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"РЕНТАБИЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ В ЗА-

ВИСИМОСТ ОТ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО" 

 

РЕЗЮМЕ 

Как ще  живеем в бъдеще, как ще можем да си позволим обитаването на жи-

лищна сграда? Въпроси, на които днес е трудно да се отговори. Въпреки това е 

важно да се действа и да се определи курсът на бъдещето. Архитектът чертае 

курса на бъдещето. Независимо от рамковите условия, финансирането и изиск-

ванията архитектът може чрез концепцията си за сграда да положи стожера за 

рентабилно жилищно строителство.  В своята дейност той се занимава с реле-

вантните индикатори при планирането на рентабилно жилищно строителство и 

въз основа на анализа на жилищното строителство разкрива финансовото  

влияние на различни концепции. 
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1 Увод 

1.1 Значение и актуалност 

С тази тематика от една страна се сблъскват поради своята професия архитек-

ти и проектанти, от друга страна това е политическа тема, защото в крайна 

сметка е задължение на политиците да предоставят на населението адекватни, 

отговарящи на съвременните стандарти жилища. Самите обитатели също си 

поставят въпроса, как ще се живее в утрешния ден, подтиквани отчасти от гри-

жата за това, дали ще могат да си позволят и в бъдеще жилищните разходи с 

оглед на икономическото развитие. Различни доходи, разнообразни култури, 

диференцирани рамкови условия обосновават най-различни стандарти в жи-

лищното строителство. Обхватът се простира от бедни квартали и гета до жи-

лища без ограничения и съобразени със свръх стандарти.  

Последващото изложение се концентрира върху Европа и в основната си част 

върху актуалната ситуация в Австрия респ. в Горна Австрия. Проектите за жи-

лищно строителство се реализират и прилагат от една страна от жилищно -

строителни сдружения с нестопанска цел чрез поръчка от страна на политиката 

с намерението за изграждането на жилища с изгодна цена и от друга страна от 

частни строителни фирми, също имащи намерението за създаването на из-

годни жилища, но ръководени от целта за реализиране на възможно най-

голяма печалба. 

Политическата система от една страна е тази, която дефинира нормативи и 

изисквания, като човекът от друга страна е този, който поставя изисквания, на 

които дадено жилище трябва да отговаря. Промените в семейната среда, на 

това място особено ролята на жената с оглед на семейство и работна среда, 

водят до нови изисквания в жилищното строителство. Така също и жилищното 

строителство следва  и основния пазарен принцип на търсене и предлагане. От 

колко нови жилища на година има потребност? Какви са разумните размери на  

 

жилищата и основно дали обитателите могат да си ги позволят? Много, ако не 

даже повечето от проектите за жилищно строителство се изграждат с подкре-

пата на различни организации за подпомагане като Фонд жилищно строителст-
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во. Свързваните с това ограничения на максималните разходи, намиращи се в 

противоречие с постоянно нарастващите строителни разходи, често обуславят 

едно рационално и функционално, но в много случай не дотам иновативно 

строителство. 

Ограничаващо действие оказват също законови разпоредби като строителни 

директиви, или впоследствие градоустройствени планове дефиниращи рамко-

вите условия. Поради това още при започването на строителния проект е много 

затегнат коланът спрямо иновации, както и спрямо функционални и  естетичес-

ки качества. Новите жилищни форми и иновативни подходи към оформление 

изискват приспособени рамкови условия. Съществуващите правни, но и подпо-

магащи рамкови условия изглеждат в този случай частично изостанали. Теми 

като устойчиво, щадящо ресурсите строителство остават невзети под внима-

ние. При големи проекти в този случай е по-целесъобразен често прилагания 

подход, при който съществуващи строителни разпоредби биват отменени в 

рамките на конкурси, за да може да се даде максимална свобода на проектанти 

и архитекти. При това основата се състои вече само в предварително дефини-

раната програма за пространствено проектиране. Строителния план бива из-

готвен едва в последствие. Той бива приложен към определения за изпълнение 

проект гарантирайки възможността за сигурно изпълнение на проекта. Една 

специфична за даден проект програма за пространствено проектиране създава 

благоприятни предпоставки за диференцирани, а не планирани като в генера-

лен щаб строителни форми, зелени площи и места за отдих и с това допринася 

до голяма степен за индивидуализирането при строителство на градски съоръ-

жения. Индивидуализираните по този начин възможности за изграждане гаран-

тират заедно с развитието на жилищното строителство, също и възможността 

за едно икономически по-ефективно жилищното строителство. 
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1.2 Цели и задачи на изследването 

Икономически съобразеното строителство започва още при изготвянето на 

проекта, в търсене на подходящ парцел и определяне на рамковите условия с 

оглед на разпределението на жилищата и тяхната големина. Броят на парко-

местата, както и допълнителните площи също са предварителни данни, оказ-

ващи влияние върху последващите строителни разходи. Планирането от архи-

текта, включващо основополагащия строителен проект насочва проекта към 

неговата икономическа рентабилност. 

Въпреки че проект-мениджърите са в състояние чрез оптимизиращи мерки, 

предимно в областта на сградната инсталация, да намалят разходите, то това е 

със значително по-малки резултати, отколкото това е възможно при планиране-

то. Последствия за планирането от архитекта, а оттам и за строителните раз-

ходи, имат все по-строги ставащите законови норми и директиви- от достъпа за 

хора с увреждания през топлоизолацията до противопожарната инсталация. 

Същите обаче няма да бъдат разглеждани допълнително в рамките на настоя-

щата работа. 

 

Разделена на 3 части, в първата, „Обща част“, се разглежда планът, както и 

развитието и изменението на плановете, както и тяхната типология. В „Теоре-

тичната част“ на дисертацията се формулират индикатори, респ., посредством 

основни математически правила, идеални и минимални стойности.  

