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РЕЗЮМЕ: 

В статията се анализират характеристиките на BIM технологията (Building Information 

Modeling - Строително Информационен Модел) и нейното приложение в архитектурното 

проектиране, с оглед критериите на устойчивата архитектура. Изследват се възможностите 

на бъдещото ефективно използване в процеса на IPD (Integrated Project Delivery интегрирано 

изготвяне на проекти). Очертават се насоки за прилагане на BIM технологията в обучението 

по информационни технологии на архитектурното образование, като реална предпоставка за 

широко утвърждаване в практиката, съобразно целите на устойчивата архитектура. 
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ABSTRACT: 

This article discusses the characteristics of BIM technology (Building Information Modeling) 

and its use in architectural design regarding the criteria for sustainable architecture. It traces the 

possibilities of BIM efficient application in the process of Integrated Project Delivery- IPD. Some 

practical directions are drawn how to apply BIM in the computer design courses within architectural 

education as a realistic step to attain a wider implementation in architectural practice aiming at the 

creation of sustainable architecture. 
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1. Въведение. 

Първите електронни компютри се появяват в средата на 20 век, като само за няколко 

десетилетия ефективността и достъпността им нарастват до такава степен, че те започват да 

се използват в почти всяка област на човешката дейност. Бързото развитие на 

информационните технологии (ИТ) и нарастването на тяхното стопанско значение се дължи 

на рязкото увеличение на разпространението и достъпността на техническите средства, на 

които те се базират. Така за периода 1986-2007 година в глобален мащаб основните 

параметри на техническата инфраструктура, като изчислителна мощност и капацитет на 

комуникационните мрежи и средствата за съхранение на информация, нарастват 

експоненциално, удвоявайки се за период от 1 до 3 години. [1]  

С подобно бързо темпо навлизат ИТ и в архитектурното образование, чрез 

последователно развитие и надграждане на базови – задължителни, свободно избираеми и 

факултативни дисциплини. 

 

2. Архитектурно образование – етапи в приложението на новите информационни 

технологии. 

Предимството при използване на компютри обхваща целият процес от формиране на 

основната идея за проектираната сграда или среда за генериране на варианти, избор на най-

удачния вариант и окончателно представяне на този вариант. 

Овладяването на базови умения представлява първата стъпка в образователния процес 

по ИТ. Целта е да се добие първоначална обща представа за възможностите на различни 

програмни продукти, в основата на които е сравнително бързо представяне (изчертаване) на 

проектната идея. Базовата компютърна подготовка е фундаментална по отношение на 

последователното бъдещо усъвършенстване и запознаване с навлизащите в архитектурната 

практика специализирани програмни продукти. 

Този принципен подход е характерен за цялостната учебна програма, утвърдена в 

архитектурното образование. Подобен смисъл в обучението по архитектура имат базовите 

дисциплини, изучавани през първите две учебни години - основи на проектирането, 

изобразителни средства, история на архитектурата, информатика в архитектурата. В 

следващия етап на образователния процес постепенно навлизат поредица от дисциплини, 

като се задълбочават познанията и уменията в отделни специализирани направления – 

градоустройство, сгради (жилищни, обществени, индустриални), интериор, история и теория 

на архитектурата. Целта е да се осъществи последователност в обхвата на съдържанието и 

спецификата на основните характеристики и изисквания при проектирането. Информацията 

и приложението на конкретни методики се задълбочават в специализираните курсове на 

отделните направления в преддипломното обучение. 

Подобен принцип следват т.н. избираеми дисциплини в сферата на ИТ. През целия 

образователен процес от IIІ-ти до ІХ-ти семестър, т.е. до преддипломната специализация, 

конкретното съдържание на обучението по компютърни технологии към настоящия момент 

има определена последователност. 

В първите семестри от следването студентите се запознават с базовите изисквания 

необходими за проектиране на малки по обем сгради и пространства, включително  

композиционни и пространствени характеристики, изобразителни средства и др. На студента 

е необходимо „изразяване― на идеята за даден проект и тук основно се работи ръчно със 

скициране. Ролята на компютъра все още се свежда само до тази на нов мощен чертожен 

инструмент. Той се използва масово от студентите за постигане на крайния резултат - 

изработването на чертожната документация на проекта и все още почти не се използва за 

подпомагане на самия творчески процес. Трябва да се обърне внимание, че тези умения са 

базови и усвояването им е предпоставка за правилно и полезно използване на 

специализираните информационни технологии. 

