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СЕКЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

01.11.2017  (сряда) 14:30-18:00 

 

Първа сесия – 01.11.2017 (сряда) 14.30-16.30 

Председател: проф. д-р инж. Цвети Даковски, технически секретар:  ас. д-р инж. Евгения Богданова 

№ Час Автор Тема 

1. 14:30-14:50 П. Шушулов, 

К. Радлов, Л. Хрисчев, 

Г. Иванов 

Основни въпроси при осигуряване на 

вибрационната безопасност на строителна 

механизация 

2. 14:50-15:10 Г. Иванов, К. Радлов, 

Ив. Павлов 

Методика за избор на хидравлична преса за 

усилване на стоманобетонни конструкции чрез 

външно напрягане на високоякостна армировка 

3. 15:10-15:30 Е. Богданова Определяне на средството за уплътняване на 

бетонната смес при безкофражна технология 

4. 15:30-15:50 Е. Богданова Методи за изпълнение на стоманобетонни колони 

по безкофражна технология 

5. 15:50-16:10 Ст. Димитрова Опит за класификация на видовете олекотени 

стоманобетонни подови конструкции 

 

Кафе пауза 16:10 – 16:30 

 

Втора сесия – 01.11.2017 (сряда) 16.30-18:00 

Председател: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, технически секретар: ас. инж. Георги Иванов 

1. 16:30-16:50 М. Бакаржи, 

Е. Богданова 

Параметричен дизайн – технологични решения за 

изпълнение на кофражните работи 

2. 16:50-17:10 Л. Хрисчев, 

В. Тепелиев 

Фасадни скелета използвани в българската 

строителна практика 

3. 17:10-17:30 Л. Хрисчев, 

В. Славчев 

Технологични и конструктивни решения при 

изпълнениетo на фасадното скеле на ТВ кула – 

София 

4. 17:30-17:50 К. Белева Конструктивни и технологични фактори, 

влияещи върху етапите на изпълнение на 

монолитни стоманобетонни конструкции 

 
 



       
 

02.11.2017 (четвъртък) 19:00-18:00 

 

Откриване на  

Tрета научно-приложна конференция с международно участие  

„Управление на проекти в строителството“ /УПС2017/ 

Втора научно-приложна конференция с международно участие 

„Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения“ /ВУСС2017/ 

 09:00-09:20 

 

Първа сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 09:20-11:00 

Председател: проф. д-р инж. Фантина Рангелова, технически секретар: гл. ас. д-р инж. Васил Йорданов 

№ Час Автор Тема 

1. 09:20-09:40 И. Каменова Развитие на пазара на жилищни имоти в България 

2. 09:40-10:00 Ц. Даковски, 

М.Милачкова, Б. 

Хаджийски 

Специфични особености при реализацията на 

инвестиционен проект за саниране на 

многофамилна жилищна сграда 

3. 10:00-10:20 М.Милачкова, Б. 

Хаджийски 

Бизнес стратегии и техните маркетингови 

проявления при зрели пазари 

4. 10:20-10:40 D. Ribas, P. Cachim Definition of a weighting system for economic 

sustainability of buildings 

5. 10:40-11:00 А. Йорданова, 

Л. Хрисчев 

Възможности за реализиране на инвестиционни 

проекти за енергийно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради tensile membrane 

structures 

 

Кафе пауза 11:00 – 11:20 

 

Втора сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 11:20-12:40 

Председател: проф. д-р инж. Марина Трайкова, технически секретар: д-р инж. Йолина Ценкова 

№ Час Автор Тема 

1. 11:20-11:40 А. Михов Подобряване експлоатационното поведение на 

пътните настилки чрез стабилизация на основни и 

подосновни пластове. 

2. 11:40-12:00 Ст. Цветков Особени случаи в сгради и съоръжения при 

движещи се и паркирани превозни средства.                                            

проверки за необходимост от възстановяване и 

усилване 

3. 12:00-12:20 Кр. Иванов , Р. 

Иванова , Ил. Лулева , 

Б. Цонева 

Център на коравините-                                                                            

точност при определянето му 

4. 12:20-12:40 A. Liolios ,   A. Seismic strengthening by ties of historic reinforced 



Moropoulou ,   K. 

Liolios ,   D. Partov ,   

K. Georgiev, I. 

Georgiev 

concrete buildings under environmental and shear 

effects 

 

Обяд 

 

Трета сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 14:00-16:00 

Председател: доц. д-р инж. Емад Абдулахад, технически секретар: гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова 

№ Час Автор Тема 

1. 14:00-14:20 П. Груева, В. Танев Талпено-стълбовата дървена стенна конструкция 

от периода на възраждането в района около Котел 

2. 14:20-14:40  Антонио Шопов, 

Ради Ганев 

Изследване на многогодишно влияние на 

атмосферните условия върху напреженията на 

армировъчна стомана ф6,5 (A-I) за 

утилизационно използване. 

3. 14:40-15:00 Е. Иванова , Д. 