Базирайки се на дефинираните индикатори, в „Емпиричната част“ се прави 

жилищно – строителният  анализ, в който, чрез сравнения, но и чрез паричното 

им изражение, ще бъде показана рентабилността на жилищно – строителните 

концепции.  

Цел на работата е да се представи влиянието на планиращия върху строител-

ните разходи, да се разработят индикатори за ефективни и следователно рен-

табилни проекти като основа за нови жилищно – строителни проекти. 
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Макар че обект на дисертацията е голям строителен обект в Австрия, резулта-

тите до които достига този труд никога не са били научно изследвани и предс-

тавяни по този начин, затова той има голямо икономическо и социално значе-

ние в международен мащаб. Концепциите и ефективността на планирането са с 

голяма перспектива за общини, общежития и т.н., и те биха могли да помогнат 

при планирането на строителството на нови изгодни жилищни площи не само в 

Австрия, но и в рамките на Европа. 

 

1.3 Обект и предмет на проучването 

Обект: Проучване на сгради с нестопанска цел, с жилищна площ 

между 40 и 95 кв.м., по отношение ефективността на тяхното 

планиране, строителство, жилищна площ, избор на терен, покритие на 

сградата и геометрия. (ефективност на застрояването, ефективност на жилището, 

ефективност на жилищната площ, ефективност на покритието,геометрична ефективност) 

 

Предмет: Темата на анализа е ефикасността при планирането на 

жилищните сгради от страна на архитекта и влиянието на рамковите 

условия и спецификации върху строителството. 

 

1.4 Теза 

Тематично разгледано и емпирично изведено ще бъде до каква степен плани-

рането на дадена жилищна сграда , използването на парцела – по-конкретно на 

планировката, неговата конфигурация и големина, респ. набор от жилища – 

както и избраната система за усвояване,  оказват влияние върху строителните 

разходи. Може ли икономическата рентабилност на дадена концепция да се 

артикулира чрез идеални или референтни стойности, или чрез съпоставка на 

стойности от други проекти? 
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1.5 Тематика и методика - Методи на провеждане  

Намерението на настоящата работа е да дефинира индикатори за модерно и 

въпреки това икономически рентабилно жилищно строителство, сблъсквайки се 

с проблемната тема за съставяне на концепции за икономически рентабилни 

жилищни строежи или за представянето на ефективни проекти в хода на пред-

варителната оценка при архитектурни конкурси, в противовес с нарастващите 

строителни разходи.  

Като икономически рентабилни в тази работа се дефинира общата ефективност 

на даден проект. Колкото по-малък е размерът на необходимите финансови 

средства, при съобразяване с ,,използваемостта" на обекта и при спазване на 

изискванията за качество, толкова по-ефективно респ. икономически рентабил-

но е конципиран даден проект. Резултат от това са по-ниски наеми или по-ниски 

продажни цени. 

Ефективният и следователно рентабилен проект следва тематиката на нама-

ляването на разходите. Рентабилността, а следователно и оптимизацията на 

печалбата на един проект, не е тема на тази работа.  

Ефективните планове, респ. жилищни сгради, са едновременно оптимално из-

ползваеми и изгодни при изграждане. Проучват се различните типологии на 

плановете, техните предимства и недостатъци, както и развитието на жилищни-

те планове на базата на наличната литература. 

В теоретичната част на работата чрез основни математически правила ще бъ-

дат изведени специфични за проекта идеални респ. средни стойности. Специ-

фични за проекта поради това, че наред с друго дефинираните от строителния 

предприемач изисквания оказват конкретно влияние върху икономическата 

рентабилност на сградата. Различните налични литературни източници покри-

ват само отделни области, всеобхватни подходи на разглеждане и техните 

следствия върху икономическата рентабилност при планирането на жилищни 

сгради не можаха да бъдат открити. 

Ще бъде разгледан жилищно-строителния анализ, основаващ се върху дефи-

нираните индикатори и включващ сравнение между повече от 120 актуални 

строителни обекта с еднакви рамкови условия, но различни архитектурни пла-

нове. Стойностите с най-голяма значимост за рентабилността на жилищно-



7 

строителната концепция ще бъдат превърнати в разходи и впоследствие де-

тайлно анализирани, за да бъде онагледено влиянието им върху паричното из-

ражение.  

В основата на жилищно-строителния анализ стои един голям градски жилищно-

строителен проект на гр. Линц. Обусловени преди всичко от еднаквите законови 

разпоредби, еднаквото местонахождение и тематика, отнасяща се до финансо-

во достъпното социално жилищно строителство, 120-те разработени проекта за 

жилищно строителство, с техните отчасти отчетливо различни подходи към 

планирането, отлично подхождат за извеждането на факторите, оказващи ико-

номическо влияние. 

Анализът се основава на 120 подадени проекта. Всеки проект е разработен 

върху планове 2 DIN A0. Съдържанието на плановете бе стандартизирано в 

процеса на тръжната процедура. Освен план на разположението бяха предста-

вени и всички  скици и схеми на сградата. Посредством текстовете и картинките 

разположени върху плановете трябваше да бъдат представени и проектните 

идеи и информация за материалите, както и класа на енергийна ефективност 

на сградата.  

В процеса на анализа на плановете бе създадена еднотипна документация, 

бяха изчислени и коефициентите и по този начин бе гарантирано представи-

телното сравнение на проектите.   

Всички разглеждани в изследването проекти са изработени от национални и 

международни архитектурни бюра.   
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2 ОБЩА ЧАСТ - Планът 

 

2.1 Примерни типологии за жилищно строителство 

 

Сравнението между архитектурно-исторически значими жилищни сгради и съв-

ременни такива показва как, въпреки постоянното развитие на хората, някогаш-

ните основни правила, въпреки съответното им адаптиране и нова интерпрета-

ция, в основата на концепцията си могат да бъдат изведени от още по-стари  

планови типологии. Визията за измисляне на изцяло нови идеи за планове е 

поставена за цел, въпреки това е немислима без дълбоки реформи в жилищно-

то строителство. Не на последно място всички строителни закони, норми и ди-

рективи се основават на опита от миналото.  

