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Съдържание и обем на дисертационния труд: 

Съдържанието на дисертационния труд е организирано в пет глави и 4 броя приложения 
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УВОД 

1. Обща характеристика на дисертационния труд. Актуалност и значимост на 
изследването 

Постепенното осъзнаване на значимостта на опазването на културно-историческите 
ценности и опазването на националната идентичност, присъединяването на Република 
България като страна членка на Европейския съюз, както и налагането на идеята за 
устойчиво развитие, включваща в себе си като неизменна част културното развитие, са 
основни предпоставки през последното десетилетие темата за опазването на културно-
историческото наследство да придобива все по-широка актуалност. През последните 
години са създадени и развити стратегии за опазването на културно-историческото 
наследство на национално и  местно ниво, успешно са изпълнени множество проекти в 
тази сфера.  

Строителните проекти, свързани с дейности по опазване  на културно-историческото 
наследство, крият в себе си много специфики и по-голям риск при изпълнението им. Това 
налага при такъв тип обекти да бъдат прилагани съвременни методи за управлението на 
проектите, което е темата на дисертационният труд.  

2. Цели и задачи на изследването 
Целта на дисертационното изследване е да се анализира приложимостта на 

световно утвърдените Методи за Управление на проекти, в частност на  Методът за 
Управление на стойността и Методът за Управление на достигнатата стойност при 
реализирането на проекти,  свързани с опазването на недвижимото културно-
историческо наследство, в т.ч.  и разработването на ефективен приложен модел за 
инвеститорски контрол.  

За изпълнението на поставената цел е необходимо да бъдат решени следните 
основни задачи: 

 Да се проследят етапите на строителния инвестиционен проект, като се 
анализират спецификите на всеки отделен етап при изпълнението на обекти, част 
от недвижимото културно-историческо наследство; 

 Да се систематизира и анализира публичната информация, свързана с 
политиката, дейностите и слабостите при управлението на проекти, свързани с 
опазване на недвижимо културно-историческо наследство у нас; 

 Да се разгледат Управлението на стойността и Управлението на достигнатата 
стойност като методи за управление на строителните инвестиционни проекти и 
методи за осъществяване на инвеститорски контрол, с разясняване на тяхната 
същност, особености, предимства и недостатъци, да се оцени тяхната 
приложимост при реализиране на обекти, свързани с дейности по опазване на 
недвижимото културно-историческо наследство; 

 Да се разработи приложен модел за осъществяване на инвеститорски контрол 
при изпълнението на строителен инвестиционен проект, на базата на данни от 
реализирането на реален обект. 

3. Предмет и обект на изследването 
Предмет на изследването е възможността за прилагане на съвременни методи за 

управление и контрол на строителни инвестиционни проекти, свързани с опазването на 
недвижимото културно-историческо наследство, а именно Управлението на стойността и  
Управлението на достигнатата стойност, които да подобрят ефективността на 
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изпълнението на проектите и увеличат стойността им чрез създаването на по-добра 
организация на работа, прозрачност и проследимост на процесите, и да оптимизират 
разходите за строителство. 

Обекти на изследването са спецификите при реализиране на строителните 
инвестиционни проекти, свързани с опазването на културно-историческото наследство, 
слабостите в политиката и дейностите, които държавата предприема в тази връзка, като 
хипотезата на дисертационния труд е доказана на примера на реализиран през периода 
2012-2013 г. проект за обект: „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА 
КРЕПОСТ С ЦЪРКОВЕН АНСАМБЪЛ И ОБРОК НА ХЪЛМА "СВ.СПАС", С.БЕЛЧИН, 
ОБЩ.САМОКОВ”. 

 

 
Фигура 1 Късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма "Св.Спас" 

Източник: http://www.carimaligrad.com/ 

4. Хипотеза на изследването 
Хипотезата на изследването е свързана с възможността за усъвършенстване на 

методите за инвеститорски контрол и повишаване на ефективността му при управление 
на строителни инвестиционни проекти, свързани с опазване на недвижимо културно-
историческо наследство, чрез прилагане на методите на Управление на стойността и на 
Управление на достигнатата стойност. 

