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Обем и структура на труда: 
 

Дисертационният труд е оформен в четири глави и пет 
приложения. Съдържа 179 страници, от които 134 основен текст и 
45 страници приложения, 36 схеми (28 авторски), 42 фигури, 16 
таблици (8 авторски) и 6 диаграми. 

 

Структурата на труда е следната: 

I. Предговор 
I.1. Обосновка на актуалността 
Основни цели, задачи и теза на труда. 

 
II. Нормативна база и практика в чужбина 

II.1. Нормативна уредба в чужбина 
II.2. Фактори, влияещи върху проектирането на офис сградите 

Вътрешни фактори, външни преки и косвени фактори, фактори, 
обуславящи експлоатацията на сградата през нейния жизнен 
цикъл. 

II.3. Анализ на функционални характеристики на офисното 
пространство 

Размери на работното място, разполагане на работните места, 
основни типове офисно пространство, особености при различните 
типове офисно пространство, неперсонализиран офис, коуъркинг. 
Типове офисно пространство според вида делова активност 

II.4. Типология на офис сградите 
Според преобладаващата функция, според начина на ползване, 
според обемно-пространствената структура, според 
местоположението 
 

III. Преглед на състоянието в България 
III.1. Съществуваща Нормативна уредба в България 

Терминология и Норми и наредби за проектиране 
III.2. Анализ на примери от България 

Критерии за оценка 
Основни типове обекти 

III.3. Структурни и композиционни характеристики 
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Видове офисни пространства по групи, разположение на 
вертикалното ядро, пространствена ефективност, дълбочина на 
помещенията, координационна и светла височина на 
помещенията, избор на междуосови разстояния, анализ на 
площни характеристики, обемно-пространствено решение, 
строително-конструктивни характеристики, изпълнение на 
архитектурно-строителни подсистеми 

III.4. Инсталационно оборудване 
 

IV. Обобщение 
Специфика на офис сградите в България 
Новоформирани критерии за оценка 
Основни принципи 
Заключение 
Препоръки 
Приноси 

 
Библиография 
Приложения 
 

 

 
 

Фиг.1 Структура на труда  
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A. Обща характеристика: 
 

В настоящия труд се изследват функционалните и архитектурно-
планировъчни характеристики при проектиране на офис сгради в 
България. Проблемите, които са изложени, са сравнително нови за 
съвременната българска практика, предвид спецификата на този тип 
сгради преди 1989г., строени за административни нужди на 
държавното управление. 

I. Първа глава – Предговор – включва обосновка на актуалността на 
темата, основни цели и задачи и ТЕЗА на труда. 

Обосновка на актуалността 

Поради липса на актуална нормативна база в България, за 
новопостроените офис сгради се прилагат международните стандарти 
за качество, но без да са адаптирани към регионалните особености. В 
тази връзка голямо значение придобива проблемът за създаване на 
оптимална работна среда в България и проектни решения, които да 
отговарят на минимални изисквания за определяне на една или друга 
категория на офис. Категорията на една сграда е важен индикатор и 
носител на информация, позволяващ на клиента предварително да си 
създаде представа какъв минимален набор от условия, услуги и на 
какви ценови нива може да очаква. Поради това e важно 
определянето на този индикатор да става въз основа на ясни 
правила. Също така до момента на автора не е известна 
специализирана българска литература, в която да е систематизирана 
информация за този тип сгради. 

Направен е системно-структурен анализ на съществуващото 
състояние чрез предварителен подбор на база общи показатели 
(функционални и площни) на реализирани обекти в България. За да 
се набави част от необходимата за разработката информация, 
авторът е съставил анкетно изследване на редица офис сгради в 
България. Разгледана е и съществуващата българска нормативна 
уредба и са отправени препоръки за хармонизирането и с 
международните стандарти. 

Вниманието е насочено към примери от нормативните уредби в други 
държави, както и систематизирано изложение на известното до сега 
знание за проектиране на офис сгради. 
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Въз основа на тези примери са изведени факторите, влияещи върху 
формирането на този тип сгради, както и основните характеристики 
на офисното пространство. Разгледани са също някои съществуващи 
понятия и класификации от международната практика, както и се 
въвеждат нови, свързани с оптимизиране на единни критерии за 
оценка на този тип сгради. 

Използваната методология на системно-структурния подход 
позволява на автора да разглежда представените обекти като 
системи, в които се анализират връзките и архитектурно-
строителните характеристики, тяхната взаимообвързаност и 
подчиненост.  

Предмет на настоящия труд са архитектурно-планировъчните 
особености на офис сградите в България. 

Основните цели на предлагания труд са обуславени от актуалността 
и значимостта на проблема за усъвършенстване на проектирането на 
офис сгради в България и имат две основни насоки – научно-
теоретична и научно-практическа. 

• Научно-теоретична – допълване, обогатяване, 
систематизиране  и обобщаване на знанието за този тип 
сгради.  