Поради това изменение на основните рамкови условия, тоест някакъв вид смя-

на на парадигмата в жилищното строителство, почти не може да бъде открито в 

плановете, въпреки че еманципацията на обществото и новите форми на съжи-

телство поставят съвсем различни изисквания към жилищното строителство, от 

тези през периода на големия жилищен недостиг. 

Преходът към общество на услугите и знанието дава повече възможности на 

обитателя да дефинира своите желания и изисквания. Нови стилове на живот 

като домакинства, състоящи се от един човек, домакинства на самотен роди-

тел, Patchwork-семейства и семейства от различни генерации или други форми 

на съвместния живот изискват индивидуални решения. (Heckmann, 2001, стр. 26 и напр.) 

 

Резултатът от това са диференцирани жилища и жилищни размери, различни 

изпълнения на планове и стандарти. Тематиката за устойчивото развитие не се 

съблюдава, респ. не се е съблюдавала почти напълно или изобщо, резултатът 

от което е, че много сгради, предимно тези от следвоенното време, се налага 

да бъдат енергийно санирани респ. концептуално преустроени. Последното се 

отнася в по-малка степен до избора на материали, а в по-голяма  - до оформ-

лението на плановете с оглед на енергийния разход и оползотворяването на 

слънчевата енергия. (Heckmann, 201, стр. 26 и напр.)
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3 Релевантни за планирането фактори на икономичес-

ката ефективност 

Разделът се занимава с параметрите, които представляват индикатори за ико-

номически ефективно – в смисъла на разходите за строителство – проектирана 

многоетажна жилищна сграда. Разделени в пет групи на значимост се дефини-

рат минималните стойности, които, на базата на сравнение с действителните 

стойности на даден проект, позволяват да се направят изводи за ефективност-

та на планирането. 

Когато се сравняват няколко сгради като напр. при архитектурен конкурс, ре-

зултатът от събраните данни е в състояние да предостави изводи за това, кой 

от проектите е концептуализиран и замислен ефективно. Ако обаче отделен 

проект трябва да се оцени за икономическа ефективност, то е необходима съ-

ответната референтна стойност. Стойности, изведени от опита респ. референ-

тни стойности от вече реализирани проекти позволяват да се направят изводи, 

но без да се вземат под внимание индивидуалните изисквания на подлежащия 

на оценка проект. 

Ефективността на застрояването като релевантен параметър на икономическа-

та ефективност,  изразена чрез плътността на застрояване и максимално до-

пустимия брой етажи, принципно се задава на архитекта от законовите разпо-

редби. Друг пример представлява жилищен коефициент, като се има предвид 

разделението на 2, 3 и 4-стайните жилища. Същият принципно е изискване на 

възложителя и е съобразен с действителните потребности, поради което не е 

необходимо разглеждането му от гледна точка на икономическата ефективност.  

Целта на този раздел е да дефинира референтни респ. базисни стойности, съ-

образяващи се с изискванията на даден възложител респ. строителен предпри-

емач, но и на рамковите условия. 

Тези стойности представляват минимални стойности, които въпреки икономи-

ческото планиране принципно почти не могат да бъдат достигнати. При анализа 

на даден жилищен проект или при планирането му чрез отклонението от рефе-

рентната стойност могат да бъдат направени изводи за икономическата ефек-

тивност на проекта. 
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Фиг. 1 (73) Градоустройствен план гр. Линц, 
www.linz.at/leben/39983.asp 

3.1 Диференциране и дефиниция 

Използваните означения на площите се основават на дефинициите на понятия-

та в Австрийски стандарт B1800, издание 2002-01-01 

3.2 Ефективност на застрояването 

Степента на използване за строителни цели – наричана също плътност на зас-

трояване –  дефинира съотношението на сбора от всички надземни бруто 

етажни площи спрямо площта на парцела и по принцип се определя от градо-

вете и общините под формата на градоустройствени планове въз основа на 

законите за устройство на територията. Друга възможност е да се определи 

плътността на застрояване индиректно чрез определяне на максималната обща 

етажна площ  (ОЕП). 

Релевантно и също така дефинирано рамково условие е максимално допусти-

мата застроена площ върху парцел. 

Чрез плана за застрояване, който определя терените, включващ площите за 

застрояване или предписания за максимално изгражданите етажи, често  се 

определя целта в градостроителството, като се взема предвид околната среда. 

Планът за местно развитие на град Линц например предвижда три различни 

плътности за строеж, с оглед на кварталите.     

Като висока плътност на застрояване се 

определят параметри > 0,9, като средна 

плътност - стойности между 0,6 – 0,9. 

Слабо застрояване съществува при 

плътност <0,6.  

Степенуването на плътността на застро-

яване се извършва по критерии за 

градския облик и за функционалната ор-

ганизация, като се започва с висока 

плътност в централната зона до слабо 

застрояване в крайградските райони.  
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3.3 Ефективност на жилището 

Ефективността на жилището се определя от жилищен коефициент. Той дефи-

нира дела на 2-, 3-, 4- или многостайните жилища и съответната големина на 

жилищата. Ако се сумират препоръчителните или отчасти задължително зада-

дените площи на всяка жилищна зона, се получава съответната големина на 

жилищните единици.  Изходната точка е двустайно жилище, състоящо се от 

основно помещение за отдих и дневна от ок. 26 - 30,0 м², индивидуално поме-

щение (спалня) от ок. 12,0 м², санитарен възел и  складово помещение, както и 

необходимия достъп заедно с входната зона. Тристайната жилищна единица се 

получава от разширяване с допълнително индивидуално пространство с раз-

мер от ок. 10,0 м², потребност от по-голяма площ с ок. 10% в областта на жи-

лищното пространство и на необходимата за усвояване на останалото индиви-

дуално пространство площ.  