Митева 

Системи за изграждане на мостови конструкции - 

oсновни проблеми, свързани с експлоатацията на 

част от тях 

4. 15:00-15:20  Б. Николов Изследване на производителност и технически 

характеристики на хидравлични багери 

5. 15:20-15:40 М. Милачкова Стратегически  маркетинг за разрастващи се 

пазари 

6. 15:40-16:00 М. Милачкова Маркетингови стратегии за навлизане на нови 

пазари 

 

Кафе пауза 

 

Четвърта сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 16:20-18:00 

Председател: доц. д-р инж. Жулиета Манчева, технически секретар: д-р инж. Константин Велинов 

№ Час Автор Тема 

1. 16:20-16:40 В. Танев Сравнителен анализ на класификационни системи 

в строителството като средство за достъп до 

строителна информация 

2. 16:40-17:00 Ж. Манчева Система за управление на безопасност и здраве 

при работа в сектор строителство 

3. 17:00-17:20 Ж. Манчева Вземане на решение при управление на 

строителен проект чрез дърво на решенията и 

вероятностен анализ 

4. 17:20-17:40 В. Желязкова Знанията за строителната площадка и мястото им 

в системата от знания за управление на 

строителните проекти 

5. 17:40-18:00 Р. Петрова, 

Н. Банишка 

Управление на обхвата на проекти за 

рехабилитация и модернизация на напоителната 

инфраструктура 

 

 



 

        1 
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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ВИБРАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ НА СТРОИТЕЛНА 

МЕХАНИЗЦИЯ  

П. Шушулов
1
, К. Радлов

2
, Л. Хрисчев

3
, Г. Иванов

4
 

Ключови думи: строителни машини; вибрационна безопасност; безаварийна 

експлоатация; негативни въздействия 

РЕЗЮМЕ 

Настоящата разработка разглежда съществени аспекти за вибрационната 

безопансост на строителната механизация по отношение на правилното разбиране на 

реалното ниво на създаваните вибрации в процес на експлоатация, както и ключови 

мерки за осигуряване на вибрационната безопасност на машини и инструменти. 

Разгледани са важни моменти свързани с осигуряване на вибрационната безопасност от 

гледна точка на безаварйна работа на машината и опазване здравето на работниците. 

Представени са основните норми и стандарти в Р.България, които задават действащите 

към момента изисквания към вибрационната безопасност на машинното оборудване. 

Представен е базов подход за потвърждаване на вибрационната характеристика и 

установяване на оптимален режим на мониторинг и контрол на нивото на вибрациите в 

процес на експлоатация на машината. В заключение са формулирани важни изводи и 

препоръки, които са в помощ на инженерите за предприемането на адекватни мерки за 

осигуряване на вибрационната безопасност по време на експлоатация на строителните 

машини 

                                                           
1
 П. Шушулов, Асистент, УАСГ-София, peter_shushulov@abv.bg 

2
 K. Радлов, Доц, УАСГ-София, kradlov@abv.bg  

3
 Л. Хрисчев, Доц, УАСГ-София, l.hrischev@abv.bg 

4
 Г. Иванов, Докторант, УАСГ-София, givanov_fce@uacg.bg 
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МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА 

УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ 

ВЪНШНО НАПРЯГАНЕ НА ВИСОКОЯКОСТНА АРМИРОВКА 

Г. Иванов1, К. Радлов2, И. Павлов
3
 

Ключови думи: хидравлична преса, външно напрягане, високоякостна армировка, 

усилване на стоманобетонни конструкции 

РЕЗЮМЕ 

Настоящата разработка разглежда съвременен подход за извършване на 

оптимален избор на хидравлична преса за външно напрягане при усилване на 

стоманобетонни конструкции. Описани са основните технически параметри за оценка на 

хидравличните преси, които трябва да бъдат изчислени въз основа на предварително 

зададени геометрични, кинематични, динамични и експлоатационни характеристики на 

напрегателните преси. Разработен е подход за направа на многокритериална оценка на 

наличните хидравлични преси за извършване на оптимален избор. Накрая е предложен 

конкретен числен пример, който илюстрира приложението на разглеждания подход. 

 

 

                                                           
1
 Г. Иванов, докторант, УАСГ-гр.София, givanov_fce@uacg.bg 

2
 К. Радлов, доц., УАСГ-гр.София, kradlov@abv.bg 

3
 И. Павлов, доц., УАСГ-гр.София, pav_fce@uacg.bg 

mailto:kradlov@abv.bg
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ОПРЕДЕЛЯНЕ СРЕДСТВОТО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА 

БЕТОННАТА СМЕС ПРИ БЕЗКОФРАЖНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Евг. Богданова1 

Ключови думи: уплътняване, безкофражна технология, автоклавен клетъчен 

бетон, зидани конструкции 

 

 

РЕЗЮМЕ 

За уплътняването на бетонната смес при безкофражна технология е необходимо 

да бъдат подбрани правилно вибриращите средства и да бъде съставена работна схема. 

В доклада са дадени насоки за начина на работа. 