Различните варианти за надграждане на усвоените първоначални компютърни умения 

се осъществяват през следващите семестриални курсове. Те предлагат набор от избираеми 

дисциплини, които дават възможност на студентите да усвояват нови знания със 
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специализирани програмни продукти. Както постепенно се навлиза в архитектурното 

проектиране, така  се добавят и нови знания за информационните технологии. 

Избираемите и факултативни дисциплини по ИТ предлагат следните възможности за 

избор на програмни продукти:  AutoDesk REVIT, Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek Allplan. 

Изброените програми ползват така наречената BIM технология (Информационен модел на 

сградата). 

Факултативните курсове към Архитектурния факултет на УАСГ дават постоянна 

възможност за запознаване с нови програмни продукти, което следва да бъде една постоянна 

тенденция с оглед нуждите на практиката. 

 

3. Развитие на новите информационни технологии и тяхното използване в 

практиката, в контекста на устойчивата архитектура. 

С развитието на новите информационни технологии се поставят нови проблеми, които 

могат да се решат още на „виртуалната чертожна маса―, още във фазата на проектирането. Те 

позволяват по-бързо генериране на цялостен проект на базата на единен тримерен модел и 

визуален контрол на пластичната форма на обема на проектирания обект. 

Типична последователност при формиране на генералната идея за проектираната сграда 

е последователното развитие от пораждане на концепция, през нейния анализ и оценка на 

резултатите от него, до решение за промяна и формиране на нова идея. Този цикъл се 

повтаря, като движение по една спирала, докато творецът прецени, че решението 

удовлетворява в по-голяма степен комплекса от изисквания - естетически, функционални, 

конструктивни, икономически. В ранните стадии на архитектурното проектиране 

архитектите непрекъснато предефинират своето проектно пространство, преразглеждайки и 

преосмисляйки изискванията на проекта и формулирайки непрекъснато експериментални 

решения. Използваната техника на работа за представяне на идеи и концепции в тази фаза 

при традиционното проектиране обикновено е скициране и това е средството за изразяване 

на мисли и идеи „в движение", в развитие. Неотдавнашни изследвания се опитват да дадат 

отговор на въпроса защо скицирането се е превърнало в ефективно средство и метод за 

създаване на концептуален дизайн. Едни от изследванията предполагат, че неяснотата 

(неопределеността) е един от ключовите фактори, защото тя позволява да се видят нови 

възможности в създадените изображения, което позволява преоценка, реинтерпретиране и 

развитие на решението. Първоначалните скици имат символичен, най-общ характер и имат 

за цел преди всичко да стимулират въображението, да тестват първоначалните идеи и 

концепции и да генерират серия от алтернативи. [2] 

Двумерното чертане с програмен продукт - компютърната графика (графичен модел на 

геометричен обект) революционизира чертожния процес. С компютъра се постига бързина, 

пълнота и високо качество при изработване на чертежите на архитектурния проект. 

Системите за обемно моделиране и визуализация (геометричен модел) се превърнаха в 

незаменимо средство за онагледяване и представяне на архитектурния проект. Те позволяват 

генерирането на фотореалистични картини на проектирания обект, предоставят възможност 

за неговото възприемане в реалната среда. Програмите за компютърна анимация правят 

възможна виртуалната разходка в проектираната сграда, заместват правенето на макети, като 

се икономисват материалите за направата им. Голямо предимство е и възможността за 

генериране на варианти на основната идея и детайлизиране на отделни компоненти от 

модела. 

Концепцията за устойчива (отговорна) архитектура изисква прилагане на нови подходи 

за проектиране, в основата на които са различни програмни продукти за сграден анализ, като 

целта е да се обхване целия жизнен цикъл на сградата. В градоустройството подобен продукт 

са Географските Информационни Системи (ГИС) за устройствен анализ, прогнозиране и 

планиране. 

През последните години с голяма бързина навлизат нови компютърни технологии и 

програмни продукти. Например BIM технологията, с която се създава модел на сградата, 

като се използват конструктивни и архитектурни елементи в реалните им размери, както и 

действително оборудване и обзавеждане, предоставено от производителите. Проектира се 
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вече с интелигентни елементи, а не с линии, дъги и други двумерни графични примитиви. 