• Научно-практическа – оптимизиране на критериите за оценка 
и извеждане на основни принципи за създаване на 
съвременни архитектурни решения. При изследване 
зависимостите между функционалните, организационно-
структурните и обемно-планировъчните характеристики на 
офис сградите на практика се предоставя методически 
издържан и рационален инструментариум за създаване на 
проектни решения. 

Така поставените цели налагат изпълнението на следните задачи: 

1. Преглед на нормативната база в чужбина 

2. Анализ на факторите, влияещи върху създаването  на офис 
сградите 

3. Извеждане на основни архитектурно-планировъчни 
характеристики. 
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4. Създаване на критерии за анализ на практиката. 

5. Преглед на нормативната база в България. 

6. Анализ на реализирани обекти в България. 

7. Изводи и формиране на основни принципи. 

8. Препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба 

 

Формулирана е основната теза на дисертационния труд: 

Проектирането на офис сгради в България може да се 
подобри чрез прилагане на съвременни, адекватни 
архитектурно-планировъчни принципи и наличие на 
регламентирани критерии за оценка. 

 

II. Нормативна база и практика в чужбина. 

Нормативна уредба в чужбина 

Липсата на пълна актуална собствена нормативна база не дава 
възможност да се направи обективен анализ на българската практика. 
Ето защо авторът ще се позове на някои чужди норми и стандарти, 
които се ползват в оригиналния си вид от българските проектанти и 
инвеститори без да се отчитат локалните особености на 
проблематиката. Това са: 

• Класификация на B.O.M.A.1 (Building Owners and Managers 
Association), САЩ 

• Правилник на работното място – ArbStättV2 
• Класификация на МИФ3 
• Ергономичните изисквания, заложени в европейската 

нормативна уредба - EN ISO 9241 
В България неофициално са възприети изискванията на стандарта на 
американската асоциация B.O.M.A., където офис сградите са 
разделени в няколко категории - клас A, B и C - в зависимост от това 
какъв набор от изисквания изпълняват.   
 

  



 

8 

 

Фактори, влияещи върху проектирането на офис сградите 

Систематизирането на основните фактори, влияещи върху 
проектирането на офис сградите, е важна предпоставка за 
последващо анализиране на техни ключови функционални 
характеристики. При изследването на тяхното влияние е необходимо 
да се оценят последствията от действието на всеки един от тях върху 
формирането на архитектурно-планировъчно решение. В много от 
разработките и статиите на различни автори присъстват различни 
класификации на факторите. В настоящият труд те са 
систематизирани на база нормативни изисквания и съществуваща 
международна практика и са групирани по следния начин: външни 
преки, външни косвени, вътрешни и нормативни. 
 
 

 
Схема 1. Основни фактори, които влияят върху проектирането на 

сградите 
 
Вътрешните фактори са непосредствено свързани с дейността на 
фирмата и формират изискванията от страна на инвеститора, 
особеностите на фирмената организация и специфичната ѝ дейност. 
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Външните преки фактори  се формират от условията на околната 
среда. 
-местоположение  и градоустройствени показатели (размер на 
урегулирания поземлен имот  и теренни условия, връзка с 
транспортната мрежа )– това е един от най-важните фактори, 
влияещи върху проектирането.  
Външните косвени фактори включват изследване на месните 
строителни възможности, изискванията на пазара на недвижими 
имоти и факторите, обуславящи експлоатацията на сградата през 
нейния жизнен цикъл.  
Жизненият цикъл на сградите традиционно е представян и като 
линеарен, базирайки се на серията процеси, които се извършват за 
някакъв период от време на съответното място. 
Това представяне не може да бъде точно поради фактът, че всички 
тези процеси не винаги протичат гладко или правилно, те не са в 
достатъчна степен предвидими и сигурни. Много често се налагат 
промени, които връщат развитието до предишен процес. 
Представянето не може да бъде и циклично, тъй като промяната води 
до друг процес – подобен, но не същия. Промяната може да настъпи 
във всеки един момент от развитието и да се върне до всеки един 
вече минал процес, в зависимост от това кой слой от сградата е 
засегнат. Затова авторът предлага представянето на жизнения цикъл 
на сградата като „спираловидна зависимост”.  

 
Схема 2. Спираловидна зависимост на жизнения цикъл 
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Анализ на функционални характеристики на офисното 
пространство 
Анализът на функционалните характеристики  започва с дефиниране 
на размерите на работното място и тяхното разполагане. 
Към понятието „офисно пространство” авторът причислява всички 
площи от сградата, в които пряко се извършва офисна дейност – 
площта, на която са разположени работните места и прилежащите 
необходими проходни зони. Офисното пространство може да бъде 
разделено на отделни помещения или да бъде едно общо. Сред 
основните фактори, от които зависи организацията на офисната 
работа са типът работа, която ще се извършва и  структурата и типът 
на управление/ползване. Типът на работа пряко влияе върху 
размерите на работните места и начина на групирането им. 
 