 

 

                                                           
1
 Евг. Богданова, ас. д-р инж., София 1046, бул. «Хр. Смирненски» №1, УАСГ, катедра 

«Технология и механизация на строителството», e-mail: eng_bogdanova@abv.bg 
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ESTIMATION OF VIBRATION TYPE USING NON-FORMWORK 

TECHNOLOGY 

Evg. Bogdanova1 

Keywords: concrete vibrator, non-formwork technology, autoclaved aerated concrete, 

masonry 

 

ABSTRACT 

For compaction of the concrete mixture in non-formwork technologies, it is necessary to 

select the appropriate concrete vibrator and to draw up a working scheme. 

The paper presents results suitable for practical use. 

 

 

 

                                                           
1
 Evg. Bogdanova, Senior Assist. Prof. PhD Eng., Sofia 1046, 1 Hristo Smirnenski Blvd, Faculty of 

Structural Engineering, Department Construction Technology and Mechanization, e-mail: 

eng_bogdanova@abv.bg 

http://uacg.bg/?p=220&l=2&f=2&dp=25
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МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ 

ПО БЕЗКОФРАЖНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Евг. Богданова1 

Ключови думи: безкофражна технология, автоклавен клетъчен бетон, зидани 

конструкции 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Съществуват различни методи за работа по безкофражна технология, в 

зависимост от вида на блока. Основните разлики са в последователността на процесите 

иззиждане и армиране. 

Разгледани са методи на изпълнение по безкофражна технология, при използване 

на блокове от автоклавен клетъчен бетон. 

От получените резултати са напарвени сравнения и изводи за ефективността на 

всеки един от методите.  

 

                                                           
1
 Евг. Богданова, ас. д-р инж., София 1046, бул. «Хр. Смирненски» №1, УАСГ, катедра 

«Технология и механизация на строителството», e-mail: eng_bogdanova@abv.bg 
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NON–FORMWORK TECHNOLOGY PERFORMING METHODS FOR 

CONCRETE COLUMNS 

Evg. Bogdanova1 

Keywords: non-formwork technology, autoclaved aerated concrete, masonry 

 

ABSTRACT 

According to the type of blocks used, different non-formwork methods for work are 

present. The main differences are sequence process masonry and reinforcement. 

This article discusses the methods for the building of non-formwork technologies using 

autoclaved aerated concrete blocks. 

Using the results, comparisons and conclusions about the effectiveness of each of the 

used methods is made. 

 

 

                                                           
1
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ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ОЛЕКОТЕНИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 

Ст. Димитрова1 

Ключови думи: видове, стоманобетонни, подови, конструкции, класификация, 

РЕЗЮМЕ 

През 1850г в Париж, френският строител Francois Coignet за първи път използва 

железобетон в строителството на сгради. Но през 1854г. англичанинът William B. 

Wilkinson получава патент за направата на стоманобетонна подова конструкция. Днес 

много от сградите са от стоманобетон, но голямото собствено тегло на този вид сгради 

все още е един от недостатъците им.  

Последните 20 г. се появиха нови и различни видове олекотени стоманобетонни 

подови конструкции. Те се използват навсякъде по света, но у нас все още не са 

намерили приложение. В този доклад се разглеждат видовете олекотени подови 

конструкции и възможната им класификация. 

  

                                                           
1
 инж. Стефка Димитрова, докторант към катедра “ТМС”, СФ, УАСГ; 

 e-mail: st.d.dimitrova@gmail.com 
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AN ATTEMPT TO CLASSIFY THE TYPES OF LIGHTWEIGHT 

REINFORCED CONCRETE SLAB STRUCTURES  

St. Dimitrova1 

 

Keywords: types, reinforced, concrete, slab, structure, classification 

ABSTRACT 

In 1850 in Paris, French builder Francois Coignet used iron-reinforced concrete for 

building houses for the first time. But in 1854 British William B. Wilkinson received out a 

patent for reinforced concrete floor. Today a lot of the buildings are from reinforced concrete, 

but the big weight of these structures is still one of their disadvantages.  

Last 20 years new and different types of lightweight RC slabs appeared. They are in use 

in constructions in worldwide, but still in Bulgaria they have not yet found application. This 

paper describes types of lightweight RC slabs and their possible classification. 

                                                           
1
 eng. Stefka Dimitrova, PhD student in faculty of Civil Engineering, UACEG; 
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ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОФРАЖНИТЕ РАБОТИ 

М. Бакаржи1, Евг. Богданова2 

Ключови думи: параметричен дизайн, технология на изпълнение, кофражни 

работи 

 

РЕЗЮМЕ 

Параметричния дизайн е нов, бързоразвиващ се модел за проектиране и 

изграждане на архитектурни и конструктивни форми. Иновативните дизайнерки 

решения обаче,са трудни за изпълнение, а понякога  и невъзможни. 

В доклада са разгледани някои модели за изпълнение на кофражни работи, на 

конструкции с параметрична форма, като са направени сравнителен анализ и изводи, 

относно приложимостта им в строителството. 
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PARAMETRIC DESIGN-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE 

IMPLEMENTATION OF FORMWORK 

M. Bakarzhi1, Evg. Bogdanova2 

Keywords: parametric design, production technology, formwork 

 

ABSTRACT 

Parametricism is a fast developing  new way of designing architectural and construction 

forms. Innovative design decisions however are hard to produce and sometimes even 

impossible. 

