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Увод

Изграждането на всяка една сграда е свързано с разработването на интердисциплинарна 
техническа документация, наречена в нашето съвремие „инвестиционен проект“.  Настоящото 
ръководство има за цел да подпомогне разбирането на взаимовръзката между двете 
фундаментални проектни части, архитектура и конструкции, като темата е ограничена 
до проектирането на монолитни стоманобетонни сгради. Надявам се то да е подходящо и 
влезе в помощ, както на студентите от двете специалности, така и на преподавателите, 
водещи началните упражнения по дисциплината „Сградостроителство“. Фокусът попада върху 
графичните средства, приликите и разликите в основните архитектурни и конструктивни 
чертежи (планове, разрези, фрагменти и детайли). Подготвената информация е предимно 
графична и за нейното правилно разбиране е желателно да се дават допълнителни устни 
разяснения. Основната мотивация да се случат следващите страници е косвеното желание за 
постигане на по-добро разбиране относно значимостта на архитектурно-конструктивната 
обвързаност, тази толкова необходима симбиоза за реализирането на всеки един реален проект. 
Но за да е възможно това, първо всички трябва да говорим на един общ език. А нашият е графиката. 
Добрите специалисти могат да се разбират и без думи, стига да имат лист и молив под ръка. И 
така, както с всеки чужд език, началото е малко скучно. Трябва да се подходи методично, първо с 
буквите, после с думите, за да може накрая да започнем свободно да четем и пишем. 

Добре дошли в света на строителната лексика. Да си пожелаем всеки от нас да „напише“ поне 
по един истински шедьовър в областта на архитектурата и строителните конструкции.

арх. Боян Митов
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ПРОЕКТАНТСКИ ПРОЦЕС
Идеята

Обикновено архитектът започва творческия процес по създаването на една сграда, като разработва 
серия от чертежи и скици, условно наречени идейна фаза. С тях се решават генерално вижданията му 
за функция и за обемно-пространствен облик. Залага се концепция за възможни системи и материали 
неонходими за постигане на идеята. Това разбира се не е задължително. Особено в промишлеността, 
често водеща е технологията на дадено производство, а второстепенна цел цел е тя да бъде покрита 
при спазване на всички многобройни съществуващи норми. 

Все пак в общия случай, когато архитект е водещ проектант, процеса протича по следния начин:

• Архитектът изготвя идеен проект и го преработва, докато бъде одобрен от възложителя. 
Ммждувременно се правят консултации с основните специалности - инженери;

• Възможно е идейноят проект да включва освен част архитектура и части технологична 
конструктивна, геология и други при необходимост;

• Одобреният идеен проект се разпраща на всички инженери от проектантския екип, за да се 
изготвят съответните проектни части в пълнота достатъчна за строителство;

• Всяка специалност изтрива ненужната за нея информация от архитектурния проект и започва 
да нанася и конкретизира нещата в своя обхват (желателно е да се започне с конструкцията и 
постепенно да се въвлекат ОВК, ВиК и финално Електро проектанта);

• Правят се серия междинни съгласувания, след които всеки един участник, включително 
архитекта, нанасят корекции до постигане на проектна документация, в която няма 
конфликти;

• В края на проектирането се разработват специфични детайли, спецификации и количествени 
сметки.

източник: интернет

2 3Графика на техническия проект
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на текстова и графична част. В текстовата част се включват челна страница, съдържание, изходни 
данни, удостоверения, сертификати (и други документи), обяснителна записка, изчисления и 
количествена сметка. В графичната част се изобразяват: ситуационно решение (М 1:500 или М 
1:1000); разпределения, разрези, фасади (М 1:50 или М 1:100); други чертежи в подходящ мащаб, в 
зависимост от вида и спецификата на обекта.

Допълнителни изисквания са зададени в серия действащи национални и европески стандарти 
(виж. библиография).

Техническия проект може да се разработва, като доработка на идеен проект или самостоятелно 
(еднофазно проелтиране). И в двата случая той трябва да изобразява в достатъчна пълнота цялата 
необходима информация за реализиране (строителство) на съответната сграда. На негова база се 
издава и разрешение за строеж.

За съжаление в упражненията не е възможно да се въвлекат всички необходими специалисти за 
достигане на нужното ниво, но все пак с проектите се цели максимално да се доближи нужната графика 
и пълнота, както и да се разбере същността на този етап на изготвяне на техническа доккументация. 

Във всеки един момент не трябва да се забравя, че целта на чертежите не е да показват колко 
сложно може да мислим, а как да ги разделим тематично и насочим към изпълнителят на дадена 
строително монтажна дейност, без да го затрудняваме излишно.

Упражненията навлизат частично и в работна фаза, доколкото тя е важна за качественото и 
високотехнологично строителство.

С работния проект се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност 
за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване 
и обзавеждането на обекта. Работния проект може да включва и общ координационен план, който 
остава извън обхвата на упражненията по Сградостроителство.

Челна страница

Съдържа основната информациа за:

• име на обекта (строежа);
• информация за местоположрние (по регулационен план, кадастрална карта и/или 

административен адрес);
• фаза на проектиране (идеен проект, технически проект или работен проект);
• част (архитектурна, архитектурно-конструктивна, конструктивна и т.н.);
• възложител (в случая може да гледате на водещия ви преподавател, като на възложител и 

много строг ивеститорски контрол)
• проектант
• съгласували специалности (нека това отново е водещия ви преподавател)
• място за съглласуване, одобряване на проекта (тук може да оставите място за оценка от 

лектора, който дава и заверка на упражненията за семестъра)
• дата

Съдържание

Описва цялата проектна документация (текстоваа и графична).

Обяснителна записка

Разяснява основните характеристики на обекта. Изяснява: категория на строежа по ЗУТ; категория 
по пожарна опасност; Ситуация; Конструкция; Функционално планиране; Технология; Материали по 
фасади и в интериора; Технически характеристики на строежа за оценка на градоустройствената му 
допустимост в част архитектура или специфични изчисления и модели за инженерините специалности.

Какво общо има проектантския процес с упражненията по сградостроителство?

Целта на упражненията по сградостроителство е да поставят студентите едновременно в ролята на 
архитекти и инженери, до колкото това е възможно. По този начин се дава възможност да се вникне 
в характерни детайли при формиране на взаимовръзката форма-функция-конструкция. Архитектите 
трябва да могат да подават максимално точна информация за конструктивното решение, което си 
представят и то да стане една здрава основа за развитие. Строителните инженери, от своя страна, 
трябва да могат да вникват в архитектурната идея и по възможност да не и пречат да се развие. 

Ако си на път да станеш архитект, то трябва да се научиш да изразяваш своите идеи в серия 
технически чертежи и колкото по-добре познаваш нуждите на останалите специалности, толкова 
повече работа и промени ще си спестиш в момента, в който получиш одобрение на проекта си 
от възложителя. Най-лошото за един архитект идва в момента, в който негова идея не може да 
намери рационално конструктивно решение и последващите преработки довеждат до погиване на 
първоначалната визия. В комбинация с някои други фактори е възможно това да доведе буквално до 
трагикомични компромиси в естетическо и/или функционално отношение. 

Ако си на път да станеш строителен инженер, то трябва да се научиш бързо и лесно да разчиташ 
идейните архитектурни чертежи и да откриваш заложени в тях конструктивни проблеми. За 
реализирането на една красива и функционална сграда е нужно търпение. Некоректно е да се 
бърза с отговора „това не може да стане така“. Понякога е вярно, но понякога не (в противен случай 
все още щяхме да живеем в колиби). Конструктора трябва да може да даде разумно решение или 
да аргументира отказа си. Затова опитвайте, борете се и се стремете да опознавате различните 
конструктивни решения в дълбочина и не се сърдете, ако архитектите подлагат решенията ви на 
дебат. Добрият конструктор: е професионалист, който познава в детайл (и на практика) разнообразни 
конструктивни системи и възможни решения; може успешно да ги комбинира; съпричастен е към 
визия, форма и функция; може да предложи аргументирано най-подходящата за случая конструктивна 
схема.