Съобразно типа работа могат да се систематизират следните групи: 
-работа с документи на хартиен носител – в съвременните офис 
сгради почти не се налага наличието само на такива работни места. 
-предаване на информация чрез телефонна или мрежова връзка 
(администриране на запитвания от клиенти, телемаркетинг, 
продуктово обслужване и др.). Работните места се проектират в общи 
помещения като индивидуални клетки, отделени чрез невисоки 
прегради. 
-Въвеждане или обработване на информация чрез видео дисплеи – 
индивидуална или екипна работа. 
-Комбинирана работа с хартия и видео дисплеи – индивидуална или 
екипна работа. 
-Осъществяване на контакти с клиенти – тези работни места трябва 
да имат осигурен достъп на външни лица. 
 
В нормативната база на много държави са залегнали различни 
размери на работната повърхност и прилежащите необходими 
проходни площи съобразно извършваната дейност. Така например в 
немския стандарт DIN 4543 едно стандартно работно място е с 
размери 160/80см и прилежаща проходна площ 60см. За 
диспечерски работни места (или работа в контактен център) тези 
размери са редуцирани на 120/60см, а за проектантска дейност или 
работа с CAD/CAM приложения работната повърхност е увеличена до 
320(80+160+80)/120см. ). 
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Схема 3. Площ по DIN 4543 
 
В зависимост от извършваната дейност (работа с монитор, работа с 
документи, работа с хора, екипна работа, т.нар “call center” 
(контактен център) и т.н.) практиката показва, че работните места 
могат да се разположат самостоятелно или да се групират – линейно 
или по групи островен тип.  
Схема 3. DIN 4543 
 
Офисната работа като цяло може да бъде разделена на три основни 
категории: концентрация, взаимодействие и комуникация. За 
тези категории е подходящ различен тип организация на офисното 
пространство. Дейностите, изискващи концентрация, се извършват в 
по-малки самостоятелни и изолирани помещения, а тези, които 
предполагат взаимодействие и комуникация – в общи, по-големи и 
по-достъпни помещения. 
Основните типове организация на офисното пространство, в 
зависимост от разполагането на работни места в помещенията 
отворен, затворен, комби офис.  
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Схема 4. Основни типове организация на офисното пространство 

 
Авторът разглежда особеностите на сгради, които ще се отдават под 
наем. 
За разлика от корпоративната офис сграда, която е среда за 
постигане на целите на една организация и една от основите цели е 
повишаване производителността на най-ниска цена, то  офис 
сградите за отдаване под наем са освен място за работа на много 
хора, но и източник на приходи, възможност за капиталовложения и 
т.н. При проектирането на корпоративните офис сгради архитектите 
трябва да се съобразяват с фактори като: история на компанията, 
имидж, потенциал за разрастване, корпоративен дизайн, а при 
проектиране на сгради, които ще се отдават под наем, бъдещият 
ползвател е неизвестен и това прави задачата много по-сложна. 
Неизвестните ползватели на сградата нямат никакво участие на етап 
проектиране, затова и инвеститорът рядко е отговорен за 
енергийните разходи в периода на експлоатация. Приоритет за него е 
да се намали първоначалната цена. Обръща малко внимание на 
дългосрочни разходи по време на жизнения цикъл, които са 
положително засегнати от устойчивия дизайн. Също така често се 
случва да се продаде проект или сграда, близо до завършване, при 
по-нататъшно пълно игнориране на проектантите от изпълнението, а 
и от крайния потребител. 
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С радикалната промяна на типа офисна работа през последните 
години се наблюдава появата на нов, различен тип офис 
пространства. В такива сгради от нов тип не е задължително бройката 
бюра да е равна на бройката служители. Проучване на Fraunhofer 
Institut  показва, че само 39,4 % са хората, които работят на 
собственото си бюрото. 
 
Авторът анализира нови типове организация на пространството – 
„неперсонализиран офис” и „ко-уъркинг”- техните предимства и 
недостатъци в сравнение с традиционния офис . Терминът коуъркинг 
е въведен за първи път през 1999 . Подобен тип споделени работни 
пространства се използват предимно от хора, работещи на свободна 
практика, такива, които стартират нов бизнес, както и от т. нар. 
„дигитални номади” , пътуващи до различни точки на света. 
Наемането на споделено работно място осигурява всички бизнес 
услуги, които съществуват в обикновените офиси, но освен това 
„коуъркинг” пространствата дават възможности за обмен между 
сходно мислещи професионалисти, творческо обогатяване и 
формиране на нови инициативи.  
Що се отнася до неперсонализираните работни места – 
проектирането на по-малък брой работни места от броя на 
служителите, които се ползват от всички несъмнено пести място. Но 
наред с всички предимства, не може да се пренебрегва фактът, че 
при работа в „неперсонализиран офис” се губи личното пространство, 
а оттам и индивидуалността на служителите. Икономическите 
преимущества от рационално използваните площи са приветствани от 
работодателите, но психологическият ефект върху служителите все 
още не е изследван напълно. За постигане на положителен краен 
ефект, решението за преминаване към неперсонализиран офис 
трябва да се базира на задълбочено проучване на натоварването на 
работните места и степента на мобилност на служителите. 
Намаляването на необходимата работна площ дава възможност за 
увеличаване на допълнителните функции в работната среда – 
пространства за неформални срещи, зони за отдих и др., които 
частично да компенсират липсата на лично пространство. 
 