The report issues some models like building shuttering works or the production of 

constructions with parametric shapes. Finally there are conclusions made regarding its 

feasibility in the building and construction industry based on a comparison analysis.  
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ФАСАДНИ СКЕЛЕТА ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРСКАТА 

СТРОИТЕЛНА ПРАКТИКА 

Л. Хрисчев1, В. Тепелиев2 

Ключови думи: фасадни скелета, проектиране, изпълнение, системи 

 

РЕЗЮМЕ 

В доклада са разгледани видовете фасадни скелета, използвани в момента в 

нашата строителна практика. Систематизирани са някои основни изисквания към 

проектирането и изпълнението на фасадните скелета, съгласно изискванията на 

действащите нормативни документи и действащите български държавни стандарти. 

Предложена е класификация на тези временни съоръжения за строителството, като по-

подробно е дадена информация за различните системи рамкови скелета и скелетата 

изпълнени от отделни елементи. Направен е анализ на системите на редица български и 

чуждестранни производители. В заключение са формулирани изводи за състоянието на 

този сегмент от строителния бранш, като са предложени и насоки за изследвания с цел 

решаване на специфични проблеми.        
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ТЕХНОЛОГИЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТИ НА ФАСАДНОТО СКЕЛЕ НА ТВ КУЛА-

СОФИЯ 

Л. Хрисчев1, В. Славчев2  

Ключови думи: фасадно скеле, ТВ кула, технологични решения  

 

РЕЗЮМЕ 

В доклада са представени някои основни моменти, свързани с проектирането и 

изпълнението на фасадното скеле на телевизионната кула в гр.София. Скелето е 

предвидено да се използва за извършване на строителните и монтажни работи във 

връзка с усилването и възстановяването на дефектите на кулата. Дадени са резултатите 

от проведеното обследване, както на стоманобетонната конструкция, върху която се 

предвижда да стъпи скелето, така и на земната основа. Дискутира се композоционното 

решение за скелето в план и по височина и някои специфични особености, продиктувани 

от естеството на съседните на кулата сгради. Представени са и основни положения във 

връзка с натоварването, статическото изследване и оразмеряването на елементите на 

временното съоръжение. Дадени са конкретни указания за монтаж, демонтаж на 

скелето и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  
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КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ 

ВЪРХУ ЕТАПИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНОЛИТНИ 

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

К. Белева1,  

Ключови думи: кофражни системи, срокове за декофриране, ранно декофриране 

 

РЕЗЮМЕ 

В доклада се разглеждат основните технологични етапи при изпълнението на 

сгради с монолитна стоманобетонна конструкция. Обобщени са нормативните 

изисквания по отношение сроковете за декофриране на вертикални и хоризонтални 

елементи. Дадени са препоръки за избор на подходяща кофражна система, съобразена с 

темповете на изграждане на сградата. 
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РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 

И. Каменова1  

Ключови думи: жилищни имоти, пазар на жилищни имоти, основни фактори,  

средни пазарни цени на жилища, индекс на цени на жилища 

РЕЗЮМЕ 

В доклада е разкрита същността и особеностите на пазара на жилищни имоти като 

неразделна  част от пазара на недвижими имоти. Наблегнато е на важността от пазарни 

проучвания, влияещи  върху решението на предприемачите за реализирането на 

жилищни строително-инвестиционни проекти, удовлетворяващи изискванията на 

потребителите на жилищни имоти. Разгледани са основните фактори, оказващи влияние 

върху функционирането на пазара на жилищни имоти. Анализирано е съвременно му  

състояние, характерно за България. В заключението са очертани основните направления 

за неговото развитие.    
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DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL PROPERTY MARKET IN 

BULGARIA  

I. Kamenova1 

Keywords: residential properties, residential property market, main  factors,  average 

market prices for housing, house price index  

ABSTRACT 

The report reveals the essence and peculiarities of the residential property market as an 

integral part of the real estate market. Emphasis is placed on the importance of market research 

that influences the decision of entrepreneurs to realize residential construction and investment 

projects satisfying the requirements of residential property users. The main factors influencing 

the functioning of the residential property market are discussed. His current state, characteristic 

of Bulgaria, is analyzed. The conclusion outlines the main directions for its development. 
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 

Ц. Даковски 1, М. Милачкова2, Б. Хаджийски3 

Ключови думи: инвестиционни проекти, енергийната ефективност, устойчиво 

развитие 

РЕЗЮМЕ 

Данните на Националния статистически институт сочат, че около 76 % от 

сградите са построени до 1980 г. Това неименуемо оказва влияние върху високата степен 

на физическа и функционална амортизация, което от своя страна  налага обновяване на 

съществуващия сграден фонд. 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради“ дава възможност да се подобри енергийната ефективност, съобразно критериите 

за устойчиво развитие. 