Създавайки 3D модел с оборудване в реални размери се получават точни количествени 

сметки и лесно се засичат конфликти между отделните елементи на сградата. [3] 

BIM (информационен модел на сграда) представлява цифрово представителство на 

физически и функционални характеристики на сградата. BIM е общ ресурс на знания и 

информация за проектиране на сгради и съоръжения - за формиране на надеждна основа за 

решения за целия им жизнен цикъл. Революционизира се комуникирането на архитектурния 

проект. Накратко, BIM предоставя възможности да се проектира във „виртуалното" 

пространство преди сблъсъка с ограничените ресурси при създаването, обслужването и 

поддръжката на сградата, която ще съществува, може би, повече от 50 години. 

Възможностите на BIM да посрещне всички тези различни нужди са неограничени, 

поради богатството от информация. Общо взето понастоящем нужната информация е 

достъпна на мига. Обаче правилата относно това, как да се управлява и обменя тази 

информация, не са общоприети все още, което е една от причините да се търси 

стандартизация на тази технология. 

Някои от плюсовете на BIM технологията [4]:  

 Време за проектиране 

При технологията BIM всички чертежи - разпределения, разрези, фасади - се генерират 

автоматично от модела, вместо един по един. Технологията предлага логическа структура, 

която е организирана в етажи и слоеве т.е. по начина, по който се мисли. 

Документацията се създава паралелно с модела, включително и актуалните 

количествени сметки. Редакциите се правят само на едно място, а като краен резултат се 

печели повече време за проектиране и „правене" на архитектура. 

 Избор на проектантско решение 

Архитектът обичайно създава няколко варианта на сградата. Как обаче да е сигурен, че 

е намерил най-доброто решение, без да допусне компромис с практическите аспекти?  

В средата на технологията BIM всеки от вариантите може да бъде анализиран визуално 

- чрез всевъзможни изгледи и перспективи и цифрово - посредством зони и количествените 

сметки, така че да се намери балансът между добрата архитектура и техническите 

изисквания. 

 Управление на промените 

Промените се правят върху модела, а се отразяват върху всички чертежи. 

Ако се работи в план, много по-лесно е да се редактира в контекста на съответния 

разрез, където веднага се виждат резултатите от промените. Дори когато се проектира в 

работна фаза на проекта, може да съгласуват чертежите с „живия" модел. Така средата 

комбинира предимствата на BIM с гъвкавостта, необходима при създаването на детайлна 

документация за проекта. 

 Съгласуване 

Когато създава 3D модел и всичките му компоненти, може да се провери всяка част и 

аспект на проекта. Координацията на чертежите в рамките на проекта е гарантирана от 

автоматичната му актуализация. 

Работейки с BIM технологията, може бързо и визуално да се анализират разликите 

между 3D модела и архитектурните чертежи, с тези на специалностите. Така е много по-

лесно да се открият конфликтите между отделните части и системи, още преди да е 

започнало строителството. 

 Съвместна работа 

Съвместната работа позволява на няколко архитекта да работят върху един и същ 

проект, чрез управление на достъпа им до „централен" модел. Очакванията към технологията 

са заложени в отвореното писмо на AIA от 2004г. до софтуерните производители: 

„едновременна редакция"; „предотвратяване на конфликти"; „промени, достъпни веднага"... 

 Динамично управление на екипите 

Архитектурният офис работи като баскетболен отбор – ―играчите в нападение и 

отбрана се сменят при необходимост‖. [4] При ArchiCAD може свободно да се сменят хора 

от екипите, така, че да работят по различни проекти. Например, ако са  необходими повече 
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хора, които да работят по документацията в работна фаза. При нужда проектът може да бъде 

„замразен", а хората прехвърлени по друг. 

 Производителност 

Въпросът, който много често се задава: Как да сме сигурни, че ще можем да направим 

модел, който е над 30000 м2 и съдържа повече от 100 чертежа в ArchiCAD? 

ArchiCAD е единственият BIM софтуер, който използва възможностите на последното 

поколение компютри, като поддържа много-ядрени процесори и е оптимизиран за 64-битов 

Windows. 

Така, при генериране на тримерен изглед или разрез, може да се разчита на паралелната 

работа на ядрата на процесора (4-ядрените вече са стандарт). При сложен модел, може да се 

постави на практика неограничено количество оперативна памет и да се осигури сигурност, 

че софтуерът ще го възпроизведе безпроблемно. 

 "Зелено" проектиране“ 

80% от решенията, свързани с енергийната ефективност на сградата се взимат от 

архитекта в ранните фази на проекта, а инженерите имат влияние само върху останалите 20% 

в по-късните му фази.  

В ArchiCAD модулът EcoDesigner позволява да се оцени конкретно проектантско 

решение още при идейната фаза на проекта, пресмятайки колко ще струва издръжката на 

сградата по месеци за една година, на базата на консумираната енергия.  