 

Оформление на 
жилището 

2-стайно жилище 3-стайно жилище 4-стайно жилище 

Вход – преддверие  6,5 м² 5,5 м² 6,0 м² 

Вътрешножил.  
усвояване 

0,0 м² 3,5 м² 6,0 м² 

Кухня – хол –
всекидневна  

26,0 м² 32,0 м² 33,0 м² 

Индивидуални по-
мещения 

12,0 м² 22,0 м² 32,0 м² 

Санитарни зони 6,5 м² 6,5 м² 6,5 м² 

Килери 2,0 м² 2,0 м² 2,5 м² 

Общо 53,0 м² 71,5 м² 86,0 м² 

 

Така получените размери на съответната полезна единица представляват иде-

алния случай, при който не се вземат пред вид местните дадености или на-

редби за застрояване. Под тези стойности се спада чрез намаляване на площи-

те за достъп или големината на помещенията. Двете мерки водят до загуба на 

качество на жилищните единици и са в противоречие с общата тенденция на 

нарастващата нужда на обитателя от жилищна площ. 

Най-вече при субсидираното строителство големината на жилищата се ориен-

тира не според потребностите на обитателя, а преди всичко според съответни-

те разпоредби на субсидиращите организации.  
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3.4 Ефективност на площта 

Сградите с ефективност на площта се характеризират преди всичко с това, че 

жилищната площ, както и необходимите площи за достъп до отделните жилищ-

ни единици и конструктивните площи са в благоприятно съотношение спрямо 

разгъната застроена площ.  

Ако от една страна съотношението на бруто-площите спрямо нето-площите 

представлява в цифров израз на дела на конструктивните площи на сградата, 

то от друга страна съотношението между основната полезна площ и бруто-

площите дефинира онази част от площите, които трябва да бъдат изградени  за 

функционирането на сградата, въпреки че не изпълняват директна жилищна 

функция.  

По принцип всички разходи, необходими за изграждане на недвижим имот, не-

зависимо дали се касае за жилище под наем или за собствено жилище, се раз-

пределят върху основните площи за ползване, т.е. върху директните жилищни 

площи. 

Затова съотношението на разгъната застроена площ спрямо действително „из-

ползваемата“ основна полезна площ е един от най-важните параметри за пред-

ставяне на рентабилността на един жилищен имот. Процентно съотношението 

може да се изрази чрез разделяне на ОПП-площите (основните полезни площи) 

на разгънатата застроена площ.  

 

3.5 Външна обвивка на сградата – ефективност 

Този раздел разглежда външните сградни площи. Компактните жилищни имоти 

се отличават от една страна с нисък коефициент за енергийна ефективност, от 

друга страна с по-малка площ на фасадата, покрива и пода. Целта е отново 

чрез основни математически правила да се изчисли специфична за даден про-

ект референтна стойност, за да може чрез сравнение с действителната стой-

ност на проекта да се направят изводи относно неговата рентабилност. 

Отделно се разглежда съставът на площта на фасадата, по-специално делът 

на външните стени на жилищата и фасадната площ на конструктивните еле-

менти за достъп, като коридори и стълбища. Изхождайки от минималните осве-
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тителни площи за жилищата, базирайки се на актуалното строително законода-

телство, а също и с помощта на референтни стойности, ще бъдат онагледени 

отклоненията. Ниският дял на стъклени площи намалява енергийните разходи 

за отопление на сградата и е важен допълнителен елемент на „достъпното жи-

лище“. Високият дял на площите за осветяване от осветителни тела и слънце 

извън всякакво съмнение обаче е признак за качеството. Следва да се опреде-

ли, в кой вариант стъклените площи ще бъдат концептуирани смислено и ико-

номически ефективно. С оглед на обитателя допълнително следва да се съоб-

рази и възможността за обзавеждане на помещенията, най-малкото поради 

мащабното остъкляване на помещенията не следва има ограничения в това 

отношение. 

3.6 Ефективност на геометрията 

Настоящата глава се занимава с жилищната геометрия и нейното влияние вър-

ху строителните разходи. Ще бъдат анализирани съотношението на дължините 

и ширините за всяка жилищна схема при съобразяване с обема и площта на 

жилището. Също така ще бъдат представени последствията за жилищния обем 

от последователното подреждане на няколко жилища. Започвайки с изчислява-

нето на идеалните жилищни пропорции, в последствие, чрез анализ на отделни 

жилища с различни планове от жилищни сгради на LAWOG, посредством кое-

фициент на формата ще бъде представено отклонението от идеалните планови 

пропорции. Чрез използването на актуални единични цени от жилищно-

строителния проект „Зелен център Линц“ ще бъдат изчислени и паричните отк-

лонения и показани с помощта на разходен коефициент на формата.  

 

3.7 Преглед на релевантните за планирането фактори за ико-

номическа ефективност 

Чрез прилагането представените формули могат, в зависимост от броя на ета-

жите на дадена сграда и броя на жилищните единици, да бъдат изчислени ми-

нималните стойности като идеални респ. референтни стойности. 
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Фиг. 2 (102) Минимални проектни стойности 
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4 Проектна част 

4.1 Разработване на проекта  

Основата на проектната част представлява мащабен градоустройствен проект 

в град Линц. Градското планиране на Линц, столицата на провинция Горна Авс-

трия, се занимава с доразвиването на града и реагира на променящите се рам-

кови условия и изисквания по отношение на пространствените и социалните 

структури. Основата по правило представлява концепция за регионално разви-

тие (КРР). 