Във всеки случай, за красивите сгради са необходими, както добри архитекти, така и добри 
строителни инженери с отношение. Без да са изпълнени и двете условия процесът става  много 
труден и понякога невъзможен, а разговорите между тези две фундаментални специалности още в 
идейна фаза са силно препоръчителни. Лек преход от идейна към техническа фаза на проектиране 
е възможен само при съвместна работа на всички участници от проектантския екип и проведени 
интердисциплинарни консултации още в идейна фаза на проектиране.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ
Основни изисквания са дадени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Техническия проект в в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението 
на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните 
проектни части:

• архитектурна;
• интериор и обзавеждане;
• технологична
• конструктивна;
• водоснабдяване и канализация;
• електрическа 
• топлоснабдяване, отопление, вентилация 

и климатизация;
• енергийна ефективност;
• газоснабдяване;
• геодезическа;
• паркоустрояване и благоустрояване;
• пожарна безопасност

• план по безопасност и здраве
• организация и безопасност на 

движението;
• план за управление на строителните 

отпадъци
• други (обща обяснителна 

записка, генерален план, сметна 
документация, консервация, 
реставрация и експониране на 
недвижимите културни ценности, 
земна основа и т.н.)

Всяка проектна част условно се дели 
4 5Графика на техническия проект
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Изходни данни 

За да започне проектантския процес е необходимо да има набор от първоначални документи:

• Годен за строителство имот
• Техническо задание
• Виза за проектиране, оказваща градоустройствените параметри и ограничеителни линии на 

застрояване
• Геодезическо заснемане
• Геоложки доклад
• Изходни данни от експлоатационни дружества (ток, вода, канал, газоснабдяване, 

топлофикация, слаботокови инсталации и други)
• Информация за налични сервитути

Задание за проектиране

Всеки реален или учебен проект започва със задание за проектиране. То обикновенно се 
разработва съвместно между възложител и проектантски екип, включващ задължително поне един 
експерт от водещата специалност (архитект, технолог или строителен инженер). Техническото задание 
включва основни изисквания към сградта, като:

• описание на необходимите помещения и изискванията към тях (функция; площ; минимална 
светла височина; технологичин, експлоатационни и конструктивни изисквания към тях).

• описание на технологичните процеси
• функционална схема
• изисквания към конструкцията и инасталациите
• необходимо специфично технологично оборудване

В конкретния случай техническото задание се изготвя от лектора на дисциплината и обикновенно 
е насочено към проектиране на обществена или промишлена сграда състояща се от две тела - висока 
многоетажна част и ниско тяло с зален характер (голямо подпорно разстояние). Темите често са хотел, 
офисна сграда, пожарна, промишлена сграда с административна част и производствено или складово 
хале към нея.

Пример за композиция

Основни проблеми са наличието на две конструктивни тела допрени едно до друго и разделени с 
деформаципонна фуга. Монолитна стоманобетонна конструкция.
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 Също така е важно да разбираме коя „страна“ на равнината ще представлява графиката на 
самия чертеж елементите от коя страна на равнината ще бъдат изобразени. В общия случай чертежа 
представлява едната страна на равнината, а другата дава посоката на погледа. В тази връзка често 
казваме, че чертежа „гледа“ в съответната посока. Това важи за всички вертикални разрези и всички 
хоризонтални разрези, които гледат надолу (проекцията е от „горната“ страна на равнината. При 
тях чертежа е все едно стъклото на прозорец, през което гледаме. Изключение правят огледалните 
хоризонтални разрези – при тях горната страна служи за проекция и едновременно с това дава и посока 
на погледа. Това е необходимо, за да могат чертежите да се налагат един върху друг и инфорацията 
от тях да се сравнява лесно. Огледален чертеж в архитектурата се нарича “софит” - план на таваните 
(анг. reflected ceiling plan). При конструкциите, такъв чертеж е кофражният план. Тези чертежи са все 
едно, че гледаме отражението на тавана в огледален под.

Видове чертежи според типа на разреза:

1. Хоризонтални разрези с поглед надолу:

• Разпределение (план) - Архитектурен чертеж. Представлява хоризонтален разрез през 
сградата на ниво около 120см над готов под. Именуват се според етажа, който изобразяват 
и често името носи информация за относителната кота, на която се намира подовата 
конструкция (напр. „Разпределение на кота +3.20“)

• План на подовите настилки - Архитектурен чертеж. . Съдържа детайлна информация за вида 
на подовите настилки и специвични изисквания за начина им на монтаж. Например вид и 
размер на подова плочка, начало на редене и ориентация на фугите, наклони за отводняване, 
подови сифони, ревизионни кутии и др.

• План покривни линии - поглед към покрива на сградата, реално няма елемнти в разрез
• План на фундаментите - конструктивен чертеж минаващ под настилката на най-долния 

използваем етаж и даващ информация за сутеренни стени и фундаменти.

2. Огледални хоризонтални разрези с поглед нагоре:  

• Софит (план на таваните) - архитектурен чертеж за тавани, климатични инсталациипо тях, 
осветителни тела и други

• Кофражни и армировъчни планове - конструктивни чертежи

3.Вертикални разрези:

• Разрез - Архитектурни и конструктивни чертежи. Разрезната равнина минава през сградата 
и терена. Именуват се с букви и цифри и задължително се означават с линии в плановете. 
В архитектурните чертежи обикновено разрезната линия е успоредна на осите в дадено 
направление. В конструктивните чертежи понякога разрезите се наименуват на някоя 
конкретна ос (Например: Разрез по ос 2). 

• Фасада -Архитектурен чертеж. Разрезната равнина минава през терена и извън обема на 
сградата. Самата сградата се изобразява  изцяло в изглед. Именуват се според световните 
посоки (Фасада изток, Фасада запад, Фасада 

Важно: 

Архитектурните разпределения гледат надолу, 
докато конструктивните планове гледат нагоре 
(те са огледални планове). Това се налага, за да 
може с тези чертежи да се изобрази максималнен 
брой важни елемнти в достатъчна пълнота. 
Така например архитектурата цели да изясни 
обзавеждането и оборудването, всичко което стои 
на земята. В контрапункт за конструктивните 
чертежи са важни гредите, които са разположени 
от долната страна на таваните (плочите).
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ЧЕРТЕЖИ
Чертежа, като образна проекция на пространствени елементи върху равнина, се изяснява с 

науката Дескриптивна геометрия. В практиката, чертежите в техническа фаза (по които се строи) 
са проекционни равнини, които изобразяват даден обект (сграда или съоръжение). Обикновено 
проекционната равнина сече (разрязва, преминава) през самия обект. В реалността сградите са 
разположени във физическото пространство и съответно за улеснение чертежите могат да се разделят 
в две основни групи според най-лесния за нас ориентир, а именно усещането за горе (небе) и долу 
(земя). Когато равнината е перпендикулярна на оста горе-долу говорим за хоризонтален разрез, а 
когато е успоредна за вертикален разрез.