Най-важна роля на офисното пространство е да осигурява адекватни 
условия за извършване на определена делова активност. Под „делова 
активност” авторът разбира традиционно приетите процеси на 
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управление, координиране и полагане на интелектуален труд в 
различни области, включително научни изследвания, иновации, 
проектиране. На база на основните типовете делова активност: 

• Управление 
• изпълнение. 
• Научна, изследователска или проектантска дейност 
• Осъществяване на пряк контакт с външни лица 
• Осъществяване на непряк контакт с външни лица 

 
В табличен вид са изследвани зависимостите между типа делова 
активност и съответстващия тип офисно пространство. 
 

 
Схема 5.  Изследване на взаимовръзка между тип дейност и 

съответстващ тип офисно пространство 
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III. Преглед на състоянието в България 

Съществуваща нормативна уредба в България 
Важен аспект от прегледа на нормативната уредба е уточняване на 
терминологията, касаеща тези сгради. В българската научна 
литература и периодика, както и сред колегията, неофициално се 
ползват определенията „офисни сгради” или „офис-сгради” докато в 
българските нормативни документи се срещат предимно термините 
„административни сгради”, и „сгради за делова активност”. Авторът е 
на мнение, че във всички нормативни документи трябва да присъства 
терминът „офис сграда”, тъй като той обобщава в максимална степен 
всички разновидности на този тип сгради и подчертава основната им 
дейност – офисната. 
Последното изменение и допълнение на Нормите за проектиране на 
административни сгради (БСА, бр.8 от 1981г) е от 1986г.  Тези норми 
са предназначени за проектиране на административни сгради на 
държавни комитети, централни ведомства, окръжни народни съвети, 
стопански управления и други.  Ясно е, че изискванията към тези 
сгради не могат да бъдат приложени еднозначно в проектирането на 
съвременните офисни сгради. 
Друг източник на информация е архитектурният справочник 
„Нойферт”, чието 38-мо издание излезе за първи път на български 
език под редакцията на проф. д-р арх. Чавдар Ангелов. 
Коментираните проблеми в този справочник са характерни за 
практиката в Германия и отразяват немските стандарти DIN, но в 
българското издание е добавен и списък на по-важните действащи у 
нас нормативни документи в областта на проектирането и 
строителството и българските стандарти, въвеждащи хармонизирани 
европейски стандарти БДС EN. 
В редица други нормативни документи като Наредба № Із-1971 от 
2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места и при използване на работното оборудване, Наредба 
№ 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране 
на сградите, Наредба № 49 от 1976 г. за изкуствено осветление на 
сградите и др. се поставят конкретни изисквания и се дефинират 
допустими параметри на много от характеристиките на офис 
сградите. 
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Анализ на примери от България 
За реализиране на поставените цели и задачи в настоящия труд, се 
осъществява преглед на построени обекти по разгледаните в 
предходната глава общи показатели и обхваща 31 български сгради, 
изследвани по основни показатели и 65 сгради – само по отделни 
техни характеристики. 
Основните показатели, по които ще се направи анализ на избрани 
примери от българската практика, са формирани съобразно 
изискванията на нормативната база (българска и международна) и са 
изведени от основните характеристики на офисното пространство. 
Проведеното изследване на база анкетно проучване и 
систематизиране на информация от официалните интернет сайтове на 
обектите даде  обективното състояние и характеристиките на 
включените в извадката офис сгради, които се подлагат на анализ. 
В хода на прегледа са съставени и анкетни карти за основните 
обекти, съдържащи информация по тези показатели, които са дадени 
в Приложение 1. 
Анализират се основни типове обекти, които се срещат в 
разгледаните примери по техните структурни и композиционни 
характеристики – разположение на вертикалното ядро, 
пространствена ефективност, дълбочина на помещенията, 
координационна височина на етажите, избор на междуосови 
разстояния, анализ на площните характеристики, строително-
конструктивни характеристики, изпълнение на подсистеми, 
инсталационно и технологично оборудване. 

според 
местоположението 

в централна 
градска част 

вторични 
центрове 

в 
покрайнините 

според начина на 
ползване под наем съсобственост корпоративна 

според функциите офис сграда смесена бизнес парк 
според типа 
офисно 
пространство 

затворен тип отворен тип комби  

разположение на 
вертикално ядро централно странично няколко ядра 

 
Таблица 1. Основни типове обекти 
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 Схема 6. 
 
