НСИСОССП, който гласи: „...Възможните системи за 
оценяване съответствието на даден строителен продукт или на група строителни продукти се 
определят с европейските техническите спецификации в зависимост от: ..(изброяват се)..”. 
Редакцията на този член в старата наредба звучеше така: „.... чл. 21. (1) (Изм. ДВ, бр. 109 от 
2003 г.) Определянето на системата за оценяване на съответствието на даден строителен 
продукт или на група строителни продукти е в зависимост от: ..изброяват се..”. 

От тук следва, че съгласно стария текст на същия член, изброените в алинея 1 фактори, 
обуславят изборът на система за оценяване на съответствието. Текстът на новата редакция 
навежда на идеята, че в чл.20, ал. 1 са изброени критериите за избор на конкретна система за 
оценяване на съответствието в европейските техническите спецификации. И двете 
интерпретации обаче са напълно погрешни! 

Оригиналният текст на чл. 13, т. 4 от ДСП гласи: ....”Изборът на процедура за 
удостоверяване на съответствието за даден строителен продукт или фамилия (група) 
продукти се определя от Комисията в зависимост от :......”. Следователно, изброените 
критерии в чл. 20, ал. 1 практически обуславят избора на процедура за удостоверяване на 
съответствието от Комисията. Те: 

 не са фактори, които обуславят избора на система за оценяване на съответствието; 
 не са и критерии за избор на система за оценяване на съответствието; 
 а още по малко, тази система не се определя в европейските техническите 
спецификации както е записано в наредбата, а се определя от Комисията и се 
записва в мандата! При съставяне на мандатираната техническа спецификация, така 
определената система са вписва в нея, или по точно не самата система, а 
минималните изисквания към процедурите за удостоверяване на съответствието – 
виж чл.13, т.4 от ДСП. 

Ето как стигаме до следните по-важни въпроси: Какви са тези процедури? Къде са 
определени в Наредбата? Какво е изброено в чл. 18 - процедурите или методите? 

След объркването което настъпва при непредубеден прочит на наредбата, нормално е 
да се обърнем към текстовете на оригиналния документ. 

От него стават ясни пет важни обстоятелства: 
1. Процедурите за удостоверяване на съответствието са две: действаща система за 

производствен контрол или действаща система за производствен контрол плюс 
сертификат на производствения контрол или продукта; от наредбата не става ясно 
кои са процедурите – те трябва да се извадят от контекста! 

2. Не комбинацията на процедури определят системите за оценяване на съответствието 
за даден продукт (както е посочено в чл. 19, ал.2 от Наредбата), а комбинацията на 
методите обуславят системата за удостоверяване на съответствието за даден 
продукт! 

3. В чл. 20, ал.1 от НСИСОССП не са изброени критериите за определяне на система 
за оценяване на съответствието на даден строителен продукт, а критериите за избор 
на процедура за удостоверяване на съответствието! 

4. В чл. 18 от НСИОССП са изброени методите за контролиране на съответствието, 
които следва да се прилагат, след като е избрана съответната процедура за 
удостоверяване на съответствието, а не са описани “процедурите за оценяване и 
методите за контролиране на съответствието”, както е записано в оригиналния текст 
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на наредбата! Процедурите, дори не могат да бъдат определени в контекста на 
изброените методи. 

5. Единствените два члена от старата наредба, които се претърпели правилна редакция 
са: 

5.1. Чл. 20, ал.1 от старата наредба (нов, член 19, ал.1). В него да описани „Възможните 
системи за удостоверяване на съответствието”, а не „Възможните системи за оценяване на 
съответствието” както беше записано по-рано! Оценяването е прерогатив на производителя и 
негово задължение, а удостоверяването зависи от избора на процедура и метод, които 
обуславят конкретна система за удостоверяване на съответствието! 

5.2. Чл. 8 от старата наредба (нов чл. 15) в който правилно е записано, че 
„..Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да оценява и 
удостоверява съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към 
строежите”, а не само че „...отговарят за оценяването на съответствието” както беше 
записано по-рано, в старата наредба. 