Планове (хоризонтален разрез с поглед надолу)

Фасади (хоризонтален разрез през терена пред сградата)

Аксонометрия и пример за вертикален разрез

Хоризонтален разрез с поглед нагоре



Взаимовръзка на части архитектура и конструкции

Не изобразяват ли двете едно и също? По принцип да, но всъщност не. Архитекта се вълнува 
от обемите и крайните, завършващи материали. Ако архитектурните чертежи дават концепция  в 
идейна фазаса, то в техническа те са насочени към строително-монтажните работи за изпълнение 
на довършителните работи (неносещи преградни конструкции, изолации, финишни материали 
(настилки, тавани , стенни покрития) и много други. В същото време конструктивния проект дава 
насоки за изпълнение на скелета на сградата - грубия строеж, осигуряващ носимоспособността и 
земетръсната устойчивост. В тази връзка за всички видове чертежи има общи принципи по отношение 
на графиката, както и специфични особености в зависимост от специалността. 

Графиката на чертежите може да се раздели условно в три групи:

• Строителни елементи (колони, греди,  стени, прозорци и др.
• Анотации (оразмерителни линии, индекси за спесифициране и др.)
• Оформление (рамка на чертеж, антетка, забележки и др.)

До колкото първата група от елемнти е строго специфична за всяка част, то при анотациите  и 
оформлението има сходни общоприети елемнти.

Видове архитектурните чертежи

Основни архитектурни чертежи в техническа фаза:

• Разпределения - хоризонтални разрези на 1.20м над готов под
• Софити (план на таваните) - огледално разпределение, изобразяващо таваните
• План подови настилки 
• Разрези – вертикални разрези на сградата. Дават яснота за елемнтите във вертикално 

направление и тяхната пространствена взаимовръзка)
• Фасади – аксонометрични изгледи на сградата
• Детайли – характерни елементи от сградата, често поръчкови издели
• Спецификации – чертежи на врати и прозорци

Целят да изяснят:

• Разпределението на сградата и функционалната и схема
• Обемно-пространствения облик
• Изобразяват носещата конструкция
• Изобразяват ограждащи и преграждащи конструкции
• Показват обзавеждането и оборудването и други
• Съгласуват основните елементи на различните видове инсталации

Видове конструктивни чертежи

Правят се проверки чрез статически изчисления. В този процес се разработват:

• Кофражни планове
• Монтажни схеми
• План фундаменти
• Армировъчни планове
• Разрези
• Детайли

Всички тези чертежи дават пълна информация за „скелета“ на сградата. Изясняват всички 
конструктивни елементи и връзки между тях.  В идейна фаза за архитекта и конструктора е най-важно 
да съгласуват помежду си кофражните планове с архитектурата. Целта е да се получи максимално 
рационален баланс между търсен облик, конструктивни възможности, икономично решение и 
отговор на търсеното от възложителя решение. В работата между архитект и инженер основно се 
борави с кофражни планове, монтажни схеми (при сглобяемо строителство и метал), разрези и 
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Тема на чертежа (проектна част)

За да не се претрупват чертежите в тях могат да бъдат избразени детайлно само важните 
строителни елемнти от една система (строително монтажни работи, които ще се извършат от един 
изпълнител). Елементите, които са вече изяснени с друг чертеж могат да не се изобразят или да се 
стилизират. Чертежите основно се разделят тематично по проектни части.

АРХИТЕКТУРА

ВИДОВЕ ЧЕРТЕЖИ “ПО ПРОЕКТНИ ЧАСТИ”

ЕЛ

ПОДЛОЖКА КОНСТРУКЦИИ

ОВК

ФАСАДЕН ИНЖЕНЕРИНГ

ВиК



Мащаб и графика

Чертежите имат различен мащаб, съответно 
обектите в тях се показват с различна 
стилистиска.  За улеснение в практикат се 
използват следните мащаби 1 към 1000, 500, 
200, 100, 50. Чертежи с по-малък мащаб се 
наричат детайли и понякога могат да достигнат 
мащаб 1:1 изобразявайки даден строителен 
елемент с реалните му размери. Възможно е 
да се правят отклонения в избора на мащаб, но 
това е по скоро изключение, което се допуска 
в идейна фаза или поради презентационни, а 
не строителни цели. Чертежите се изработват 
в различни фази: идейна, техническа и 
работна. В съответните фази те се различават 
значително в тяхната подробност и поради 
тази причина мащаб.

Всеки чертеж практически е ограничен от 
размер на листа върху, който се работи. Това 
налага всеки чертеж да има обхват. Чертежи, 
които не обхващат цялата сграда, а само 
определена част от нея наричаме фрагменти 
или детайли. 

Често допускана грешка е използването 
на твърде подробни (детайлни) блокове 
за изобразяване на строителни елемнти в 
мащаб, който не позволява тяхното коректно 
изчертаване. 

Предвид съдържанието (ситуация, 
план, разрез и др.) и фазата се предпочитат 
определени мащаби. Обикновено за 
технически проект се използват следните 
мащаби:

• Ситуация 1:500
• Разпределени я 1:50 (При големи 

сгради разпределенията могат да 
се покажат в 1:200 и да се дадат 
фрагменти в 1:50)

• Разрези 1:50
• Фасади 1500 и по-рядко 1:100
• Фрагменти и детайли 1:20, 1:10, 1:1

Сходни чертежи като разпределения, 
кофражни и армировъчни планове се дават в 
един мащаб.
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в частност с детайли. Това са чертежите, които задават пространствената геометрия на носещата 
конструкция. Поради тази причина в ръководството е засегната графиката само на кофражните 
планове и конструктивните разрези и не се засяга темата за армировъчни планове и монтажни схеми.
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Елементи на чертежа

Чертежа е изграден от прости елемнти: линии, дъги, окръжности, елипси и текстове. Това са 
основноте изразни средства, но какво всъчщност изразяват те в действителност. Определени линии 
изграждат стените, с друг вид линии се показват конструктивните елемнти с трети се надписват и 
оразмеряват. До колкото при чертане на ръка са се следвали прости правила, то с навлизането на 
компютърните технологии и преминаването към 2D CAD чертежи, 3D CAD чертежи, а в последните 
години и бурното развитие на BIM технологиите, тези линии и групи започват да претърпяват развитие 
и от елементен характер, вече спокойно можем да говорим за обектно ориентиран подход. Какво 
точно означава това:

Чертане на ръка:

Всички линии се групират според дебелината им. Варират от 0.1мм до към 1.2мм

Чертане в 2D и 3D CAD среда:

Линиите се разделят по слоеве. Слоеве с една и съща дебелина вече могат да имат различно 
име и съдържание. Могат да подпомогнат процеса на генериране на множество различни тематични 
чертежи чрез включване и изключване на части от тях. Изключително неефективна е концепцията за 
компютърно чертане по слоеве чрез разделянето им само по признак дебелина на линията. Слоевете 
могат да бъдат именувани според различни състояния на изобразяваното с тях. Например „Стени 
в разрез“ и „Стени в изглед“ или „Стени - газобетон в разрез“, „Стени - изглед“, „Стени - щриховка - 
разрез - газобетон“ , „Стени - щриховка - изглед - газобетон“. Тази концепция започва да приближава 
средата до обектно проектиране. Чрез използването на блокове (например за врати, прозорци, части 
на обзавеждането и други), започва концепцията за обектно ориентирани модели. 

Чертане в BIM:

Преминаването към сграден информационен модел налага изцяло нова тенденция и подход 
към графиката на обектно ориентираните пространствени модел. В тази технологии заляга силно 
теоретичното разграничаването на две групи обекти:

• Обекти на модела
• Анотации

 Oбекти на модела са всички реални строителни елементи, като стени, прозорци, врати, 
конструктивни елемнти. Те се разделят по групи, подгрупи, модели и марки. Всяка група обекти има 
фундаментални настройки в съответната бим среда. Всички наастройки се модифицират според 
определени подкритерии. Често, както и в реалността съществува списък с материали, които 
изгграждат отделните обекти. Съответно всеки материал може да има собствени настройки за 
щриховка в разрез или изглед, разична дебелина и цвят на линията. 