Пространствена ефективност 
За определяне ефективността на плановото решение е важно 
отчитането на още едно съотношение – етажна пространствена 
ефективност – работна площ спрямо застроена площ за всеки един от 
етажите на сградата. 
Пространствената ефективност е понятие, което се среща в редица 
изследвания, разглеждащи фактори като обща етажност, разгъната 
застроена площ, обща работна площ в офис сградите. Според 
Резултатите от проект „Office 21” на немския Институт Фраунхофер 
(Fraunhofer IAO) тя се дефинира като съотношение на използваема 
площ към разгъната застроена площ в проценти. Стойности под 75% 
не са приемливи, а стойности от 80-85% се считат за оптимални. 
При една и съща планова схема може да се постигне различна степен 
на пространствена ефективност на всеки отделен етаж. При наличие 
на много обособени обекти (под наем или собствени) на етаж площта 
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на коридорите е голяма, поради необходимост от достъп до всеки 
един офис. 
Въпреки простата дефиниция за пространствена ефективност 
въпросът е по-сложен от гледна точка на общото въздействие, което 
се постига. Формата на етажната площ също има голямо значение, 
тъй като пряко влияе на планирането на интериорното пространство. 
По компактните и правилни форми са по-ефективни по отношение на 
пространствено планиране и обзавеждане. 
При малка площ на етажа съотношението работна/обща площ е по-
неблагоприятно. При разчупена форма на етажа също се постига по-
нисък процент. При голяма площ на етажа пространствената 
ефективност е по-голяма, но е за сметка на психологическия климат. 
 
Дълбочина на помещенията 
При офисите за отдаване под наем отдаваемата дълбочина е 
разстоянието от ограждащите (фасадни) стени до края на 
отдаваемата площ (ядро или общ коридор). Въпреки, че зависи от 
функционалните изисквания и е тясно свързано с типа конструкция на 
сградата, отдаваемата дълбочина е регламентирана в някои държави. 
В разгледаните примери от българската практика този показател има 
стойности в много широк диапазон - от 6.50м до 18.00м. Съществена 
разлика се наблюдава при сградите с голяма застроена площ на етаж 
и тези с малка. 
 
Координационна и светла височина на етажите 
Сред разгледаните от автора примери се срещат конструктивни 
височини в диапазона от 3,00 до 4.00м при средна стойност - 3.30 - 
3.40м. От таблица 9. става ясно, че светлата височина приема 
стойности от 2.70 до 3.00, което е съизмеримо с осреднената стойност 
на задграничната практика.  
Анализът показва, че има сгради с по-малка светла височина, които 
осигуряват много добра работна среда и в психологически аспект и то 
на по-ниска строителна цена и при по-ниски експлоатационните 
разходи. 
 
Избор на междуосови разстояния 
Изборът на междуосови разстояния пряко рефлектира върху 
възможностите за създаване  „офисен модул” и предимствата от 
въвеждането му, с който да бъдат обвързани всички строителни 
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подсистеми и дори елементи на обзавеждането. Междуосовите 
разстояние в разгледаните примери варират от 4.80м до 8.10м. 
Изискванията на BOMA определят минимум от 6.00м. осово 
разстояние между колоните. За организиране на съответстващ брой 
паркоместа при достатъчен брой работни места в надземните нива и 
то при използване на традиционните строително-конструктивни 
системи в България в някои от разгледаните примери се стига до 
компромиси по отношение на паркоместата. По-малката 
конструктивна стъпка не пречи на формирането на модул за офисните 
помещения, но не е подходяща за нормалното организиране на 
подземно паркиране при сгради с по-малка застроена площ. При 
сгради с по-голяма застроена площ и по-голям брой паркоместа е 
наложително използването на по-голямо конструктивно междуосие и 
то съобразено с нормалната експлоатация на  едно паркомясто. 
 
Анализ на площни характеристики 
При анализиране на избраните примери авторът изследва техните 
площни характеристики, дадени в Приложение 2.1. 
Основните анализирани параметри са: 
Предварителна площ – от цялата площ на етажа е извадена площта 
на вертикалните пробиви. 
Използваема площ – от предварителната площ е извадена площта на 
всички обслужващи помещения и коридори. 
Бруто площ на едно работно място – съотношението между 
предварителната площ и броя работни места. 
Нето площ на едно работно място – съотношението между 
използваемата площ и броя  работни места 
Изследването на разгледаните примери установи следните стойности, 
касаещи нетна работна площ и площ в работното помещение: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 7. Съотношение на 
брутна и нетна площ 
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Обемно-пространствено решение 
Този тип сгради трябва да внушават на клиентите си просперитет, 
сигурност, самоувереност и същевременно да дават на работещите 
уют, удобство и топлина. Тази дуалистична задача се решава на 
всички нива – екстериорно и интериорно. 
 