4.2 Дефиниция на проекта  

Основа на жилищно-строителния анализ представлява мащабен градоустройс-

твен проект в град Линц („Зелен център Линц“) на мястото на бившата Товарна 

железопътна гара. Освободената за застрояване площ обхваща около 87 000 

м² и се счита за един от най-големите проекти за жилищно строителство, осъ-

ществяван някога в Линц. За особено предизвикателство, заедно с новаторско-

то застрояване, се счита поставянето на акценти, които да позволяват градско-

то развитие и да гарантират, че няма да се образуват гета. На североизток 

преминава оживената улица Вестбанщрасе /Westbahnstraße/, която генерира 

много шум и този факт трябва също да бъде съобразен в съответните концеп-

ции за жилищно строителство. 
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Фиг. 3 (109) Въздушна фотоснимка на ареала на бившата Товарна железопътна гара 
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В края на 2003 г. експлоатацията на Товарната железопътна гара беше преус-

тановена от АФЖ (Австрийски Федерални Железници). На базата на един гене-

рален план беше проведен идеен конкурс за използването на ареала със след-

ните условия. 

Създаване на нов градски квартал със съвременно жилищно предназначение, 

застроен с офиси и бизнес сгради, при условие на устойчиво развитие, за перс-

пективно използване на площите, със стремеж към запазване на биологичното 

разнообразие и икономично използване на ресурсите. Централната локация 

изисква градоустройствени и транспортно-технически иновативни решения, ка-

то се вземе под внимание околната среда.  

В допълнение към това е необходимо да се отчете заобикалящата градска 

структура и развитието на връзките с околните квартали в смисъла на градоус-

тройственото свързване от структурна, пространствена и визуална гледна точ-

ка.  

 

За победител в конкурса за идеен проект беше определен проектът на арх. А. 

Блаумозер, който беше доразвит като водещ проект. 

 

Фиг. 4 (110) Проектът на арх. Алберт Блаумозер, избран за 
победител 
 

 

Фиг. 5 (111) Водещ проект на гр. Линц, SR DI Албрехт 
 

Проектът се отличава с ясна и стабилна основна структура с добри пропорции, 

която е отворена за по-нататъшно развитие. В градоустройствен план, чрез 

сградата, която наподобява резиденция и която има излаз към централната зе-

лена площ, проектът представя ясно решение. Затвореното застрояване на те-

рена осигурява добра защита срещу железницата и изтичащите от там емисии. 
[Становище на журито] 
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Цялостният проект предвижда изграждането на около 712 жилища, 50 апарта-

мента за болни и нуждаещи се от специални грижи, 8 групи детски градини, 

10260 м² офис-помещения, които обграждат един обществен парк и следва да 

бъде реализиран чрез 8 жилищно-строителни кооперации с нестопанска цел 

въз основа на архитектурни конкурси.  

 

8-те архитектурни конкурса трябва да гарантират, че всеки един строителен 

обект предлага самостоятелно архитектурно решение. Рамкови условия предс-

тавляват устройственият план на град Линц (Част център и юг № 2, промяна № 

712), както и планът за застрояване (Град Линц  S 1432 01 00).  В допълнение 

към това по-долу изброените цели на планирането на град Линц са обявени за 

задължителни. 

4.2.1 Цели на проекта / Цели на планирането: 

Четириъгълникът / бъдещият квартал трябва да се изгради със силен архитек-

турен характер, който да представя убедително както иновативните решения на 

специалната локация, така и, респ.  точно по тази причина, градоустройствено и 

архитектурно-планировъчно съществените идентификационни характеристики 

като отличителна черта. 

Като се изходи от основните условия, темите за защита от шума и оформяне на 

зелени площи „висящи градини” (хоризонтално и вертикално растяща зеленина 

по етажите) трябва да доведат до самостоятелни елементи на стила (в най-

добрия случай до типологии) за всеки един строителен обект.  

 

За всяко жилище трябва да се предвидят озеленени и фиксирани открити прос-

транства от ок. 15 – 20% от полезната жилищна площ. Всяко от тези открити 

пространства трябва да се озелени в размер най-малко от 10 % от полезната 

жилищна площ, фиксираният дял трябва да възлиза на поне 6 м2. Най-горната 

част се образува от покрити с трева, озеленени покриви, върху които са на раз-

положение полезни зелени площи за общо или евентуално за частно ползване. 
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4.2.2 Цели на проекта / Промени в целите на проекта : 

Базирайки се на генералния план, на базата на градостроителния конкурс, про-

ектът – победител на Арх. Блаумозер беше доразработен като водещ проект. 

Това разработване не представлява съществено изменение, а по – скоро до-

разработване при употребата на ясната, без пропуски, с добри пропорции ос-

новна структура на проекта – победител в конкурса. Оптимизирано беше коли-

чеството на светлината от осветление и слънце в отделните дворове, както и 

завършеността на външния вид. Целият ареал впоследствие беше разделен на 

строителни участъци и на всеки строителен участък беше отреден строителен 

предприемач. При участъците по протежението на Ластенщрасе /Lastentsraße/, 

освен чистата жилища употреба, беше предвидено и изграждането на търговс-

ки площи в партерните зони.  

 
Фиг. 6 (114) ПЛАН ПРЕГЛЕД ЗЦЛ с представяне на съоръженията 
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За строителните участъци по протежението на пешеходната зона на Еделтрауд 

Хофер Щрасе /Edeltraud Hofer Straße/ бяха предвидени, заедно с жилищната 

употреба, площи за офиси, както и за обществени заведения, като напр. детска 

градина, младежки център, както и офис на квартала, заедно център за консул-

тация на майки. Обществената тоалетна също беше част от строителния учас-

тък. 

Строителните участъци на Грестенберщрасе /Grestenberstraße/ бяха концепту-

ирани изключително и само за жилищна употреба. 

Търсенето обаче е показало, че не е имало необходимост, респ. не в предви-

дените размери, на офис-площи. Делът на търговските площи също е леко ре-

дуциран. За офис на квартала беше фиксирано дългосрочно друго местополо-

жение извън въпросното жилищно съоръжение. Тъй като все пак в рамките на 

много кратко време на строителния участък голям брой хора намират своя нов 

дом, вместо офис беше наето жилище в рамките на ареала от страна на града, 

за да може да се извърши необходимата работа във връзка с него. Служители-

те на офиса на квартала функционираха като свързващо звено за наемателите 

и предотвратяваха социални конфликти в рамките на това голямо жилищно съ-

оръжение.    