Анотации са всички допълнителни и необходими за възприемането и разбирането на модела 
мислени елемнти и несъществуващи в реалността. Такива са осовите линии, обяснителните текстове, 
оразмерителни линии, определени символи за вид на материал, размер на изделие и други подобни.

Разбирането на тези основни концепции е пътят към качествен, лесно четим чертожен продукт. 
Използването на стандарти за организация на чертожната информация, независимо от метода на 
изработване и среда на създаване са ключови за:

• качеството на проектната документация;
• пълнота (консистентност на проекта);
• добра колаборация между отделни специалисти;
• фирмена идентичност посредством общ стил на оформление/

Независимо дали говорим за CAD или BIM, всички чертежи би трябвало да се оформят в layout-и. 
Това ускорява значително предпечатната подготовка и процеса на самото разпечатване.
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Оформление на чертежите

Прокектантския и строителния процес постоянно се развива. До скоро чертежите се използваха 
изцяло на хартиен носител, но все по често са предназначени и за цифрова работа в електронен 
формат. Чертожните програми също търпят развитие и вече можем да говорим за цифрови модели 
и бази данни. Постепенно навлизат VR/AR технолоиите. Това позволява генерирането на голям 
брой чертежи според предназначението им. Независимо от начина на използване днес дори и за 
относително малка по размер сграда се генерира голямо количество документация и е важно тя да 
бъде добре структурирана и човек да може лесно да се ориентира и работи с нея. Самото рзпечатване 
и преминаване от цифров носител на хартиен за сега също изглежда неизбежно по отношение на 
строителния сектор в България. 

При разпечатване на чертежите се използват различни видове хартии. Съществуват стандартни 
формати (ISO 217 и  ISO 269), както и ролки за широкоформатни принтери (плотери). При тях широчината 
е фиксирана, а дължината не се ограничава (доколкото един 100метров чертеж, например, би бил 
крайно неудобен за работа...).

Стандартни формати хартия (А серия):

• А4: 210/297мм (най-широко използвания формат в световен мащаб)
• А3: 297/420мм
• А2: 420/594мм
• А1: 594/841мм
• А0: 841/1189мм
• Формати по-малки от А4 и по-големи от А0 не се препоръчват

Най-често използвани ролки за плотер:

• 297мм
• 420мм
• 610мм
• 914мм

Други широчини на плотерна хартия:

• 594мм
• 620мм
• 841мм
• 1067мм

Чертежите се оформят в рамки и се надписват, сгъват се до формат А4 и се подреждат в надписани 
папки или класьори. При добро композиране и настройка на плотера е възможно пълно запълване на 
широчината на ролката и автоматично изрязване на чертежа по дължина. Това премахмва нуждата 
от ръчно подрязване до определен формат. Остава само сгъването, за което вече също има машини 
(все пак добра практика е на рамката да се оставят маркери за местата на сгъване). Основната 
информация се разполага в долния десен ъгъл в табличен вид - „антетка“. Така тя остава най-отгоре 
и се вижда първа след като чертежа бъде сгънат за архивиране до формат А4. Антетката трябва да 
съдържа следната информация:

• Име на обекта (строежа);
• Информация за местоположение по кадастрална карта, регулационнен план и/или 

административен адрес;
• Възложител;
• Проектант;
• Фаза на проекта (идейна, техническа или работна);
• Проектна част;
• Проектант на съответната част;
• Съгласували специалности (останалите проектанти от екипа имащи отношение)
• Съдържание на чертежа
• Дата на издаване на чертежа
• Мащаб
• Уникален номер (индекс)



СТУДЕНТ Име Фамилия ССС8, 16725

ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ
ПРИМЕРНА АНТЕТКА

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖ

Примерно оформление на студентски проект Как да четем и надписваме чертежи

Чертежа се чете и надписва така че надписите да са основно разположени хоризонтално (от ляво 
надясно). При необходимост от надписване под ъгъл, текста се завърта по начин, че да бъде четим 
след завъртане на чертежа на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.

Върху един и същи чертожен лист могат да бъдат изобразени едина или повече схеми. Например 
две или повече фасади, разрез и детайли, два или повече детайла. Това налага поставянето на 
заглавие под всяка от схемите с обозначаване на съответния мащаб. Желателно е заглавията да са с 
височина около 2.5 до 3мм и с открояващ се стил на шрифта (bold).

За оформлението на рамки, антетки и характерни елементи от чертежа съществуват различни 
стандарти: БДС, ISO, ANSI, DIN и други.

Разработени и свободно достъпни са темплейтите на Камара на Архитектите в България (КАБ) и 
Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ).
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Оси

Осовите линии са от изключителна важност за всеки чертеж. В практиката благодарения на тях 
може лесно да съпоставяме и налагаме информацията от различни чертежи за една сграда, бързо да 
намираме елементи и да дискутираме определени проблеми дистанционно (по телефон, ел. поща 
и др.). От първостепенна важност е всяка ос да е уникална и да няма повторение на номерацията. 
Осовите линии трябва да са логично номерирани по начин, който максимално да улеснява тяхното 
търсене. Така например, ако говорим за колона по оси „2“ и „В“, бързо да можем да я намерим в 
пресечната точка на двете осови линии. За целта по едната страна се разполагат само цифрови оси, 
а по другата буквени. Винаги вървят поредни в графично отношение и не се допуска разместване. 
Осите, тяхната номерация и разположение, трябва да са едни и същи за всички чертежи, независимо 
от специалността (архитектура, конструкции, електрическа, ОВК, ВиК и т.н.). Допуска се прескачане 
на отделни цифри и букви за да се избегне объркване. Например е удачно да се пропусне ос „Й“, 
за да не се бърка с предхождащата я ос „И“. Буквени оси наподобяващи цифри, също се пропускат 
(например буквена ос „З“, ако има цифрова ос „три“). При промяна в осовата номерация, водещия 
проектант трябва да уведоми всички свои колеги и необходимата корекция да се въведе на всички 
чертежи на всички специалности.

На осите може да се гледа и като на равнини, които пресичат цялата сграда по височина. 
Съответно се изобразяват на всички разрези и фасади, когато тези равнини са перпендикулярни на 
проекционната равнина на чертежа.

Осите се привързват към външен габарит или важен композиионен елемнт като конструктивни 
елемнти, зидове или важни чупки и отвори за сградата. В зоната на деформационни фуги или при 
друга необходимост от близо разполагане на две оси, то те могат да носят едно и също име, но да са 
с различен индекс, сигнатура или апастроф (например оси „В“ и „В2*“). Също така осите могат да се 
спират до там, докъдето ни вършат работа и не е задължително да ги показваме през цялата сграда 
(например ос 5).

Графични правила:

1. Осите се надписват в кръг с диаметър около 6-7мм и височина на буквата около 3мм. Това 
означава, че ако чертаете с autocad и 1 unit = 1 cm, за чертеж 1:50 кръгът за надписване на оста 
трябва да е 0,7х50=35 unita, a текста да е с височина 0,3х50=15 unita в model space. Проблема за 
мащабирането отсъства при използването на BIM продукти.

2. В план осите винаги се надписват от четирите страни на чертежа и и кръгчетата се подравняват.

3. Изключение и надписване на осова линия само от едната страна на чертежа в план се допуска, 
когато оста се отася само за елементи разположени от тази страна на чертежа.

4. Осовите надписи се изместват в страни при близкоразположени линии, за да няма застъпване, 
а осовота линия се довежда до „балончето“ с чупка под ъгъл.

5. Осовите линии на фасади и разрезрези се надписват само от долната страна на чертежа.