Специфичните особености и проблеми при реализацията на подобни 

инвестиционни проекти могат да се обобщят като: проблеми свързани с  несъответствия 

между проведеното обследване и фактическото състояние на сградата преди изпълнение 

на СМР, недостиг на квалифицирана работна и ръководна ръка, надвишаване на 

бюджета, трудности при инженеринга, както и трудна удовлетвореност на всички 

заинтересовани страни. 

За получаването на добър краен продукт е нужно прецизирано умело и гъвкаво 

управление на строително инвестиционните проекти от такъв тип. 
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БИЗНЕС СТРАТЕГИИ И ТЕХНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ЗРЕЛИ ПАЗАРИ 

М. Милачкова1, Б. Хаджийски2 

Ключови думи: стратегии, пазари, продажби, конкуренция 

РЕЗЮМЕ 

Различните фази на продуктовия жизнен цикъл създават различни възможности 

или заплахи за фирмата. Търсенето и конкурентните условия се изменят, когато 

продуктовия пазар расте и узрява. Появява се необходимост от различни маркетингови 

стратегии  за отделните фази на пазарния  цикъл. Зрелостта на пазара се характеризира с 

постепенно забавяне на ръста на обема продажби. В резултат се появяват излишни 

производствени мощности и намаляваща печалба. Стратегиите във фазата на зрелостта 

се свеждат до: модификация на пазара, модификация на стоки и модификация на 

маркетингови средства. Най-основната маркетингова цел е да се поддържа и защитава 

пазарния дял на бизнеса, да се води фирмата към икономически привлекателни 

възможности, съответстващи на нейните ресурси и предоставящи начини за печалба. 
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DEFINITION OF A WEIGHTING SYSTEM FOR ECONOMIC 

SUSTAINABILITY OF BUILDINGS 

D. Ribas1, P. Cachim2 

Keywords: Sustainability, Service Life, Project management, Economics & finance 

ABSTRACT 

Assessment systems and sustainability certification of buildings plays an important role 

in the design, construction, operation, maintenance and decommissioning of a building. The 

Methodology of Assessment of Economic Performance of Residential Buildings (MAEP-RB) 

is an innovative approach for the systematic assessment of economic performance and 

sustainability index, based on the Life Cycle Analysis (LCA) according to prEN 16627:2015 

has been developed. The method is based in the before-use phase of the building, and allow the 

comparison of different building solutions with the same functional equivalent, in terms of 

economic performance. The purpose of this article is to present the results, obtained through 

questionnaires to engineering professionals, of the application of Analytic Hierarchical Process 

(AHP) for the determination of the hierarchical structure of the weighting system of MAEP-RB 

in order to achieve a consistent and rational model of analysis.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

A. Йорданова1, Л. Хрисчев2 

Ключови думи: енергийно обновяване, многофамилна жилищна сграда, 

финансиране 

РЕЗЮМЕ 

В настоящия доклад са представени възможности за реализиране на 

инвестиционни проекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. 

Разгледани са три варианта за реализиране на инвестиционното намерение - чрез участие 

в програма с частично (процентно) финансиране по ОПРР „Енергийно обновяване на 

българските домове“, чрез участие в Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради и чрез самофинансиране от страна на собствениците 

на самостоятелните обекти в сградата.  

Направено е сравнение между представените възможности, спрямо следните 

показатели: основните положения, последователност на основните етапи, както и 

участниците и взаимовръзката между тях. Анализирани са силните и слабите страни на 

проектите, предвидени за реализиране по трите варианта. Формулирани са изводи 

относно практическата реализация на проекти, свързани с енергийното обновяване на 

многофамилни жилищни сгради. 
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 ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ПЪТНИТЕ НАСТИЛКИ ЧРЕЗ СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИ И 

ПОДОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ 

А.Михов1 

Ключови думи: пътни настилки, хидравлични свързващи вещества 

РЕЗЮМЕ 

 
Настоящият доклад представя експериментално изследване за 

развитието на якостта и модула на стабилизирани с различни по клас на 

якост хидравлични свързващи вещества за пътища. За целите на 

изследването бяха проведени изпитвания на 60 пробни тела изготвени с три 

класа по якост хидравлични свързващи вещества и изпитани за три периода 

на отлежаване.  

Въз основа на резултатите от теста, бяха предложени уравненията за 

оценка на развитието с времето на якостта на едноосен натиск и модул на 

еластичност за различните по клас на якост свързващи вещества. Резултатите 

от теста показват, че връзката между якостта на натиск и еластичният модул 

на стабилизираните материалите могат да бъдат изразени в едно уравнение 

независимо от съотношението и типа на свързващото вещество. 

                                                           
1
 Александър Михов, докторант, инженер, УАСГ, Факултет по транспортно строителство, катедра 

Пътища 
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ОСОБЕНИ СЛУЧАИ В СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ 

ДВИЖЕЩИ СЕ И ПАРКИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.                                            

ПРОВЕРКИ ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСИЛВАНЕ 

Ст. Цветков1 

Ключови думи: паркинг за автомобили, резервоар, моделиране с програмен 

продукт, решения на ръка, статични и сеизмични анализи 

РЕЗЮМЕ 

Докладът разглежда няколко особени случаи в сгради и съоръжение, при 

наличието на движещи се или паркирани превозни средства. Показани са: гараж в 

търговски център, автокъща (етажна сграда) и подземен резервоар, с въздействия от 

автомобилите върху носещите конструкции. 

