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Abstract: 

The report analyzes how a Building Information Model (BIM) developed and kept up to date 

would help analyze a number of factors (such as automatically quantifying damage accounts) 

and taking emergency, adequate and most cost-effective solutions in the specific situation 

(restoration, reconstruction or complete demolition and new construction of the building or 

technical infrastructure facility). Depending on the scale of the still-unfinished war, unmanned 

aerial vehicle such as those developed in Switzerland by Wingtra AG will be increasingly used in 

the reconstruction processes of the damaged technical infrastructure and building stock of 

Ukraine. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Войната в Украйна  нанесе щети на сгради, съоръжения и пътната инфраструктура. 

Общите щети в цялата страна ще бъдат оценени след края на военните действия и 

отстраняването на заложените мини, обяви  украинският министър  на общностното и 

териториално развитие Олексей Чернишов. Украйна се надява да привлече местни и 

чуждестранни специалисти в усилията за възстановяване. 

Бяха поканени архитекти да създадат нов дизайн на разрушени сгради в Украйна, а 

дизайнери, илюстратори и архитекти взеха участие в предизвикателството #ReCreateUA. 

Разработен проект можеше да бъде приложен за всяка сграда от показаните в специално 

създадена онлайн галерия. Участниците предоставят концепция за реставрация или нова 

постройка на мястото на пострадала. Идеите се изпращаха на we@recreateua.com до- 15 

април 2022 год. 

1.1. Разрушен сграден фонд 

„Русия е унищожила около 4500 жилищни сгради, 100 предприятия, 400 учебни 

заведения и 150 лечебни заведения в Украйна“, заяви в края на месец март украинският 

министър на общностното и териториалното развитие Олексей Чернишов, цитиран от 

агенция Интерфакс-Украйна, предаде Би Би Си. 

 
1 Десислава Танушева, инж., Геобилд инженеринг ООД, гр.София, ул. Вихрен №2, desi.tanusheva@gmail.com 
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                                                                   (а)                                    (б) 

Фигура.1. Разрушения на обществени сгради (а) [1] и площади (б) [2] в Украйна 

 

1.2. Разрушена техническа инфраструктура 

Успоредно с разрушенията на сгради, такива се извършваха и на много съоръжения 

на техническата инфраструктура с цел затрудняване на придвижването на хора и техника. 

Такива разрушения често се случват и причинени от климатични аномалии. Подобно на 

сградите, понятието Building Information Model (BIM) с видоизменена абревиатура 

Facilities Information Model (FIM), може да се разглежда като информационен модел на 

различни обекти и съоръжения на техническата инфраструктура. За един линеен обект 

например FIM следва да съдържа информация за планово и височинно положение, 

габарит, материали по пластове (слоеве), водостоци и други пресичащи трасето проводи – 

водопроводи, газопроводи, топлопроводи, въздушни и подземни ел. проводи и други 

кабелни трасета на съобщителни мрежи. 

 

2. ПОЛЗИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА СЪЗДАДЕН И ПОДДЪРЖАН В АКТУАЛНО 

СЪСТОЯНИЕ BIM НА СГРАДА ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1. BIM на сграда 

Когато при проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и последваща 

поддръжка на една сграда е използван подхода BIM, работата на всички участващи в 

процесите специалисти – геодезисти, архитекти, строителни, ВиК, Ел., ОВИ инженери и 

др. се съхранява в интегриран цифров модел, позволява ефективно, бързо и качествено 

управление на гореизброените процеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура.2. Ракета удари жилищен блок в Украйна [3] 
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Ако показаната на фиг.2. сграда има създаден и поддържан BIM модел, след едно 

актуално лазерно сканиране или заснемане с подходящ дрон, новите данни могат да се 

обединят с съществуващите и да се направи бърз анализ за възможностите за 

реставриране със съответните количествено-стойностни сметки, или да се реши след 

анализ от специалисти (конструктори), че е необходимо цялостно събаряне и 

възстановяване на сградата. 

Технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически сканиращи системи, 

точността на получените пространствени данни и тяхното практическо приложение в 

процеса на създаване на BIM е разгледана в доклад от 2014г., публикуван в сборника на 

конференцията [4]. 

2.2. FIM на съоръжение на техническата инфраструктура 

Успоредно с разрушенията на сгради, такива се извършваха и на много съоръжения 

на техническата инфраструктура с цел затрудняване на придвижването на хора и техника. 

Такива разрушения често се случват и причинени от климатични аномалии. Подобно на 

сградите, понятието BIM с видоизменена абревиатура Facilities Information Model (FIM), 

може да се разглежда като интегриран информационен модел на различни обекти и 

съоръжения на техническата инфраструктура. За един линеен обект следва да съдържа 

информация за планово и височинно положение, габарит, материали по пластове, 

водостоци и други пресичащи трасето проводи – водопроводи, газопроводи, 

топлопроводи, въздушни и подземни ел. проводи и други кабелни трасета на съобщителни 

мрежи. 

 

3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, СЪЗДАВАНИ СЪС СЪВРЕМЕННИ 

БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ  

3.1. За WingtraOne GEN II 

WingtraOne GEN II е безпилотен летателен апарат с вертикално излитане и  

безопасно кацане с опашка (фиг.3.). Задвижван от два електрически безчеткови мотора, 

той е предназначен за прецизно заснемане на големи по площ територии, като с помощта 

на подходящ софтуер за последваща обработка, като Pix4D се генерират голям обем 

облаци от точки, служещи за различни геодезични цели – създаване на т. нар. „ортофото 

мозайки“ за целите на кадастъра, пресмятане на обеми или други изчисления върху 

създаваните цифрови модели на заснетата ситуация и релеф. 