6. Буквата или цифрата на оста се завърта в рамкиращия я кръг според посоката на четене на 
съответния ред оси (виж буквени оси на примера).



Оразмеряване (видове котировки)

• Символи за височина във вертикален разрез
• Символи за височина във план
• Оразмерителни линии (коти) в план, разрез и фасад

Коти указващи ниво във височина

Височините могат да се указват с абсолютни и относителни коти. Абсолютната кота представлява 
денивалацията спрямо морското равнище в метри. Обикновенно тя се дава приравнена към 
относителните коти само за някои от основните нива. На тази база се позиционира сградата в 
пространството, дава и се ниво. Абсолютната кота задължително се приравнява най-малко към кота 
нула, котата на първия етаж, за да може сградата да бъде правилно разположена във вертикала 
върху терена. Абсолютните коти се взимат от геодезическо заснемане на тереана. Геодезическото 
заснемане е важна част от необходимите изходни данни за започване на проектиране. Прието е 
височините да се надписват в метри. Котите над „нулата“ се изписват с плюс, а тези под нивото на 
първия етаж с минус.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
(НАНАСЯТ СЕ В РАЗРЕЗИ И ФАСАДИ)

ВИСОЧИНИ В ПЛАНВИСОЧИНИ В РАЗРЕЗ/ФАСАДА

За същинския процес след определяне на нивото на сградата и изпълнението на първия по-
значителен хоризонтален елемент (фундамент, плоча и др.) се използват само относителние 
коти, които са значително по-лесни за работа и за строителните работници и за проектантите..

Оразмерителни линии (коти) в план

При монолитните стоманобетонни конструкции е прието котите да се надписват в сантиметри. 
С тях се означават в план всички важнии строителни размери, както на отделни елементи, така и 
габаритни. Чертежите в техническа фаза трябва да са котирани по начин, който да не налага 
необходимост майсторите на обекта да трябва да смятат или да измерват графично разстояния. 

Добър начин да се постигне това е проектанта да се опитва да се постави на мястото на 
майстора. Така например за да изпълни един прозорец, строителния работник ще трябва да знае 
на какво разстояние от дадена стена започва отвора, колко дълъг отвора, каква е височината на 
подпрозоречната част от стената и каква е височината на отвора. Като се замислим, че зидарите 
работят по планове, вече знаем, че всеки един от тези размери трябва да присъства по някакъв 
начин в нашите чертежи.

При котиране на външни за сградата размери се спазва следната последователност:

• Габаритни размери
• Междуосови разстояния
• Чупки
• Отвори

ВИЖ ЧЕРТЕЖ 101

A РАЗРЕЗ A-AA

РАЗРЕЗНАТА ЛИНИЯ МОЖЕ ДА "ЧУПИ",  С ЦЕЛ ДА МИНЕ ПРЕЗ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ХАРАКТЕРНИ МЕСТА:

РАЗРЕЗ C-C

РАЗРЕЗ 4-4

РАЗРЕЗ B-B

РАЗРЕЗ 3-3

РАЗРЕЗ Б-Б

РАЗРЕЗ 2-2

РАЗРЕЗ 1-1
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СИГНАТУРИ ЗА РАЗРЕЗ
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Разрезни линии

20 21Графика на техническия проект

арх. Б. Митов | ПРОЕКТ [ревизия №14/13.11.2021г.]



СИТУАЦИЯ
Ситуационно решение

Първата стъпка пред всеки проектант е  да реши ситуационното планиране. Необходим е 
задълбочен анализ на географските дадености (изложение, наклон на терена, геоложки проучвания, 
налична инфраструктура и растителност, и други). 

Ситуацията се изработва върху комбинарана скица с нанесени кадастралната карта, действащ 
регулационен план, нанесени ограничителни линии на застрояването (по виза за проектиране, която 
в практиката се издава от общината) и топография от геодезическо заснемане на терена, .

По своята същност ситуацията е предимно архитектурен чертеж, но към неговото изработване 
имат отношение още геодезист (вертикална планровка, трасировъчен план) и конструктор (подпорни 
стени, укрепване и фундиране в терена). На ситуация се изобразяват основни площадкови проводи, 
настилки, озеленяване, пътища, подходи и застрояване.

Ситуацията дава решение за вертикалната планировка на терена и нужното премоделиране.

Пример за коти в ситуация

Застрояването се изобразява като дебела линия очертаваща най-външния контак на ораждащите 
стени на сграда с терена и може да обхване ибформация от два или повече чертежа (разпределения) 
при сгради разположени на стръмен терен. Всички издатини по сградата се показват с пунктирани 
линии. Застрояването се разделя на полигони по конструктивни тела (ниско и високо тяло в 
случая). Надписват се височина и етажност на застрояването. В ситуацията се изобразява таблица 
с постигнатите технически показатели за имота и срадата (плътност на застрояване, коефициент на 
интензивност, височина, процент озеленени площи, процент на озеленени площи с висока дървесна 
растителност, застроена площ и разгъната застроена площ).

В студентските проекти разработването на ситуация  не винаги е част от заданието за проектиране 
и за улеснение се приема, че сградата стъпва на равен терен, като геометрията и не се ограничава 
от геометричните размери на парцел. В тези случаи все пак, като абсолютен минумум трябва да се 
покаже връзката на сградата с терена и да се определят контактуващите с нея настилки. В последствие 
чрез разрезрези и детайли трябва да се изясни тояният начин на контакт на тези настилки (трева, 
плочки, асфалт, чакъл и други) с ограждащите конструкции на сградата.

Пример за план на кота 0 и връзка с терена

Примерен чертеж
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АРХИТЕКТУРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Линии

Отношението към използваните дебелини на линии, видове линии и щриховки е изключително 
важно за добрата четливост на чертежа. При тяхно неправилно и неуместно използване се стига до 
невъзможност за интерпретация и разбиране. Така например изчертаването с много тънки линии 
и малки шрифтове често подтиква проектанта да допълва още и още графична информация до 
степен, при която чертежите стават ненужно претрупани и объркващи. В такива чертежи дори опитен 
проектант не може да се ориентира и губи елементите в разрез и изглед. Обратното, при използване 
на много и само дебели линии е възможно тяхното застъпване и загуба на информация. Важно условие 
за всеки чертеж е умелото балансиране на богат спектър от дебелини и линии съобразно мащаба, 
нужната детайлност и тематика на дадения чертеж. Интересна е и темата с цветовете. Желателно е 
всички чертежи насочени към строителство в техническа и работна фаза да са изготвени черно-бели. 
Цветът често може да бъде проблем при:

• Липса на цветен принтер на строителния обект;
• Черно-бяло копиране на строителна документация;
• Далтонизъм (никога не може да сме сигурни, кой точно трябва да разгледа проекта).

Забележка:

Следващите графики са препоръчителни, като в зависимост от личните предпочитания и 
опит могат да варират. Предвид, че през годините чертожната работа се е прехвърлила изцяло 
на компютър, съществуващите стандарти по БДС, създавани за работа на ръка, не се прилагат 
активно.

Примерен чертеж
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СЪВЕТ:

При работа на компютър настройвайте първо дебелините на линиите и по време на работа 
разпечатвайте малки фрагменти. По този начин ще може своевременно да коригирате дебелина или 
да си спестите работа. Често младите проектанти влизат в излишна детайлност, която в последствие 
се губи при разпечатване или пък принтират в неподходящ мащаб, като в този случай чертежите им 
изглеждат празни и недовършени.