Процентното разпределение на различните употреби (водеща идея) 

 

Фиг. 7 (115) Процентно разпределение (Употреба) 

 
Алтернативно на офиса на квартала, респ. вместо офис – площите, бяха пла-

нирани и изградени още жилища. По този начин леко се увеличава процентният 

дял на жилищните площи за сметка на офис – площите. 

Парк Зелена площ, парк за забавления 

Парк Зелена площ, детска градина 

Парк Зелена площ, младежки забавления 

Парк Зелена площ, оградна зеленина 

Общ, полза, усвояване 

Строителни участъци 
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Докато участниците в конкурса за първите строителни участъци (GWG 1 + GWG 

2, както и GWB 1) се придържаха стриктно към водещия проект по отношение 

на възможните конфигурации на строителните елементи, при конкурса за 

LAWOG бяха подадени проекти, които бяха предложили трансформация на ъг-

ловото застрояване по дължина, освен това бяха предложени и допълнително 

ситуирани индивидуални жилища във вътрешната зона. Обусловени от плана 

за застрояване и съдържащите се в него изисквания, тези проекти не можеха 

да продължат да се следват или да бъдат оценявани. Участниците на следва-

щите конкурси все пак частично възприеха тази идея за индивидуалните жили-

ща във вътрешните зони, съединиха ги чрез свързващ партерен коридор с ос-

новния строителен компонент и по този начин спазиха и законовите рамкови 

условия. На съответната комисия този достъп, отклоняващ се от намеренията 

на водещия проект, се хареса повече, вследствие на което такива проекти бяха 

отсъдени като победители. 

Това представлява най-съществената промяна в цялостния проект. 

4.3 Сградите – Анализ на планирането 

Цел на анализа на планирането е определянето, до каква степен планирането,  

оползотворяването на имота, по-специално планът, неговата конфигурация и 

големина, респективно жилищният микс, както и избраната система за усвоява-

не, влияят на разходите за строителство. 

Сградите по принцип се изграждат на различни строителни площадки, респ. 

имоти при различни рамкови условия. Особеностите на дадения имот, топог-

рафията на местността, конфигурацията на имота, както и състоянието на имо-

та са решаващи за планирането. Рамковите условия като строителни разпо-

редби или изисквания на субсидиращите институции постоянно се променят. 

Ако сравним сградите, за да си направим изводи за рентабилността на проекта, 

съпоставки са възможни, но трябва да се оценят и различните рамкови усло-

вия.  

За разлика от това, представително е сравнението на сградите, които са кон-

цептуирани от различни съставители на планове на едно и също място, при 

еднакви рамкови условия.  

Затова „Зеленият център Линц“ като мащабен проект на град Линц е особено 

подходящ за изготвяне на съответните сравнения и затова беше избран за 
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анализ на планирането. Изискване на града към строителните предприемачи 

беше всеки строителен участък  да представи самостоятелно архитектурно ре-

шение, въпреки еднаквите законови рамкови условия. Така за всеки строителен 

участък беше обявен архитектурен конкурс.  

 

От страна на 8-те кооперации бяха обявени конкурси с покана, в които участни-

ците са били посочени и поканени поименно, както и отворени такива, в които 

може да участва всеки. В резултат на това бяха получени 120 жилищни проек-

та, които бяха проверени за спазването на рамковите условия. Основният ак-

цент в анализа на представените проекти беше поставен върху ефективността 

на застрояването, на жилищата, на площите и на обвивката, които бяха устано-

вени от плановете. 8-те печеливши проекта бяха избрани от журитата съгласно 

критериите за икономическа ефективност, градоустройство и архитектурни сти-

лови елементи и представляват основата за анализа на жилищното строителс-

тво. По-долу ще бъдат представени заедно с установените данни.  

 
Фиг. 8 (117) Снимка на модел на печелившия проект „Зелен център Линц“ 

 
Тъй като седемте конкурса (2 съседни строителни обекта бяха обработени с 

общ конкурс) бяха проведени независимо един от друг, с различен състав на 

журито, в някои случаи отделните печеливши проекти се различават значител-

но един от друг, въпреки, че поставената задача беше една и съща. 

Решаващ фактор за следния анализ е, респ. беше, съставът на журито, което 

се състоеше от една страна от експертни съдии като архитекти и урбанисти, и 



29 

от друга страна от съдии с практика като опитни строители на жилища. Този 

състав гарантира, че градоустройственият аспект заедно с архитектурното 

творческо разнообразие и качество са били оценени точно и адекватно, но съ-

що така и, че приоритетът е бил поставен върху компоненти, като практичност и 

годност за ежедневна употреба, както и разходна ефективност на концепциите. 

Така тези проекти представляват важен принос за устойчивото иновативно жи-

лищно строителство.  

За да бъде пълен анализът следва да се отбележи, че южно от показаната на 

снимката на модела улица са налице три други парцела – както може да се ви-

ди и от модела  – които също следва да бъдат реализирани чрез обявяване на 

архитектурни конкурси, следващи същите предписания и рамкови условия. Към 

настоящия момент тези участъци обаче се намират в процедура по обявяване 

на конкурс или са непосредствено преди нея, поради това те не могат да бъдат 

включени във въпросния анализ. 

Всички жилища са проектирани като жилища за отдаване под наем. Фактът, че 

квартирите имат или трябва да имат почти еднакво оборудване, гарантира 

представително сравнение за анализа на проектите.  