Строително-конструктивни характеристики 
Всички анализирани примери от България са изпълнени със 
стоманобетонна монолитна скелетна конструкция (гредова или 
безгредова). Това е още една трудност на сравнителния анализ тъй 
като практика в чужбина е използването предимно на стоманена 
конструкция или смесена. Изискванията на Американската Асоциация 
BOMA също са въз основа на местните строителни практики. В 
разгледаните примери координационните височини са предимно в 
диапазона 3.20м – 3.50м, а междуосовите разстояния – 5.40м - 6.00м 
при сградите с по-малко РЗП и 7.50м - 8.40м при сгради с РЗП над 
1000м2. Много често, при избора на тип строително-конструктивна 
система, се залага на утвърдени и традиционни за българската 
практика решения, които се смятат и за икономически най-изгодни. 
Те, обаче, не винаги отговарят на съвременните изисквания по 
отношение на осигуряване на планова гъвкавост, възможност за 
прокарване на инсталационни канали, свобода на фасадното решение 
и бързина на строителството. Необходимите сечения на 
конструктивните елементи са по-големи, отколкото при използване на 
стомана, а и собственото тегло на конструкцията е в пъти по-голямо в 
сравнение с теглото на всички стоманени елементи. Единствените два 
критерия, по които стоманобетонните конструкции вземат преднина, 
са пожароустойчивост и ниска себестойност. 
 
Изпълнение на архитектурно-строителни подсистеми 
За повечето офис сгради още от миналия век е характерно 
максималното остъкляване. Ако тогава това е било продиктувано само 
от необходимостта да се осветят в дълбочина работните помещения, 
то днес остъклените фасадни повърхности изпълняват много повече 
функции – утилитарни и естетически. Те дават поле за изява и на 
съвременни технологии и материали. Основните функционални 
проблеми, които трябва да решат са свързани с повишаване на 
контрола върху микроклимата (оптимално осветяване, защита от 
слънчеви лъчи и прегряване, предпазване от конденз, осигуряване на 
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естествена вентилация, ефективна звукоизолация, сигурност и др.). С 
използването на остъклени повърхности се постига и характерна 
художествена визуализация и естетическо въздействие. Прозрачност, 
лекота и ефирност – това са качества, които традиционно се свързват 
със стъклото, но след подлагането му на различни специални 
обработки то може да придобие съвсем различна визия. Липсата на 
опит и традиция в областта на характерните за този тип сгради 
екстериорни похвати, доведе до неясно “опаковане в стъкло” на 
неясни обеми.  Едва в последните десетина години станахме 
свидетели на появата на съвременни бизнес сгради, които 
притежават осмислена философия и прецизно изпълнение. 
 
Осветление 
Коректното работно осветление е от особено значение тъй като 
зрението е основното сетиво, което използваме по време на работа. 
Както показват редица научни изследвания, съществува пряка връзка 
между количеството и качеството на осветлението и продуктивността 
и мотивацията на служителите. 
Съвременната офисна среда изисква много повече от достатъчно 
количество светлина в работните помещения. Необходимо е 
създаване на възможности за стимулиране и релаксация на сетивата 
през целия работен ден. В помещенията с различна функция се 
използват различни типове осветителни тела, които, заедно с 
възможностите на естественото осветление, формират важна част от 
офисната система като цяло. Добрите визуални характеристики на 
работната среда създават комфорт и са важен фактор за опазване 
здравето на работещите. 
Ако преди основната функция на прозорците е била да осигурят 
естествено осветление и визуална връзка с външния свят, то сега към 
тях изискванията са много повече. Възможността за регулиране на 
дневната светлина чрез слънцезащитни елементи води до намаляване 
на необходимостта от изкуствено осветление. Остъклените части, 
заедно с осветителните тела създават една усъвършенствана 
интегрирана система за осветление на помещенията, 
характеризираща се с много добър визуален комфорт, липса на 
отблясъци и заслепявания. 
Контролът върху тази система може да се осъществява 
централизирано чрез BMS, но трябва да позволява и локални промени 
във всяко помещение, съобразно вида на работата, общата 
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осветеност и възрастта и зрителните способности на всеки един 
служител. 
В хода на прегледа бяха констатирани няколко начина за изкуствено 
осветяване на помещенията – директен, индиректен и смесен. 
 