Щриховки

В практиката има типични щриховки, които са се наложили, като често прилагани. Така например 
сигнатурата за топлоизолация в архитектурните чертежи, често съвпада с тази за армиран 
стоманобетон в конструктивните. Независимо от избора, при щриховките е важно да се следи за 
тяхната интерпретация и четимост. Желателно е да са изчертани със значително по-тънка линия от 
ограждащия ги контур и във всеки чертеж да има легенда на това, какъв материал обозначават. 
Щриховките се използват основно за елементи в разрез и по рядко за елементи в изглед. Винаги 
трябва да се избягва използването на една и съща щриховка за повече от един материал и състояние 
(разрез или изглед). Пример: Щриховката на бетонов елемент в разрез трябва да е различна от 
щриховката на бетонов елемент в изглед и да не се повтаря с такава на друг материал. Съответно 
е желателно на чертежа да има легенда означаваща, коя щриховка изобразява бетон в разрез и в 
изглед.

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ В РАЗРЕЗ:

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ В ИЗГЛЕД:

Символи

В строителната практика има общоприети символи за означаване на характерни елемнти. Така 
например на всички архитектурни планове и ситуация на сградата трябва да се изобрази посоката на 
севера. Различни символи за обозначаване на севера:

Отвори

БДС 2.802-82
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Прозорци

Прозорците се обозначват и изобразяват подобно на вратите. При тях графиката и надписването 
се усложнява, тъй като те могат да имат разнообразни начини на отваряне, включително на долна или 
горна ос. Прозорците имат и различен по височина подпрозоречен парапет, който е необходимо да 
се специфицира в план.

Врати

В техническа фаза за всички врати трябва да бъде изяснено:

• вид на врата
• необходим строителен отвор
• размер на изделието
• начин на отваряне
• пожароустойчивост

Вратите се различават според посоката си на отваряне. Кръщават се леви и десни. Различават се 
според мястото на ротация, гледано от страната към която се отваря вратата. Има два лесни начина 
за ориентиране:

Вар.1: Представяме си страна на врата, от която можем да видим пантите. Ако са от ляво, значи 
врата е лява. Ако са от дясно, значи е дясна.

Вар.2: Представяме си че сме от страната на врата, която трябва да бутнем, за да я отворим. Ако 
дръжката е от ляво, значи врата е лява. Ако дръжката е от дясно, значи е дясна.

C3

EI60

FD5
C3
EI60

В определени случаи към вратите има специални изисквания по отношение на пожарозащита, 
които е важно да бъдат изобразени във архитектурноте планове и съобрзени с част „Пожарна 
безопасност“. Това налага тези врати да бъдат обозначени на чертеж с някаква сигнатура. В следващия 
пример са показани три разновидности за надписване на врати, включително определяне на тяхните 
най-важни характеристики без използване на цветове.

C3

EI60

FD5
C3
EI60

Съществуват и специализирани врати: плъзгащи, ролетни и секционни. при тях в чертеж е важно 
да се означи, страната от която се поставят. При лпъзгащите врати се показва посоката на плъзгане 
. При секционните врати е важно да се покаже с пунктир, частта от тавана, която евентуално ще 
покрие. Това е важно защото може да влезе в конфликт инсталации (осветление, датчици и други) 
по тавана. При специалните врати е важно да се вземе под внимание и всяка една тяхна особеност. 
Например ролетна врата с задвижващ мотор от едната страна може да изисква допълнително място 
и да не може да се разположи в ъгъл и т.н.

28 29Графика на техническия проект

арх. Б. Митов | ПРОЕКТ [ревизия №14/13.11.2021г.]



294.25ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ЕТАЖА:
268.35ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ЕТАЖА:

SHсвТАВАНСТЕНИПОДПОМЕЩЕНИЕN

И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕТАЖА
ТАБЛИЦИ НА ПОМЕЩЕНИЯ

ПРИМЕРНА ЛЕГЕНДА ЗА ВИДОВЕ СТЕНИ

294.25ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ЕТАЖА:
268.35ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ЕТАЖА:

SHсвТАВАНСТЕНИПОДПОМЕЩЕНИЕN

И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕТАЖА
ТАБЛИЦИ НА ПОМЕЩЕНИЯ

ПРИМЕРНА ЛЕГЕНДА ЗА ВИДОВЕ СТЕНИ
Легенда за видове стени

Номериране на помещения, информация за връхни покрития и технически данни

Забележки в чертежите

Забележките обикновенно са стандартни и са типизирани за различните видове чертежи. Така 
например стандартни забележки в архитектурните разпределения са:

1. Всички размери са в сантиметри;

2. Всички вертикални коти са от готов под и са в метри;

3. Всички височини на врати са от готов под и са в сантиметри;

4. Площите на помещения са светли (не включват зидове) и са в квадратни метра;

Те могат да бъдат допълвани според характеристиките на обекта, като например:

5. Да се оформят всички преходи при смяна на настилка с уплътняваща фуга и покриваща лайсна.

6. Всички видими конструктивни елементи да се боядисат в бяло подобно на RAL 9010.

7. Всички водопроводни инсталации за противопожарно водоснабдяване в Обекта - пожарна 
мрежа съставена от тръбна разводка и метални кутии за пожарни кранове, спринклерна 
тръбна разводка - да се оцветят съгл. чл.191(1) от Наредба № Iз-1971 в червен цвят RAL3000.

8. Всички външни врати и прозорци - RAL 9006.

9. Всички интериорни врати и прозорци - RAL 9002.

10. Стените около мокрите помещения да се изпълнят от водоустойчив гипсокартон. Да се заложи 
необходимата конструкция за окачване на радиаторите и санитарните уреди. Санитарните 
уреди са конзолни.

11. Всички отвори в брандмауери - за преминаване на инсталации - да се уплътнят с минерална 
вата или ПУ пяна по детайл.

12. Всички цветове, материали и размери - неуказани в чертежа - да се съгласуват с проектанта или 
възложителя.

13. Всички врати към коридори и по пътищата за евакуация да се предвидят самозатварящи се.

14. Всички врати по пътя на евакуация да се предвидят с с антипаник брава.
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КОНСТРУКТИВНИТЕ СХЕМИ
След като архитекта е изготвил идеен проект на сградата, той подава чертежите на конструктора. 

Тези първи чертежи се наричат „подложки“. Върху тях конструктора разработва и прецизира 
геометрията на конструктивните елементи. Обсъждат се и се приемат  определени решения.

Линии

ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ В РАЗРЕЗ:

Щриховки

Конструктивна схема (кофражен план)

Първата стъпка в изработването на конструкцията е нанасянето и върху архитектурната подложки 
и съобразяването и с разпределението на сградата, както и местата на желаните отвори в стените. 
Следва отделянето и в самостоятелни чертежи определянето на контурите на плочите и основните 
отвори в тях.

Работата продължава с нанасянето на греди, стълби и склопявания (сечения на основните 
конструктивни елементи).

Примерен чертеж
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(ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ 1-1)
НА КОТА +3.20

КОНСТРУКТИВНА СХРМА

КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ

АРХИТЕКТУРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
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(ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ 2-2)
НА КОТА +6.00

КОНСТРУКТИВНА СХРМА

C
101

КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ

АРХИТЕКТУРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
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Хоризонтални конструктивни елементи (подови конструкции)

• плочи
• греди

(гл. ас. д-р инж. Васил Кърджиев) Плочата е елемент, чийто най-малък размер в план е не по-малък 
от 5 пъти общата дебелина на плочата. Те поемат непосредствено вертикалните товари и ги предават 
на гредите, колоните и шайбите. В зависимост от начина на предаване на товара биват:

• еднопосочно армирани плочи
• кръстосано армирани плочи

Плoчите условно се разделят на полета в зависимост от разположението на гредите или колоните. 
Според начина си на подпиране рзличаваме:

• едностранно подпряни (конзони) полета;
• двустранно подпряни полета
• тристранно подпряни полета;
• четиристранно подпряни полета.