За отделните случаи са коментирани обстоятелствата при решенията на ръка, 

както и при компютърното моделиране. Разгледани са статични и сеизмични анализи, 

като са дадени препоръки при проектирането на възстановяване и усилване на 

конструкциите. 

Като цяло, докладът е фокусиран върху проблемите дали са осигурени 

конструктивните елементи във всеки нов момент след проектирането или 

осъществяването на анализа при мероприятие на възстановяване и усилване. 

Докладът е придружен с: текстова информация (теоретични сведения), формули, 

таблични данни (резултати) и графични решения, снимков материал и изводи. 

                                                           
1
 Станислав Цветков, асистент, инженер, ВСУ „Любен Каравелов“, София, Строителен факултет, 

катедра „Строителни конструкции“ 
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ЦЕНТЪР НА КОРАВИНИТЕ –                                                                

ТОЧНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО МУ 

Кр. Иванов1, Р. Иванова2, Ил. Лулева3, Б. Цонева4 

Ключови думи: център на коравините, стенна конструктивна система, 

усукващо-деформируема система, регулярност в план и във височина 

РЕЗЮМЕ 

Докладът разглежда параметрични анализи на различни по отношение на 

архитектурните планове сгради (жилищни и с обществено предназначение), при 

вариране на: класовете бетони, дебелините на стоманобетонните конструктивни стени 

(шайби) и етажността на сградите (шайбите).  

Използвани са различни формули при решенията на ръка, а също така са показани 

и компютърни решения.  

От анализите са оформени изводи, като за някои особени случаи са дадени 

препоръки за работа.  

Докладът е придружен с: текстова информация (теоретични сведения), формули, 

таблични данни (резултати) и графични решения. 
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SEISMIC STRENGTHENING BY TIES OF HISTORIC REINFORCED 

CONCRETE BUILDINGS UNDER ENVIRONMENTAL AND SHEAR 

EFFECTS 

A. Liolios
1
, A. Moropoulou

2
, K. Liolios

3
, D. Partov

4
, K. Georgiev

5
, I. Georgiev

 6
 

Keywords: Historic Reinforced Concrete Buildings, Computational Structural 

Mechanics, Seismic Strengthening by Tie-Elements, Earthquakes Sequences, Shear Effects 

ABSTRACT 

The seismic strengthening of existing historic industrial reinforced concrete (RC) 

structures by using cable elements (tension-ties) is numerically investigated. Special attention 

is given to environmental and shear-effects, common to old RC structures, which have been 

designed and constructed before the use of current aseismic codes. The unilateral behaviour of 

the cable-elements is strictly taken into account and results to inequality constitutive 

conditions. Finally, using damage indices, the optimal strengthening version of cable-systems 

is chosen for the case of multi-storey RC frames under seismic sequences of multiple 

earthquakes. 
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ТАЛПЕНО-СТЪЛБОВАТА ДЪРВЕНА СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 

ОТ ПЕРИОДА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО В РАЙОНА ОКОЛО КОТЕЛ 

П. Груева1, В. Танев2 

Ключови думи: талпено-стълбова стена, дървени конструкции, дърводелски 

съединения 

РЕЗЮМЕ 

 Талпено-стълбовата дървена стена е оградна конструкция, използвана в България 

през епохата на Възраждането. Голяма част от сградите, изградени посредством нея, са 

обявени за недвижимо културно наследство. Конструктивните проекти, свързани с 

опазването на тези сгради, изискват задълбочено познаване на носещите елементи и 

поведението им. В настоящия доклад се разглежда дървената талпено-стълбова стенна 

конструкция в района около Котел, която е слабо проучена от инженерна гледна точка. 

Класифицират се различните конструктивни особености и детайли. Обсъждат се 

наблюдавани дефекти и повреди. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОГОДИШНО ВЛИЯНИЕ НА 

АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА НА 

АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА Φ6,5 (A-I) ЗА УТИЛИЗАЦИОННО 

ИЗПОЛЗВАНЕ. 

А. Шопов1, Р. Ганев2 

Ключови думи: възстановяване, корозия 

РЕЗЮМЕ 

При възстановяване и усилване на сгради и съоръжения, се налага използване на 

армировъчната стомана, със силно изразена корозия от взривни или импулсни 

натоварвания. Корозията намалява механичните свойства по два основни начина : 

намаляване на площта на сечението и увеличаване на дефектите по повърхността.  

В доклада е изследвано влиянието на 18-годишен корозионен процес върху 

армировъчна стомана ф6,5 (A-I) при атмосферни условия от обект в София. Представени 

са експериментално получени данни и е анализирано възможностите за възстановяване и 

усилване на сгради и съоръжения. 
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СИСТЕМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ – 

OСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ЧАСТ ОТ ТЯХ 

Е. Иванова1, Д. Митева2 

Ключови думи: мостови конструкции, дефекти, повреди, реконструкция, 

рехабилитация 

РЕЗЮМЕ 

Разгледани са проблеми, регистрирани през периода на експлоатация при 

различни  мостови конструктивни системи, които са изпълнявани през 20-ти век. 