 
директно  индиректно  смесено 

Схема 8.  Видове изкуствено осветление 
 
Основна цел при проектиране на осветление в офисните помещения е 
намаляване на напрежението и дискомфорта в очите, породени от 
последователна смяна на погледа между екрана, документи на 
хартиен носител и околното обкръжение. Осветлението трябва да 
позволява четене на текст от екран, четене на текст от хартиен 
носител, писане върху хартия и работа с клавиатура, без това да 
предизвиква неприятни усещания при продължителна работа. 
Резките, контрастни нива на осветеност причиняват психическа умора 
и намаляват работоспособността. Негативно влияние оказват също и 
отблясъците и отраженията върху гладки повърхности или върху 
екрана. Наличието на такива отблясъци предизвиква физиологическо 
или психологическо заслепяване. Поради това, е необходимо 
осветителните тела да бъдат подбрани, разположени и включени по 
такъв начин, че да се избегнат смущаващите отражения. 
Предвид динамиката на работния процес и необходимостта от 
преконфигуриране на работните места по време на експлоатация се 
налага прилагането на специален подход към проектирането на 
съвременното осветление. При промени в работните места или 
техниката, осветителните тела трябва да могат да бъдат преместени. 
За тази цел, е подходящо да се използват настолни лампи, вградени в 
работното място, или подобни решения, които не ограничават 
възможностите за движение. 
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IV. Обобщение 
Специфика на офис сградите в България. 
На основата на разгледаните примери авторът прави изводи относно 
архитектурно-планировъчните характеристики на изследваните офис 
сгради. Обобщават се и систематизират резултатите от направените в 
труда изследвания. Разглеждат се подробно няколко теми, които са 
следствие от направените в труда проучвания. Обобщените резултати 
разкриват редица еднакви недостатъци във функционалното 
устройство и технологичната обезпеченост на сградите. Съществува 
необходимостта от създаване на променяща се работна среда, която 
позволява повишаване продуктивността на офиса чрез намаляване на 
разходите за обзавеждане и гъвкаво използване на площите. Голяма 
част от офисните пространства в разгледаните примери са от 
„отворен тип”, независимо от типа управление и типа дейност, която 
се извършва в тях. Установени са някои негативни характеристики 
при голяма част от разгледаните примери. 
- Минимална работната площ – 4 - 5 кв.м. независимо от типа 

дейност, която се извършва. 
- Малко пространство за съвещания и екипна работа. 
- Малко пространство ” зад гърба” на работещия. 
- Незадоволителна акустика и високо ниво на фоновия шум. 
- Неефикасна звукоизолация между съседни помещения. 
- Стрес от разговори от близки съседни работни места. 
- Смущаване на концентрацията от визуални отклонения 
- Неприятно усещане поради лош миклоклимат – температурно, 

въздушно течение, лошо осветление, затъмнение или отблясъци, 
слънчеви лъчи. 

Често срещан недостатък е неефективното планово решение. Макар в 
последните години да се налагат решения с максимална 
конструктивна стъпка, гъвкавата планировка  засега не е постигнала 
оптималност. 
 
Новоформирани критерии за оценка: 
Към момента няма въведени ясни критерии, въз основа на които да се 
определя точно кои площи ще бъдат причислени към понятието 
„нетна използваема площ”. 
Авторът въвежда някои нови допълнителни понятия, които да се 
използват при създаване на общи критерии за оценка. 
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• Работна площ – от използваемата площ се приспадат всички 
вътрешни коридори и преходни зони. Работната площ  е тази 
част от площта на пода, която e необходима при упражняване 
на ежедневните функционални дейности. Свободна площ за 
движение  е  онази, която е необходима за безпрепятствено 
движение и достигане до всички функционални зони. 

• Бруто площ на едно работно място – вътрешната застроена 
площ на етажа спрямо общата бройка работни места. 

• Нето площ на едно работно място – използваемата площ на 
етажа спрямо общата бройка работни места. 

• Коефициент на използваемост – съотношението на 
използваемата площ към предварителната обща площ. 

Ки = U/R 
• Коефициент на полезност – съотношението на използваемата 

площ към вътрешната застроена площ. 
Кп = U/IGA 

• Степен на гъвкавост на пространството – 0-IV. 
Гъвкавостта на една сграда може да се разгледа в нейните четири 
аспекта: 
проектна гъвкавост - използване на конструктивни системи, 
инсталационна обезпеченост и оборудване, които да позволяват 
разнообразна планировка на различните етажите;   
строителна гъвкавост – възможност за  дострояване или 
надстрояване на сградата по време на строителството; възможност за 
промяна на планировката и инсталационните трасета; оразмеряване 
на главните разпределителни мрежи за поемане на допълнителни 
товари. 
експлоатационна гъвкавост - възможност за  дострояване или 
надстрояване на сградата по време на нейната експлоатация, 
възможност за промяна на планировката и  разположението на 
работните места, промяна на обзавеждането или оборудването, 
промяна на площта на работното място, промяна на вида на 
работното място (офис стая, отворен офис и др.), промяна качеството 
и контрола на вътрешния микроклимат. 
гъвкавост по отношение на външни фактори - под 
въздействието на пазара на недвижими имоти и други промени в 
социалната сфера може да възникне необходимост от промяна или 
допълване на функцията или дори  промяна на типа собственост. 
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Основни принципи 
Изведени са основни принципи на създаване на проектни решения 
като обобщение на критериите, оценяващи ефективността на тези 
решения: Модулност, Гъвкавост, Полифункционалност, 
Социално взаимодействие, Съответственост. 

 

 
Схема 9. Основни принципи на проектиране 
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Заключение 
 
С цел постигане на оптимални резултати при проектирането се 
поставят някои нови изисквания, осигуряващи по-добра среда за 
работещите: 
- Намаляване на шума като стресиращ фактор чрез използване на 

звукопоглъщащи материали и намаляване на фоновия шум под 45 
dB. 