Еднопосочно армирани плочи

Плоча, която е подложена предимно на равномерно разпределени въздействия, може да се 
разглежда като еднопосочно армирана, ако е спазено едно от условията:

• отношението на светлите дълъг към къс размери между подпорите е по-голям от 2;
• полето е със статическа схема конзола.

Тези плочи предават натоварването само по късата си страна.

КРЪСТОСАНО АРМИРАНИ ПОЛЕТА ( А ≤ 2B )

ЕДНОПОСОЧНО АРМИРАНИ ПОЛЕТА ( А > 2B )
2 2

3 3

КОНСТРУКТИВЕН РАЗРЕЗ

1 1

Разрези

При достатъчно детайлно разработени кофражни планове и ортогонална конструкция без 
наклонени елемнти е възможно да не се правят конструктивни разрези. В тези случаи архитектурните 
разрези дават достатъчно информация. Все пак е желателно такива да се разработват с цел по-лесно 
съгласуване и в случаите, когато конструкцията на сградата е със слжна пространствена форма и 
съдържа елемнти под наклон. В тези случаи конструкторите могат да указват и именуват мястото на 
разрезната линия, а понякога използват самите оси, като се дава „разрез по ос 2-2“.
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Кръстосано армирани плочи

Плоча, която е подложена предимно на равномерно разпределени въздействия, може да се 
разглежда като кръстосано армирана, ако е спазено едно от условията:

• отношението на светлите дълъг към къс размери между подпорите е по-малко или 
равно на 2;

• плочата е подпряна от всичките си страни с греди или липсва една от тях.

Тези плочи предават натоварването и по късата и по дългата си страна.

Гладки безгредови плочи

При безгредовите подови конструкции, плочите се оразмеряват като  Hf=1/28 от най-голямото 
подпорно разстояние за всички полета.

КРЪСТОСАНО АРМИРАНИ ПОЛЕТА ( А ≤ 2B )

ЕДНОПОСОЧНО АРМИРАНИ ПОЛЕТА ( А > 2B )

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
В  КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ / КОФРАЖНИ ПЛАНОВЕ

Сечения на елементи в кофражните планове

Изобразяване на греди и плочи, съответно понижения, скокове и други специфични чупки.
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Вертикални конструктивни елементи

Вертикални конструктивни елементи са:

• колони
• стени (шайби)

(гл. ас. д-р инж. Васил Кърджиев) Основното предназначение на колоните е да предадат 
натоварването от плочите и гредите върху фундаментите. Често при скелетните сгради колоните имат 
допълнителната функция да образуват съвместно с гредите пространствена рамка за поемане на 
хоризонталните натоварвания от вятър и земетръс.

При жилищни, административни и други сгради мрежата на колоните е нормално 3-6 m. Формата 
на напречното сечение на колоните обикновено е правоъгълна. В местата, където се пресичат 
напречни и надлъжни стени, при необходимост от по-голяма площ на напречното сечение могат да 
се оформят Г, Т- или кръстооб разни колони. Препоръчителните минимални размери на напречното 
сечение на монолитните колони е 25/25 cm.

Размерите на колоните зависят от натоварването, вида на сградата, материала, изкълчвателната 
дължина и др. Приемат се кратни на 5 cm.

Хоризонталният разрез през етажа пресича колоните. Затова в кофражния план се изчертават 
техните напречни разрези. Контурите им се чертаят с по-дебела линия и разрезите се щриховат в 
двете посоки.

Колоните се номерират по определен ред. Като се погледне чертежът, колона №1 е колоната в 
горния ляв ъгъл на сградата, а последния номер носи колоната в долния десен ъгъл. Номерата им 
растат отляво надясно и отгоре надолу. Не се допуска пропускане на номер. Размерите на колоните 
могат да бъдат означени по два начина:

При надписването по втория начин, като първи размер се взема хоризонталният размер на 
колоната (гледано на чертежа), а като втори – вертикалният. Колони с Г-, Т-образни или други по-
сложни форми на напречното сечение трябва да се надпишат така, че при изпълнението им да не 
възникнат проблеми за тяхната форма и размери.

Стоманобетонни стени (шайби).

Основното предназначение е поемането както на вертикалното и хоризонталното натоварване и 
да неговото предаване върху фундаментите. Оформят се графично както колоните, но носят отделна 
номерация: напр. W1, W2, … Развиват се около стълбищната клетка и асансьорите.

Ш1К2К1

РАЗПОЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ОСИТЕ

КОЛОНИ И ШАЙБИ
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Фундаменти

• Единични фундаменти
• Ивични фундаменти
• Фундаментна плоча

1111

3
3

1
1

2
2

3311

Армировъчни планове

В тези чертежи се изработват нужните за влагане стоманени пръти (армировка) в стоманобетонните 
елемнти. Изработват се на конструктивни изчесления (статика) и оразмерени кофражени планове. 
Поради своята специфика те нямат съществена връзка с останалите специалности. За архитектите 
и инженерите е важно да познават и бързо разпознават специфичните места в конструкцията, 
където стандартно има зони с усилена армировка и такава, която не подлежи на прекъсване. Това е 
изключително важно за правилното планиране на отворите в конструктивните елемнти на сградата.

Примерен чертеж
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ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ 
Конструктивна система с главни греди

Конструктивна система с главни и второстепенни греди

КОНСТРУКТИВНА СХЕМА С ГЛАВНИ ГРЕДИ

КОНСТРУКТИВНА СХЕМА С ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ГРЕДИ
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Безгредова конструктивна система - гладка плоча Безгредова конструктивна система - с капители

ГЛАДКА ПЛОЧА
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА

ГЛАДКА ПЛОЧА С КАПИТЕЛИ
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА
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Безгредова конструктивна система - ребрести плочи

ГЛАДКА ПЛОЧА С ПЛОСКИ ГРЕДИ
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА

РЕБРЕСТА ПЛОЧА
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА

Безгредова конструктивна система - с плоски греди
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Безгредова конструктивна система - касетирани плочи

КАСЕТИРАНА ПЛОЧА С ПЛОСКИ ГРЕДИ
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА

КАСЕТИРАНА ПЛОЧА С КАПИТЕЛИ
БЕЗГРЕДОВА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА
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КОФРАЖНА СИСТЕМА И АРМИРАНЕ С КАСЕТИ HOLEDECK

www.holedeck.com
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www.holedeck.com

www.holedeck.com
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РАЗРЕЗИ
...разяснения...
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ХАРАКТЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ В СГРАДАТА
Сутеренни стени
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Асансьорна шахта и инсталационни отвори

ВТОРИ ЕТАЖ

ПЪРВИ ЕТАЖ (ПАРТЕР)

СУТЕРЕН
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МНОГОЕТАЖНА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
Обща информация

...........

Примерни конструктивни схеми за стълбищно рамо

НА СТЪЛБИЩНИ РАМЕНА
КОНСТРУКТИВНИ СХЕМИ

Правила за оразмеряване на стълбищно рамо

При оразмеряване на стъпалата се спазват следните условия:

• стъпала трябва да отговарят на формулата 2H + B = от 62 до 64см., където H e височината на 
едно стъпало, a B широчината.

• широчината на стъпалата B е винаги цяло число в сантиметри;
• височината на стъпалата H се закръгля до първия десетичен знак (мм), pо-голяма точност не е 

необходима;
• за жилищни, обществени и административни сгради максималната височина на стъпалото е 

172мм;
• в една стълбищна клетка всички стъпала трябва да са с еднаква широчина;
• в стълбищните рамена височините могат да варират с до 5мм;

Методика за оразмеряване на многоетажна стълбищна клетка

Оразмеряване на стълбищни рамена 1 и 2:

1. Определяне на необходим брой стъпала:

300 (междуетажна височина) : 16.5 (желана височина на стъпало, избираме си я по наше 
усмотрение) = 18,2 Закръгляйки получаваме, че са необходими  18 стъпала с приблизителна 
височина около 16.5см.