Коментирани са дефекти и повреди, които влияят върху дълготрайността и 

експлоатационната годност на конструкциите. Направена е оценка по различни критерии 

на причините, довели до необходимост от реконструкция и рехабилитация. 

                                                           
1
 Е. Иванова, доц. д-р инж., УАСГ, София, бул. Христо Смирненски 1, student07@abv.bg 

2
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИДРАВЛИЧНИ БАГЕРИ 

Борис Николов1 

Ключови думи: технология, механизация 

РЕЗЮМЕ 

В доклада се представят резултати от проведено изследване, в което са обхванати 

актуални модели хидравлични багери и е извършена систематизация на технически 

характеристики, класификация в категории по маса и обобщение на аналитични данни за 

производителност. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ  МАРКЕТИНГ ЗА РАЗРАСТВАЩИ СЕ  

ПАЗАРИ   

М. Милачкова1,  

Ключови думи: маркетинг, мениджъри, стратегии, пазари 

РЕЗЮМЕ 

Маркетинга е ключът за постигане на целите на организацията, за да се достави 

очакваното, като то е по-ефективно и по-ефикасно от това на конкурентите. Да се 

открият отличителните белези на маркетинговата политика, както и стратегийте за 

постигане на успех в строителната фирма. 

Мениджърите трябва да решат как се очаква пазарът и конкурентните ситуации  

да се развиват, дали техните фирми могат да експлоатират бързо разрастващите се 

възможности и риска от конкуренция, които често се срещат в разрастващите се пазари. 

От маркетингова гледна точка фирмата трябва да постигне две важни задачи: Първо да 

задържи съществуващите си потребители с бизнеса развиван до тук или заместващ 

такъв. Второ да продължи да завоюва голяма част от продажбите и услугите  на новите 

потребители и клиенти, навлизащи за първи път на пазара. 
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МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА НОВИ 

ПАЗАРИ  

М. Милачкова1,  

Ключови думи: маркетинг, мениджъри, стратегии, пазари 

РЕЗЮМЕ 

Всеки бизнес и всеки пазар се характеризират със специфични белези и обуславят 

индивидуални маркетингови процеси. Маркетинга цели да открие какво търси клиента и 

да му го достави на печалба.  

Разработката на нови пазарни продукти (ниши) може да бъде едновременно скъпа 

и рискована. И няма никаква гаранция, че продуктът може да се наложи на пазара. Това 

повдига на дневен ред въпроса – трябва ли фирмата да бъде „първоходец“ при 

разработката и внедряването на нов продукт, или да бъде „последовател“, които 

наблюдава как другите иноватори си носят риска от провал и маркетингови грешки, 

преди да влязат в играта. При определени условия всяка от двете стратегии има шанс за 

дългосрочен успех. 

Ролята на стратегическия маркетинг е да води фирмата към икономически 

привлекателни възможности, които съответстват на нейнините ресурси и които й 

предоставят възможност за растеж и печалба. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ 

В СТРОИТЕЛСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДОСТЪП ДО 

СТРОИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

В. Танев1 

Ключови думи: СИМ(BIM), класификационни системи, данни, Uniclass 

РЕЗЮМЕ 

Строително инвестиционните проекти обхващат разнообразна обемна техническа 

документация, организирана в единна сложна система. Предвид комплексността на 

проектите и взаимната логическа обвързаност между разнородните данни, ефективната 

работа по изпълнението на проекта налага необходимостта от разработване или 

внедряване на системи за бърз и лесен достъп на всички партньори до проектната  

информация във всяка фаза от развитието на проекта. 

Тази статия има за цел да представи кратък сравнителен анализ на най-широко 

използваните класификационни системи на базата на преглед на съответните 

класификации по определени критерии. Коментирани са възможности за адаптиране и 

внедряване на подходящи системи българската строителна индустрия. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION 

CLASSIFICATION SYSTEMS USED AS A TOOL FOR EXCHANGE 

OF DATA IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY  

 

V. Tanev1 

Key words: BIM, classification systems, data, Uniclass 

ABSTRACT 

Construction investment projects cover a diverse amount of technical documentation 

which is organized into unified complicated system. However, having in mind the complexity 

of the projects and the mutual logical link between the heterogeneous data, the effective work 

on project implementation demands new solutions to be developed and implemented. Those 

are systems for quick and easy access of the stakeholders to the project information (data) 

throughout each stage of development. 

This paper aims to provide a brief comparative analysis of the most widely spread 

classification systems, based on certain criteria. The opportunities for adaption and 

implementation of suitable construction classification systems in Bulgaria have also been 

analyzed and considered. 
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ 

РАБОТА В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО 

Ж. Манчева1 

Ключови думи: безопасност и здраве, строителство, управление, оценка на риска 

РЕЗЮМЕ 

Прилагането на Системата за управление на безопасност и здраве при работа 

(СУБЗР) се основава на съответни критерии, стандарти и резултати за безопасността и 

здравето при работа. Докладът включва преглед на съществуващата нормативната уредба 

за безопасност и здраве, и оценка на риска при работа у нас. Анализира се състоянието на 

безопасността и здравето при работа в сектор строителство и причините и нарушенията 

водещи до тежки злополуки. Анализирани са основните методи за оценка на риска в 

контекста на професионалния риск и управлението на безопасност и здраве при работа. 