Освен това, темата „Социални жилища под наем” принуди архитектите да се 

съобразяват с условията на финансиране и предварително определената раз-

ходна рамка. Превишаването на разходната рамка би било причина за загубата 

на правото за финансиране, което означава, че съответният проект не би могъл 

да се реализира. 
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5 Обобщение / Изводи 

5.1 Обобщение 

Базирайки се на 8-те архитектурни конкурса с еднакви рамкови условия бяха 

изготвени 120 проекта на архитектурни фирми и бяха проверени по отношение-

то на спазването на изискванията. Вследствие на това проектите бяха детайлно 

анализирани, а дефинираните характеристики – установени. Изхождайки от 

жилищно-строителния анализ и от сравненията с аритметично и геометрично 

установените минимални и референтни стойности, бяха изведени следните ха-

рактеристики. 

 
Ефективност на застрояването :  

Плътността на застрояването лежи в основата на това, колко икономически 

ефективно може да бъде изградено жилищното строителство.  Решаваща оба-

че не е максималната брутна етажна площ сама по себе си, а същата, от-

несена към застроената площ. Повишението на брутната етажна площ 

вертикално, тоест под формата на увеличаване на етажите, е значително 

по-ефективно от хоризонталното разширение на сградата. От гледна точ-

ка на анализираните проекти, чрез увеличаване на плътността на застроя-

ване (увеличаване с един етаж) се установява до 5,5% намаление на разхо-

дите на квадратен метър жилищна площ. Хоризонталното разширение, от 

своя страна, дава по-малко увеличение на ефективността. 
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Фиг. 9 (158) Строителен проект LAWOG „Зелен център Линц“ Симулация на изменението на гъстотата на застрояване 
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Ефективност на площта : 

При на оползотворяване на максималната брутна етажна площ, отношението 

на търгуемите основни полезни площи към допълнителните площи, преди всич-

ко площите за достъп, е от решаващо значение за ефективността на сградата. 

 

Референтните стойности, показват, че хоризонталното усвояване (усвояването 

на всеки етаж чрез разделянето му на жилищни секции) изисква малък дял на 

зони за движение за достъп до жилищните единици. Най-вече сградите с по 

няколко жилищни секции на една стълбищна площадка изискват средно по-

малко от половината общи части спрямо необходимите общи части при 

сградите тип галерия.  

С minVF (м2) се изчислява минимално възможната площ за движение, 

необходима за достъп до жилищните единици, в зависимост от типологията на 

усвояване. Минималната основна полезна площ min HNF (м2) и максималната 

основна полезна площ max HNF (м2) описват долната и горната граница на 

възможната основна полезна площ в съответствие със зоната за достъп. 

 

 
Фиг. 10 (175) Референтни стойности 

 

Сгради с по няколко жилищни секции на една стълбищна площадка, поради 

най-малката си потребност от площи за движение, стълби и асансьори, 

представляват, цялостно погледнато, икономически най-ефективната 

форма на усвояване на сгради и дават възможност, при една и съща разгъ-

ната застроена площ, за до 8,6 % повече жилищни площи спрямо сградите 

тип галерия. 
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Анализът показва, че чрез комбинацията на различни типологии на усвоява-

не, може да се отговори както на свързаните с имота, по правило градоуст-

ройствени, изисквания, така и, същевременно, чрез допълването с помощта 

на хоризонтално усвояване с по няколко жилищни секции на една стълбищна 

площадка, може да се постигне цялостно повишение на ефективността (по-

малки площи за достъп, както и повече основни полезни площи).  

 

Ефективност на жилището : 
Общите наблюдения на въздействието на различните големини жилища върху 

строителни разходи показва съществена взаимовръзка между по-малки жили-

ща с по-високи строителни разходи и по-големи жилища с по-ниски такива. 

Анализът показва, че тази тенденция при разходите е валидна независимо от 

броя на стаите.  

 

 
Фиг. 11 (171) Намаляване на разходите за строителното съоръжение в зависимост от размера на жилището и броя на 
стаите 
 

Анализът показва, че едно тристайно жилище има с около 20% по-високи 

строителни разходи в сравнение с двустайно жилище, което е с 30% по-

малко. Строителството на четиристайно жилище е по-евтино от трис-

тайна жилищна единица, въпреки че тук разликата е вече значително по-

ниска отколкото тази между 2- и 3-стайното жилище. 

Като най-ефективен жилищен микс е изчислено разпределението на  18% 

двустайни, 64% тристайни и 18% четиристайни жилища. 
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Така например, промяна на жилищния коефициент и на индивидуалните раз-

мери на жилището се отразява минимално на ефективността на площта и има 

по-голямо влияние върху разходите за строителство.  

 

Подробното сравнение на отделните концепции показва, че чистата съпоставка 

на площите е подходяща за основни изводи относно ефективността, но е не-

достатъчна за икономически анализ на строителния проект. 

 
Ефективност на външната обвивка на сградата : 

Компактността на сградата, която може да се определи от съотношението на  

повърхността й към обема или полезната площ, е важен параметър в жилищно-

то строителство и е основно въпрос на енергийната ефективност и не на пос-

ледно място на строителните разходи. Материалите на компонентите на  вън-

шните стени имат най-голямо влияние върху разходите, въпреки това чрез 

ефективно планиране може да се намали делът на външната обвивка на сгра-

дата доколкото е възможно. Фактори, влияещи върху това са например, висо-

чината на етажите, издадените и вдадените части и самите пропорции на 

структурата.  

 

Анализът на жилища разяснява в конкретния случай влиянието на различни  

конфигурации на сградата върху външната й обвивка. Отнесено към жилищ-

ната площ, сравнението на проектите отчита разлики до ок. 40% на фа-

садните площи от икономически най-ефективната до най-неефективната 

концепция. 

 

Сравнението с аритметично и геометрично изчислените минимални или рефе-

рентни стойности се е доказало като неуместно, защото са установени твърде 

големи отклонения. По тази причина да се сравняват сградните концепции с 

геометрични фигури с възможно най-малка площ на външната обвивка изглеж-

да неприложимо. Представянето на отношението на обема на сградата към 

външната обвивка на сградата изглежда очевидно по-подходящо в този случай. 
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Ефективност на геометрията :  

Коефициентът на формата представя съотношението между геометричния 

обем и полезната жилищна площ. Прирастът на разходите представя, базирай-

ки се на коефициента на формата, взаимовръзката със строителните разходи.  