Ако стандартната камера на летателния апарат се замени с термална, може да се 

заснемат подземни проводи, които се локализират в 3D модела на база разлика между 

температурата на провода и заобикалящата го среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (а)                                                                           (б) 

Фигура 3. Вертикално излитане (а) и полет (б) на WingtraOne GEN II [4] 

3.2. Цифров модел на обект, заснет с WingtraOne GEN II 

Процесът по създаване на цифров модел на заснет обект с безпилотен летателен 

апарат, обхваща най-общо следните етапи: 
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3.2.1.Избор на подходящи метеорологично условия – скоростта на вятъра 

не трябва да надвишава 8м/с., времето да ясно – не може да се лети в дъжд, мъгла, висока 

влажност и др. 

3.2.2. Съставяне на план за летене (фиг.4.) – с помощта на софтуер 

WingtraHub или полевия софтуер WingtraPilot, вграден в таблета (контролера), се изготвя 

план за летене, посредством който летателното средство извършва полета над територията 

на обекта. Като входна информация се задава: територията на обекта, желаната височина 

на летене, процент на надлъжно и напречно застъпване на получените изображения и 

направление на полета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Съставяне на план за летене за линеен обект 

 

3.2.3. Полет (летене) – При оптимални условия с една батерия системата 

WingtraOne Gen II може да извърши полет в продължение на 1 час. Когато обекта се 

намира в равнинна местност е подходящо да се зададат следните параметри: височина на 

полета около 100м и надлъжно и напречно застъпване на изображенията – 70%. 

3.2.4. Георефериране на получените изображения – с помощта на софтуер 

за последваща обработка WingtraHub получените по време на полета „сурови“ 

изображения се геореферират (координират) в избрана Координатна и Височинна система 

по метод PPK (Post Processing Kinmatic) – използват се събраните по време на 

измерванията RINEX данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5. Георефериране на заснетите изображения 
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3.2.5. Създаване на 3D модел и ортофото мозайка – обработените данни се 

въвеждат в софтуер PIX4D за последваща обработка на предварително геореферирани 

изображения. Като краен продукт чрез генериран облак от точки се получава 3D модел 

(фиг.6.) след обединение на данните от всяко заснето изображение (на база зададеното 

напречно и надлъжно застъпване, представен като digital surface model – без интерполация 

или digital terrain model – с интерполация на данните. Друг вид краен продукт е т.нар. 

ортофото мозайка на заснетата територия (orthophoto mosaic) – виж фиг.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (а)                                                                           (б) 

Фигура.6. Визуализации на облак от точки (пространствено определено множество от 

точки с 3D координати и цвят)- 3D реалистичен модел (a) и digital surface model – DSM (б) 

 

3.2.6. Точност на получения модел – по техническа спецификация точността 

на получените координати след обработка по метод PPK с използване на базова станция e 

1.5сm/pix GSD или абсолютна средна квадратна точност в планово положение до 1cm, във 

височинно положение до 2cm с камера Sony  RX1R II. Това е точност в абсолютно 

определяне на точка. Ако след полета се използва метод на обработка с виртуални 

станции, постигнатата точност в абсолютно положение на пиксел от модела ще спадне, но 

и тези методи на обработка намират своето приложение в различни ситуации и за 

специфични цели. 

 

3.3. Приложение на WingtraOne Gen II за заснемане линейни обекти 

Тук давам пример с определяне на локални участъци за текущ ремонт на пътен 

линеен обект (фиг.7.) с цел бързо съставяне на количествена сметка – площ и обем на 

необходимите строително монтажни работи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фигура 7. Изчертани локални участъци за ремонт на линеен обект 

3.4. Приложение на WingtraOne Gen II в процеса на строителство на сгради (фиг.8, 9) 

Тук давам пример с обект, при който с помощта на WingtraOne Gen II е заснет т.нар. 

„нулев“ терен преди започване на строителните дейности за даден обект. В последствие са 
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извършени необходимия брой текущи заснемания на изкопни и насипни работи с цел 

контрол и оптимално планиране на процеса на строителство. Изборът на параметри и 

обхват на полета трябва прецизно да се съобразят с наличието на високи препятствия в 

близост на обекта на измерване с цел безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фигура 8. Изкоп заснет с WingtraOne Gen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фигура 9. Цветово оформление на изчисления обем изкопни работи за конкретен етап от 

процеса на строителство/работни коти – разлики между текущо заснет и „нулев“ терен 
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3.5. Приложение на WingtraOne Gen II за целите на кадастъра 

Тук давам пример с ортофото мозайка, формирана от 952бр. ортофото изображения 

на с.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл.Варна за територия от 296ха. Мозайката е 

получена със софтуер за последваща обработка на предварително геореферирани 3279бр. 

заснети изображения от 3 съседни полета. Избрана е височина на летене 150м с цел 

избягване на препятствия в урбанизирана територия и застъпване от 80% в надлъжно и 

напречно направление. Актуално създадените ортофото мозайки на населените места са 

незаменим помощник на фирмите, изработващи кадастрални карти и регистри (КККР) по 

Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) в България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10. Ортофото мозайка на с. Долни чифлик, общ. Долни чифлик 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличието на BIM на сграда или съоръжение на техническата инфраструктура 

позволява бързо и ефективно протичане на процеса на проектиране при необходимост от 

спешни ремонтни дейности. Такива се пораждат в голям обем в извънредни ситуации, 

подобни на войната в Украйна или след бедствени природни явления, климатични 

аномалии и стихии. Използването на безпилотни летателни апарати в геодезията 

съкращава значително полската работа и увеличава производителността в проектирането.  
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