На основа на систематизирана информация са направени заключения и дадени насоки за 

прилагане на СУБЗР, като част от цялостната структура на управление, а не като отделен  

процес. 
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 THE SYSTEM FOR SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT AT 

WORK IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

J. Mancheva1 

Keywords: safety and health, construction, management, risk assessment 

 

ABSTRACT 

The implementation of the Occupational Safety and Health Management System 

(OSHM) is based on relevant safety, health and safety criteria, standards and results. The report 

includes an overview of existing safety and health legislation and risk assessment in our country. 

The state of safety and health at work in the construction sector and the causes and violations 

leading to serious accidents are analyzed. The main methods of risk assessment in the context of 

occupational risk and management of safety and health at work are analyzed. On the basis of 

systematized information, conclusions and guidelines for OSHM implementation are made as 

part of the overall management structure and not as a separate process. 
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 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

ПРОЕКТ ЧРЕЗ ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА И ВЕРОЯТНОСТЕН 

АНАЛИЗ 

Ж. Манчева1 

Ключови думи: дърво на решенията, симулация, рекултивация, разходи, 

вероятност 

РЕЗЮМЕ 

Вземането на решения при управлението на инвестиционни строителни проекти в 

повечето случаи е в условия на риск и неопределеност. В настоящия доклад е предложен 

метод за вземане на решение с прилагане на дърво на решенията. Включен е вероятностен 

анализ за отчитане на неопределеността на входните променливи, чрез симулационен 

модел. Предложен е пример с вземане на решение при избор на план за рекултивация на 

замърсен терен. Комбиниран е симулационен анализ с дърво на решенията за да се намери 

стратегически план за рекултивация, с най-ниски разходи за възстановяване на терена. 
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 DECISION MAKING IN  CONSTRUCTION PROJECT 

MANAGEMENT THROUGH DECISION TREE AND  

PROBABILISTIC ANALYSIS 

J. Mancheva1 

Keywords: decision tree, simulation, recultivation, costs, probability 

 

ABSTRACT 

Decision-making on investment project management is in most cases in risk and 

uncertainty. This paper proposes a decision-making method with the application of a decision 

tree. A probabilistic analysis is included to account for the uncertainty of the input variables 

through a simulation model. An example of decision making is chosen when selecting a plan for 

recultivation of contaminated sites. Combined is a simulation analysis with a decision tree  to 

find a strategic plan for recultivation, with the lowest cost of restoring the site. 
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ЗНАНИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МЯСТОТО ИМ 

В СИСТЕМАТА ОТ ЗНАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ 

В.Желязкова1,  

Ключови думи: управление на проекти в строителството, организация на 

строителството, строителна площадка 

РЕЗЮМЕ 

Строителната площадка се определя като пространството, в което се реализират 

строителните проекти. Според различни методи и стандарти (PMBOK®Guide/ 

Construction Extension, ISO 21500:2012) знанията за управление на проекти са съчетани в 

области, а именно – интеграция, обхват, времетраене, разходи, качество, човешки 

ресурси, комуникации, риск, доставки, заинтересовани страни, безопасност, околна 

среда и др. Във всяка от областите на знанието са групирани процеси, които при 

изпълнението им, гарантират реализирането на строителните проекти. Всички процеси 

на управлението и необходимите знания за тях следва да се прилагат в определена среда, 

която при изпълнение на строителството обикновено се определя като строителна 

площадка. В разработката е потърсено мястото на знанията за строителната площадка в 

системата от знания за управление на строителните инвестиционни проекти.  

 

 

                                                           
1
Веселина Желязкова, ас. инж., кат. Организация и икономика на строителството, УАСГ, 

бул.„Христо Смирненски“ №1, 1046 София, e-mail: veselina2001@abv.bg 

mailto:veselina2001@abv.bg


 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА  НА ПРОЕКТИ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАПОИТЕЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Р. Петрова1, Н. Банишка2 

Ключови думи: управление, обхват на проекта, напоителни системи 

РЕЗЮМЕ 

Приетата „Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и 

защита от вредното въздействие на водите“ очертава приоритетите за финансиране на 

проекти за рехабилитация и модернизация на напоителната инфраструктура. 

Анализираните добри практики в тази област показват, че управлението на обхвата на 

проекта е от съществено значение за качественото и ефективно  постигане на целите. 

В доклада е разгледано управлението на обхвата във фазата на подготовка на 

проектните предложения за финансиране по Подмярка 4.3 “Инвестиции в 

инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

Анализирани  са процесите на иницииране, планиране, изпълнение, наблюдение и 

конторол и  успешно завършване през призмата на определените приоритетни проекти 

за рехабитация и реконструкция на напоителната инфраструктура. 
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