Анализът ясно показва зависимостта между по-малка площ на външната 

обвивка с по-малки строителни разходи и по-голямата площ на външната 

обвивка с по-големи строителни разходи, изхождайки съответно от еднаква 

застроена площ. Решаващи за външната обвивка са не само външните сте-

ни, представляващи завършека на жилищните единици към открити площи, 

но и делът на разделителни стени, образуващи завършека на жилището към 

вътрешността на сградата. Поради това значими за разходите параметри 

са пропорциите на плановете и позиционирането им един спрямо друг. 

 

Математически беше изчислено, че при позиционирането на няколко жилищни 

единици една спрямо друга, идеална е правоъгълната конфигурация на жили-

щата със съотношение на страните 2/4, при което най-малко една от късите 

стени следва да представлява външна стена. Изчислението на строителните 

разходи чрез проектираните полезни площи е принципно обичайна практика, но 

не взема под внимание геометрията на сградата. Изчисляването на разходите 

чрез масови и единични цени на няколко жилищни единици с еднаква големина 

и различна геометрия ясно показва влиянието на плана на жилището върху 

разходите. Така, въпреки еднаквата големина на жилищата, можа бе показана 

разлика до 38% при външната обвивка, както и при разходите. Разпределено 

върху цялото жилище това означава разлика в строителните разходи за отдел-

ната жилищна единица до 10%. Така коефициентът на формата е индикатор за 

икономическата ефективност на жилищното строителство. 

 

Заключения и постановка на въпроса : 

Връщайки се назад към поставения въпрос, до каква степен проектирането 

на жилищна сграда, използването на терена, по-специално планът, неговата 

конфигурация и параметри, респективно миксът от жилища, както и избраната 

система за усвояване, влияят върху разходите за строителство, чрез това про-

учване на жилищното строителство се  демонстрира, че концепцията на архи-
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текта има голямо влияние върху строителните разходи. Освен това беше 

разгледан и финансовият ефект при промяна на отделните параметри.  

 

На въпроса: „Може ли икономическата ефективност на концепцията да се из-

рази чрез  идеалните, респективно референтните стойности или посредством 

сравняване с характеристиките на други проекти?“, може да се отговори обоб-

щено, както следва.  

 

Представянето на проекта чрез идеалните и референтни стойности или 

посредством сравняване на характеристики може да даде само ориентация 

по отношение икономическата ефективност. Конкретни изводи относно 

ефективността на проекта са възможни само чрез подробен анализ на реле-

вантните за планирането параметри на рентабилността, с оглед разходи-

те за отделните строителни  компоненти.  

Така архитектът определя курса, или по-добре формулирано, създава основа 

за икономически ефективно и, следователно, достъпно жилищно строителство. 

5.2 Предложения за практиката 

Изчислените референтни стойности могат да се използват като рамкови усло-

вия при архитектурни конкурси или поръчки за планиране и представляват сами 

по себе си основа за икономически рентабилни жилищно сгради. Те са прило-

жими не само в Австрия, но и в международен мащаб при жилищни сгради, при 

които икономическото изграждане на жилищните площи е от първостепенно 

значение, например при социалните жилища. 

5.3 Предложение за бъдещето 

За да се гарантира в дългосрочен план, че жилищата ще остават достъпни за 

голяма част от населението, е необходимо да се преосмислят също рамковите 

изисквания и по-специално все по-стриктните стандарти в аспекта на „достъп-

ността“ и да бъдат преработени от институциите, вземащи тези решения. Ос-

вен това и върху градовете или общините отново пада по-голяма отговорност, 

тъй като разходите за усвояването и развитието на имотите все повече се из-

мества към изграждащите жилищните сгради, а все пак това е една централна 

задача на Общините. В бъдеще при презониране трябва да има и общинско 

участие при формирането на разходите за имота, тъй като постоянно нараст-
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ващите основни разходи, преди всичко в гъсто населените градски територии, 

натоварват общите разходи на проекта многократно повече от възможния по-

тенциал за спестяване чрез ефективно планиране.  

Мащабните проекти, както и този на град Линц – в конкретния случай „Зелен 

център Линц“, където градът е поел своята отговорност и е създал рамковите 

условия за социално-отговорно и устойчиво жилищно строителство, гарантират 

иновативно и постижимо жилищно строителство.  

 

5.4 Предложения за бъдещето 

Тъкмо при агломерациите, където жилищната площ е оскъдна и скъпа, е важно 

да се гарантира икономически изгодно строителство на сгради, за да може да 

се оси-гурят достъпни жилища. Използването на иновативни, дълготрайни и 

наред с то-ва икономически рентабилни строителни материали е база за едно 

модерно строителство.   

Изследването и разработването на нови технологии в областта на енергоопти-

ми-зацията, на електрооборудването и тяхната употреба в социалното строи-

телство е централна тема на бъдещето.   

 

5.5 Принос на дисертацията 

Базирана на анализа на 120 строителни проекта за жилищно строителство, с 

единствен показател, че всички проекти са проектирани за едно и също место-

положение при еднакви рамкови условия за всички архитектурни бюра, бе въз-

можно изчисляването на референтни стойности за икономически най-

ефективните проекти.  Изчислените стойности са общовалидни и могат да се 

използват за бъдещи проекти за жилищно строителство независимо от место-

нахождението им.  

Дисертацията изхожда от гледна точка на изискванията за икономическа ефек-

тивност на строителството. Представени са и индикаторите за планирането на 

ефективни сгради. 

Строителни асоциации и инвеститори могат да разглеждат дисертацията като 

основа за създаване на икономически рентабилни жилищни сгради.   
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