 
3. ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБАТА, КОИТО ИЗИСКВАТ ПРЕЦИЗИРАНЕ С ЦЕЛ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО Й ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Тук са разгледани някои от текстовете на наредбата, които по скромното мнение на 

автора се нуждаят от прецизиране с цел подобряване на практическото ú приложение у нас. 

В чл. 6, ал.2 е записано, че „....Надзорът върху строителните продукти, съответстващи 
на европейските технически спецификации, ..........се осъществява от органите за надзор на 
пазара”. 

А кой осъществява надзора върху строителните продукти, съответстващи на 
българските технически спецификации? Този въпрос никъде в наредбата не е изяснен. 

Пак в същата алинея се изисква, проверката от органите за надзор на пазара да обхваща 
и „...указанията за прилагане на български език”. В чл. 22, ал. 1 обаче, в който се описва 
съдържанието на техническото досие на продуктите, е не е записано изискването, то да бъде 
съставяно „на български език” (за разлика от текста на чл. 22, ал.1 от старата наредба, където 
това е изрично указано). 

В чл. 6., ал. 1 се изисква „....Контролът на влаганите в строежа строителни продукти да 
се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на 
инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.” 

Това пък какво означава? При оценяване на съответствието на инвестиционния проект 
със съществените изисквания към строежите, екипът на консултанта-юридическо лице не 
контролира влаганите в строежа материали, а само оценява съответствието на заложените в 
проекта спецификации на материалите за изпълнение на строежа със съществените 
изисквания към строежите. При изпълнението на строеж, задължение на консултанта, 
изпълняващ функциите на строителен надзор е да следи и контролира влаганите в строежа 
материали дали отговарят на техническите спецификации, одобрени с инвестиционния 
проект, а не да контролира съответствието на влаганите в строежа строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, което се удостоверява от производителя. 

Ето защо, за да не възникват двусмислия и размиване на отговорности, в наредбата 
следва да се укаже ТОЧНО, какво включва контрола, който се осъществява от консултанта 
относно влаганите в строежа строителни продукти. 

В наредбата съществуват и някои изцяло недогледани текстове. Например: каква е 
разликата между текстовете на чл. 5, ал. 3 и чл. 51, ал. 1? Мисля, че никаква ….. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В заключение ще обобщим и повторим следното: 
1. При новата редакция на наредбата са повторени повечето от грешките присъщи на 

първата й редакция. 
2. Оценяването на съответствието, няма нищо общо с удостоверяване на 

съответствието, нито с контролирането на съответствието и критериите за 
съответствие. 

Оценяването на съответствието е единствено и само задължение на производителя. 

Погрешно е, “лицето” да се нарича лице, за оценяване на съответствието, а по-правилно 
– лице, за контрол при оценяване на съответствието. Тези лица не оценяват съответствието; 
те само проверяват, контролират и удостоверяват че, оценяването на съответствието се 
провежда в съгласие с техническите спецификации. 

Системите за оценяване на съответствието, всъщност са системи за удостоверяване на 
съответствието. 

Критериите за оценяване се дават в техническите спецификации. 

Удостоверяване на съответствието е задължение на производителя, в зависимост от 
избраните и консултирани процедури за удостоверяване на съответствието. 

3. Процедурите за оценяване нямат нищо общо с методите за контролиране на 
съответствието. 

4. Някои текстове от наредбата, свързани с контрола по прилагането ú следва да се 
допълнят и уточнят. 

 
Някои от изразените по-горе становища и коментари са твърде остри, дори на места 

звучат назидателно, за което авторът моли за извинение и се надява да бъдат четени без 
ирония, с разбирането, че всички направени бележки са предназначени да повишат 
приложимостта на Наредбата. Пък дори и в някои или в много случай повдигнатите въпроси 
да са плод на неразбиране или недомисляне на съдържателната част на Наредбата. 
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