- Постигане на оптимум за работната площ при оптимална бруто 
площ около 12-15 кв.м. или над 8 кв.м. нетна работна площ. 

- Създаване на добър микроклимат чрез възможност за 
индивидуален контрол на работната среда – осветление, слънчева 
защита, температура, въздух. 

- Повишаване значението на комуникативната и социална функция 
на офиса. 

- Подобряване на психо-социалното зониране – комуникация и 
концентрация - чрез по-добра организация  по типове дейност и 
типове помещения. 

- Създаване на многофункционални помещения. 
 
През последните години офисната работа претърпя радикална 
промяна. С усъвършенстването на информационните и 
комуникационни технологии офисната работа се трансформира от 
„работа с хартия” или „книжна работа” в „работа с база-данни”. Това 
води до промяна на работното пространство и на сградите като цяло. 
Съвременното общество се нуждае от различен вид офис, от нови, 
мобилни, персонализирани работни условия, а не от 
индустриализиран тип сграда, където сутрин хората напълват малки и 
големи канцеларии, а вечер ги напускат, за да се приберат вкъщи. 
Традиционната офис форма, където всеки служител изпълнява един  
вид работа на своето бюро, се заменя от много по-ефективната 
форма на проектно-ориентираните екипи. Тези специализирани екипи 
изпълняват различни задачи на различни места в условията на 
временно сътрудничество. Тяхното офис оборудване се състои в 
мобилен телефон и лаптоп и те решават къде и как ще се срещат. 
Мобилното работно време, мобилното работно място и не-
персонализираният офис представляват нови архитектурни 
предизвикателства. Офис сградата като система става много по-
комплексна, изисква се сградите да бъдат проектирани следвайки 
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както тези тенденции, така и общия стил на компанията. Така всички 
елементи (от обзавеждането до осветлението и техническите 
инсталации) да представляват една интегрирана модулна система. На 
първо място трябва да се осигури ефективна организация на 
работата. Служителите се нуждаят от мотивираща, приятна, 
комфортна атмосфера. 
При проектиране на сградите, които се строят сега, трябва да се има 
пред вид и бъдещия технологичен напредък, що се отнася до 
комуникационните системи, ОВК и осветлението. 
За офиса на бъдещето можем да очакваме подобрение в материалите, 
в технологиите и най-вече в намаляване на необходимото време за 
проектиране и строителство. Очаква се офис сградите да приютяват 
повече функции като хотелски, търговски и други обслужващи 
дейности. Входните и общите фоайета няма да са повече мъртви 
празни пространства, а интерактивни площи, населени и оживени по 
24ч. в денонощие. 
 
 
Препоръки 
 
• Положителният ефект от  направените изследвания и 

предложените подобрения може да съдейства и за подобряване 
на нормативната база. Обосновават се предложения за 
усъвършенстване на системата, регулираща и регламентираща 
проектирането на тези сгради. Прави се предложение за 
използване на термин „офис сгради” във всички нормативните 
документи. 

• Въз основа на изводите, направени в настоящия труд, авторът 
предлага определянето на задължителни критерии, касаещи 
архитектурно-планировъчните характеристики на офис сградите, 
въз основа на които да се класифицират в 4 класа, представени в 
низходящ ред. При определянето на тези критерии да се вземат 
предвид съществуващите нормативни документи и 
класификацията на BOMA и Urban Land Institut. Тези 
задължителни критерии ще целят регламентиране на набор от 
минимални изисквания, осигуряващи качествено функциониране 
на всички офис сгради (корпоративни и под наем). Възможно е и 
създаване на допълнителни незадължителни изисквания, 
повишаващи оценката на сградата. 
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• Съвременното проектиране на офис сградите трябва да се 
извършва на основата на отчитане на голямата съвкупност от 
фактори, условия и изисквания – за оптимално удовлетворяване 
на потребителската функция, защото резултатът е скъпо струващ 
обект с дълготрайни технически, икономически и социални 
последствия. 

 
Приноси 

1. Направена е систематизация на материята, касаеща 
предмета на труда. 

2. Проучени и установени са основните фактори, които влияят 
върху проектирането на офис сгради. 

3. Въведена и обоснована е единна терминологична основа. 
4. Изведени са  локални критерии за оценка на сградите, в 

съответствие с достигнатите в световната практика,  които 
могат да послужат за основа на актуализиране на нормите 
за проектиране на офис сгради в България. 

5. Изследвана е зависимостта между характера на 
изпълняваната дейност и материалната среда, в която това 
се осъществява. 

6. Изведени са  основни принципи на проектиране– 
модулност, гъвкавост, полифункционалност, 
социално взаимодействие, съответственост. 

7. Отчетена е и важността на съответствието между вътрешно-
пространственото устройство на офис сградата и 
функционалните характеристики на управленския процес. 

8. Очакван е икономически ефект от разработката – 
повишаване ефективността при проектиране и икономия на 
капитални вложения. 
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