5. Методи за провеждане на изследването 
При избора на методи за провеждане на изследването е отчетен характера на 

поставената цел, като дисертационният труд е поддържал принципите на прецизност, 
обективност, единство на анализа и синтеза, и дискретност. 

Предварителен етап 
Избор на актуална тема, която е от значимост за развитието на строителния 

инвестиционен процес и косвено би спомогнала за развитието на политиката за 
опазването на културно-историческото наследство на България. Дефиниране на основна 
изследователска хипотеза, цел и задачи на изследването 

Изследователски етап 
За формулиране и анализ на спецификите на проблема е извършено теоретично 
изследване: приложени са теоретичен и съпоставителен анализ с критичен аспект.  
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За установяване на основните слабости в сферата на обследваната тема е използван 
метод на извадките, последван от извършени систематизиране, документиране и синтез, 
причинно-следствен анализ. 
При подробното запознаване с обекта, на базата, на която е разработен приложният 
модел, е извършено дълбочинно интервю с представител на фирмата - изпълнител на 
строителните дейности. 

Експериментален етап 
Разработен е модел за прилагане на методите за управление на изпълнението на 
проекта, който предлага метод за обработка и анализ на резултатите, форма на 
представяне. 

Заключителен етап 
Формулирани са изводи, приноси и препоръки за бъдещи изследвания. 
 
За реализирането на целите и задачите на изследването са използвани следните 
комбинирани методи (при теоретичното и при екперименталното изследване): 
индуктивен метод, дедуктивен метод, анализ, синтез, метод на сравнението. 
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ГЛАВА I – Управление на стойността като съвременен метод за 
инвеститорски контрол при опазване на културно-историческото 

наследство в условията на устойчиво развитие: преглед и анализ на 
понятията – литературен обзор 

В първа глава на дисертационния труд са разгледани основните понятия, които са 
ключови в темата на изследването, а именно: строителен проект, стойност. На база на 
познатата литература е извършен съпоставителен анализ на основните характеристики на 
понятията. Анализирани са спецификите на понятията и характеристиките им в случаите, 
когато обектите на изследване са проекти, свързани с опазване на културно-
историческото наследство. Тук е изследвана и темата за културно-историческото 
наследство в България: обем, видове, принципи при опазването му, използвани методи 
за реновиране. В главата са разяснени понятието и принципите на устойчиво развитие и 
защо опазването на културно-историческото наследство е основно негово измерение. 

1. Строителен проект: същност, етапи, видове строителни проекти, място на 
финансовата част 

1.1. Същност, цели и основни характеристики на строителния проект. Специфики на 
строителен проект, свързан с дейност по опазване на културно-историческото 
наследство: 

Строителството е основната предпоставка за осигуряването на необходимата 
материална среда, в която човешкото общество да оцелява и да се развива. Строителният 
проект е съвкупността от всички дейности, чрез които се създава, реновира или 
реконструира материалната среда. Всеки строителен проект е комплексна и сложна 
задача: той цели да осигури едновременно сигурност, функционалност, икономическа и 
финансова оправданост, екологичност, енергийна ефективност и  бързина на 
изпълнението. В областта на опазването на недвижимото културно – историческо 
наследство, строителният проект придобива по-специализирано значение, поради 
необходимостта от   предаване на историческата, културна и духовна ценност на обекта.   