Задавайки данни за мястото и функцията на сградата, нейната структура и отвори, 

системите в нея и отчитайки зоните, с които тя граничи със средата, алгоритамът прави 

динамичен анализ на енергийната ефективност.  

Извеждат се резултати за консумацията на енергия, количеството на отделения CO2 и 

месечни диаграми за баланса на енергията.   

 Интеграция с инженерите   

Отворената среда позволява да се избират тези инженерни специалности, с които да се 

работи по тяхната компетентност, а не по софтуера, който се използва. Комуникацията с 

конструкторите е на ниво двумерни чертежи или на ниво модел, посредством стандарта IFC.  

Другите тримерни инженерни мрежи (ОВ, ВиК и електро) се внасят, създават и 

редактират в средата на ArchiCAD с модула MEP. Когато се съгласува с инженер, който 

работи в 3D, може да се вкара модела му чрез IFC или директно, ако той използва AutoCAD 

MEP.  

Двумерните инженерни чертежи се използват за подложка в ArchiCAD, върху която да 

се създаде тримерния модел на инсталациите. Функцията за автоматично откриване на 

конфликти между архитектурния модел и инсталациите позволява да се избегнат скъпо 

струващи грешки в процеса на строителство.   

 Параметрични обекти   

Голяма част от работата на архитектите отива в правенето на промени - нещо, за което 

обикновено не им се плаща. Колкото по-лесно се правят промените, толкова по-печеливша е 

дадена архитектурна практика. В основата на ArchiCAD е параметричната технология GDL.  

С нея са създадени обекти, отчитащи мащаба и съдържащи реални строителни данни. С 

тях може да се направят множество варианти, както и да се сменят обекти от електронни 

каталози. Направените на момента промени, се отразят във всички чертежи, където 

присъстват обектите.[4] 

Новите модели за компютърно-базирано екипно взаимодействие позволяват на 

архитектите да работят в отлична координация с колеги и клиенти от цял свят. Не е проблем 

изпращането на чертежи, скици и документация на огромни разстояния по електронен път 

чрез глобалната мрежа, без използване на хартия. На практика, сега вече е възможно 

участниците в процеса на проектиране и управление на архитектурния проект да работят и 

комуникират помежду си, намирайки се на огромни разстояния един от друг.  

Разновидности на BIM технологията са така наречените 4D BIM, 5D BIM, 6D BIM 

проектиране. Това е своеобразна еволюция на BIM технологията. С добавяне на 

допълнителни фактори (време, разходи, „управление‖ на виртуалната сграда) е възможно да 

се изследва поведението на сградата през целия и жизнен цикъл.  
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Друга сравнително нова технология е - IPD (Integrated Project Delivery интегрирано 

изготвяне на проекти), понякога погрешно разбирано, само и единствено, като начин всички 

от проектантския екип да работят в един общ BIM модел. Всъщност това е само една част от 

предназначението му - IPD на практика е много повече.  

През 2007 в наръчника на AIA е прието определението, че „IPD е подход за изготвяне 

на проекти, който интегрира хора, системи, бизнес структури и практики в един процес, 

който обединява в тясно сътрудничество способностите и проницателността на всички 

участници, позволявайки да се оптимизират резултатите, да се повиши стойността на 

сградата, да се намалят загубите и да се повиши ефективността на работата през етапите на 

проектиране, производство и изграждане."  

Във втората версия на споменатия наръчник за IPD (2010 г.), осъвременената работна 

дефиниция гласи, че: „IPD е метод за изготвяне на съвместни проекти, изискващ договорно 

споразумение между собственика, архитекта и строителя, където рискът и печалбите са 

споделени и успехът на инвеститорите е подчинен на успеха на проекта. Повече от 

обикновено споделяне на информация, IPD се явява като напълно нов и различен работен и 

договорен модел, където главните инвеститори делят рисковете и печалбите при 

проектирането на сграда или съоръжение.‖ [5] 

 

5. Изводи и препоръки. 

През последните години студентите по архитектура се запознават в процеса на 

обучение с принципите и критериите на устойчивата архитектура. В тази връзка е 

необходимо ефективно да се интегрират  НИТ -  за да се осъществи пълноценна реализация 

на заложените цели за изследване на сградите и градоустройствената среда още на ниво 

проект. Това би могло де се осъществи чрез оптимизиране на учебните програми и по-голямо 

разнообразие на избираеми и факултативни дисциплини. 
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