2. Определяне на точната стъпална височина в зависимост от избрания брой:

H1 = 300 (междуетажна височина) : 18 (броя) = 16.7 см. (височина на стъпало)

H1=16.7 (избрана височина) ≤ 17.2 (максимално допустима по БДС) => О.К

(ако стъпалото се получи по-високо, увеличаваме броя стъпала с 1 и смятаме наново)

3. Определяме възможните широчини за стъпало при височина H1=16.7см.

62 ≤ 2H+B ≤ 64

62-2H ≤ B ≤ 64-H

62-2*16.7 ≤ B ≤ 64-16.7

28.6 ≤ B ≤ 30,6

Извод: При височина H1=16.7 см., възможните широчини са 29 или 30 см.

Оразмеряване на стълбищни рамена 3 и 4:

1. Определяне на необходим брой стъпала:

340см (междуетажна височина) : 16.5см (желана височина на стъпало) = 20,6

 => необходими са 21 стъпала

2. Определяне и проверка на височината:

H2 = 340см (междуетажна височина) : 21бр  = 16.2 см. (височина на стъпало)

H2 = 16.2 (избрана височина) ≤ 17.2 (максимално допустима по БДС) => О.К

Внимаваме разликата във височината на H1 и H2 да е до 5мм. (в случая е 3мм)

3. Определяме възможните широчини за стъпало при височина H2=16.2см.

62-2H ≤ B ≤ 64-H

62-2*16.2 ≤ B ≤ 64-16.2

29,6 ≤ B ≤ 31,6

При височина H2=16.2 см., възможните широчини са 30 или 31 см.

Оразмеряване на стълбищни рамена 5 и 6:
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1. Определяне на необходим брой стъпала:

330см (междуетажна височина) : 16.5см (желана височина на стъпало) = 20,0

 => необходими са точно 20 стъпала (тъй като частното е точно).

H3 = 16.5 (избрана височина) ≤ 17.2 (максимално допустима по БДС) => О.К

Разликата във височината на H3 и H2 ≤ 5мм. => О.К

3. Определяме възможните широчини за стъпало при височина H3=16.5см.

62-2H ≤ B ≤ 64-H

62-2*16.5 ≤ B ≤ 64-16.5

29 ≤ B ≤ 31,0

При височина H3=16.5 см., възможните широчини са 29, 30 или 31 см.

За всички стълбищни рамена избираме широчина на стъпалата: 30см (избираме тази широчина, 
която е възможна за всички стълбищни рамена)

Забележка:

Докато пресмятаме височините, трябва да се внимава те да са с разлика до 5мм. ,т.е.:

H1-H2 ≤ 5mm

H2-H3 ≤ 5mm

и т.н.

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: 62 ≤ 2H+B ≤ 64
ЗА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ: 58 ≤ 2H+B ≤ 60
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ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

Графично изчертаване

СТЪПКА 1: Построяваме нивата.

СТЪПКА 2: Построяват се помощни линии с разстояние между тях равно на широчината на 
желаните стъпала.
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ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

СТЪПКА 3: Построяват се помощни линии по наклона на стълбищното рамо. СТЪПКА 4: Графично вече може да се изчертаят стъпалата (така височините стават еднакви 
навсякъде и се избягва грешка в следствие от закръгление в последното стъпало).
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ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1

СТЪПКА 5: Потрояват се площадките и се  определят дебелините на стълбищните рамена. СТЪПКА 6: Изтриват се помощните линии и се определя мястото на греди и преградни стени, 
построяват се парапетите.
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ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1 (АРХИТЕКТУРЕН)
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S4S4

S5S5

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1 (КОНСТРУКТИВЕН)

Архитектурни чертежи Конструктивни чертежи
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A1/S1S1/A1

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1
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S2S2

A2A2

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1
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A3

S3S3

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1
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S4S4

A4A4

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1
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S5S5

A5A5

ФРАГМЕНТ М:1:75
РАЗРЕЗ 1-1
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M1:10
АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ НА СТЪЛБИЩНО РАМО

Архитектурен детайл на стъпало М1:10 Армировъчен детайл на стълбищно рамо М1:10

6x10N8x129/15

3бр./стъпало
6x3N8x140

M1:10
ФРАГМЕНТ ОТ АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА СТЪЛБИЩНО РАМО
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Сложни кофражни форми

Кофражни форми със сложни пространствени форми е желателно да се показват аксонометрично 
и за тях е необходимо да се изготвят предварително специални кофражни форми. За целта често сер 
налага да се показват и различни допълнителни разгъвки на повърхнините.СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЧНА ФОРМА

СТЪЛБИЩНО РАМО

22

11

СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЧНА ФОРМА
СТЪЛБИЩНО РАМО
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ФАСАДИ
... разяснения ...

ФРАГМЕНТИ И ДЕТАЙЛИ 
Борд на покрив

... разяснения ...

Остъклена фасадна конструкция

... разяснения ...

Цокъл

... разяснения ...

Примерен чертеж

Примерени чертежи

Примерени чертежи

Примерени чертежи
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• Halfen
• Schok
• Terwa
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ГРАФИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ 
ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ С МОНОЛИТНА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ

Към кого е насочено това ръководството?

Ръководството е насочено към студенти от началните курсове на специалностите архитектура и 
конструкции (строителство на сгради и съоръжения), както и към техните преподаватели.

За какво ми е необходимо (студенти)?

Ръководството дава обзор и представлява форлаге за курсов проект по Сградостроителство. 
То ще помогне да разбереш, какво се очаква от графиката ти, като пълнота и краен „продукт“. 
Ръководството е добро, за да си подсказваш как се изобразяват отделните строителни елементи 
и системи в един технически проект. Ще ти помогне да избегнеш често повтаряни грешки и 
да напреднеш по-бързо. Ще ти помогне да разбираш по-добре чертежите на колегите ти от 
реципрочната специалност.

Ще ми помогне ли за теоретичния изпит?

Не. Или поне не много.

Какъв е обхвата и не се ли повтаря с вече преподаден материал?

Ръководството цели: да допълни и подпомогне процеса по практическото прилагане на 
наученото по време на лекции и предходни упражнения; да ускори процеса на усвояване на 
базовите познания относно чертането в техническа фаза; да надгражда вече придобити базови 
знания относно графика и чертеж.

Графиката в ръководството следва ли съществуващи стандарти?

Ръководството не се съобразява напълно със съществуващите стандарти, както и не цели да 
налага нови такива. Предвид бурния преход от чертане на ръка, към 2D CAD, а в последните години 
и BIM модели, неминуемо в практиката се забелязват множество промени и различни техники 
и стилове на изготвяне на техническата документация. Въпреки съществуащите международни 
стандарти всяко (,особено, архитектурно) бюро се стреми към визуална идентичност. В България 
се забелязват множесто похват, често и противоречащи си. С ръководството автора цели да 
подпомогне бърз старт и да даде отправна точка за студентите през призмата на неговия опит до 
момента. Реалността е такава, че в търсенето на качествена и лесно разпознаваема графика, всяко 
проектантско студио следва собствен вътрешен стандарт изграден  върху общи принципи. Дори 
да приемем,  че всички чертежи са верни, начинът, по който изглеждат и тяхната лесна четимост 
и възприятие, често говорят много за нас като професионалисти. Графичната култура се гради 
с години и за нейното майсторство говорят напръв поглед семплите чертежи, които успяват да 
разкажат всичко необходимо за изпълнението им.