За анализиране на основните характеристики на всеки проект и систематизиране на 
спецификите при проектите, свързани с дейности по опазването на недвижимото 
културно-историческо наследство, авторът се е запознал с дефинициите за понятието 
„проект“ в Международен стандарт за управление на проекти ISO 21500, 2012; PMBOK, 
PMI 2004 и други. След анализът им е обобщено, че всяко едно от определенията, 
акцентира върху двете основни характеристики на един проект: 

 Всеки проект е строго индивидуален, като има единствена, конкретна цел и 
добре дефиниран краен продукт; 

 Проектът е с временен характер, осъществява се за фиксиран период от време, в 
рамката на конкретно време и средства, изисквания за качество; 

Строителният проект, изпълняващ дейности по опазване на културно-историческото 
наследство, е много комплексен и сложен процес. При този тип проекти винаги има 
повече фактори, които следва да бъдат съобразени, по-многопластови цели, които следва 
да бъдат постигнати, участват по-голям набор от специалисти /включително историци, 
археолози, други специалисти в областта/, които трябва да бъдат правилно 
организирани, управлявани. 
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1.2. Заинтересовани страни и преки участници в процеса 
За успешното реализиране на един строителен обект е необходимо в процеса да 

бъдат включени голям брой хора, които е прието да се наричат „заинтересовани страни“, 
като те могат да бъдат отделно лице или група от хора. Такива например са: потребители, 
инвеститор, капиталовложители, изпълнители и подизпълнители, доставчици, вътрешен 
персонал и др. Като основни участници в строителния проект пък са възприети 
инвеститора, проектанта, супервайзора, консултанта, проектовия мениджър, строителя, 
доставчика и техническия ръководител. 

При извършването на дейности, свързани с опазване на недвижимото културно-
историческо наследство, основните участници в проекта се припокриват с описаните по-
горе, като е необходимо те да имат опит в  изпълнението на такъв тип проекти. Друго 
задължително изискване е в процеса да бъдат включени допълнителни участници, които 
са по-тясно специализирани като aрхеолози, историци, архитекти, художници, 
стенописци, скулптори и други специалисти,   лица, които изпълняват консултантски 
услуги и дават своите експертни становища по възникнали въпроси по обекта  

1.3.  Жизнен цикъл на проекта 
Въпреки уникалността и разнообразността на проектите, за осъществяването им 

стандартно се преминава през няколко фази, подредени в конкретен ред, като 
съвкупността от фази обикновено се нарича „жизненият цикъл на проекта“.  Тези фази по 
поредност те са: 

1. Зараждане и дефиниране на идеята за проекта; 
2. Извършване на предпроектни проучвания, проверка на икономическата 

целесъобразност; 
3. Проектиране и съгласуване на проектите; 
4. Избор на изпълнители / Тръжна процедура; 
5. Изпълнение на строителството; 
6. Пуск и реализация; 
7. Производство и експлоатация; 

При обектите, част от недвижимото културно-историческо наследство, всички етапи 
са идентични с описаните по-горе. Следва да се отбележи, че стандартно в тези случаи 
по-продължителни са етапите на извършване на предпроектните проучвания и етапа на 
изпълнение на обекта. При тези обекти от съществена значимост е също последният етап: 
експлоатацията на обекта, предвид специализираните грижи, от които се нуждаят този 
вид проекти.  

1.4. Видове контрол на качеството по време на реализацията на строителния проект 
При реализирането на строителния проект основните изисквания към контрола на 

строителния процес са различни в зависимост от интересите на конкретната 
заинтересована страна. В най-общ вид системата за контрол и осигуряване на качество на 
строителния процес е показана на фигура 2.    
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Фигура 2 Система за контрол на качеството  

Източник: Лалова, Цветанка, „Организация на строителството“, София, 2004г. 
 

 Инвеститорски контрол: възложителят/инвеститорът търси да постигне най-висока 
функционалност на обекта, но срещу най-ниски възможни разходи. Интересите на 
възложителя защитава инвеститорският контрол.  

 Авторски надзор: процесът, в който проектантите следят дали по време на 
строителството се изпълняват предписанията им. 

 Строителен надзор и технически контрол: държавните контролни органи следят за 
законосъобразността на проекта, защитаването на обществените интереси и 
изискванията на околната среда, безопасното изпълнение на строежа. При обекти от 
първа до четвърта категория, този контрол се осъществява от  строителен надзор, а 
за обекти от пета категория се упражнява технически контрол за част „Конструкции“. 

1.5. Финансово планиране: 
От гледната точна на инвеститора един от най-важните аспекти в строителния 

процес е  проектът да бъде изпълнен по-най-ефективния и най-икономичен начин, тоест 
търси се икономическа обоснованост и възможност за печалба. В тази връзка е 
необходимо да бъде извършено детайлно финансово планиране. Авторът на 
дисертацията се е запознал с различни дефиниции на термина „финансово планиране“, 
като в синтез може да бъде формулирано, че финансовото планиране в строителството е 
определянето на финансовите потребности, които са необходими за успешното 
реализиране на целите на един проект, разпределението на необходимите средства в 
хода на времето и изпълнението на проекта, и планирането на възвръщаемостта на 
строителния проект /При проекти, свързани с дейности по опазване на културно-
историческо наследство, възвръщаемостта на проекта следва да се разглежда от гледна 
точка на постигнат ефект върху обществото и развитие на региона./. Финансовото 
планиране включва също методите за контролиране на вложеното и цялостен анализ на 
капиталовите вложения.  

По мнение на автора, за обектите, част от недвижимото културно-историческо 
наследство, финансовото планиране следва да се прави не само във фазите по проучване, 
съставяне на проектна документация и извършване на самото строителство, но също 
трябва да продължи и след приключване на строителния проект чрез изготвяне на план 
за необходимите разходи за поддръжка на обекта и проследяване във времето на 
възвръщаемостта/ ефекта, който обектът е постигнал. 
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2. Стойност: понятие, фактори, които влияят върху стойността в отделните фази на 
строителството 

2.1. Понятие за стойност 
Понятието стойност може да носи много различни значения в зависимост от 

контекста, е който е поставено. Когато говорим за стойност в строителен проект, 
определението се доближава най-вече до икономическия смисъл на думата, а именно 
съотношението между цена/ или вложени финансови ресурси/ и достигната 
полза/функционалност. Постигнатата стойност е всъщност реалното измерение на това до 
колко един проект е бил успешен, до колко са постигнати изискванията и желанията на 
заинтересованите страни и дали изпълнението му е било икономическо целесъобразно. 

2.2. Измерения на стойността 
Измеренията на стойността могат да бъдат изключително разнообразни.  След 

запознаване с  различни класификации на видове стойност са систематизирани основните 
видове стойност, които следва да бъдат взети предвид при анализиране на обекти, част 
от културно-историческото наследство. По мнение на автора това са: 

 Потребителска стойност: Размерът на средствата, вложени за реализирането на 
крайния продукт, който да отговаря на предварително заложените изисквания; 

 Функционална стойност: Връзката между ценност на функционалността на обекта 
и необходимите разходи за постигане на тази функционалност. В случая на 
културно-исторически обекти тя трябва да се разглежда през призмата на 
функционалност на обекта за времето, от което той датира. Тя трябва да бъде 
добре оценена, за да бъде коректно пресъздадена; 

 Естетическа стойност /Esteem value/: Размерът на средствата, които един 
потребител е готов да даде за продукта, като гледа на него от естетична гледна 
точка, а не го оценя предвид функционалността му. Тя е от особено значение за 
разглеждания вид обекти. 

 Добавена стойност: Добавената стойност на един обект често се разглежда като 
допълнително външно условие или предпоставка, които правят един обект 
повече или по-малко ценен. 

3. Опазване на културно историческото наследство: културно историческо 
наследство на България; принципи при опазването на културно историческото 
наследство; методи за поддръжка/реставрация; 

3.1. Културно-историческо наследство на България, видове 
България е страна, която пише своята история повече от 1300 години. Богатството на 

историята и специфичното географско местоположение предполагат и богатството на 
културно-историческото ни наследство.  

У нас видовете културно-историческото наследство се разделят основно според два 
признака: материално и нематериално. Материалното културно наследство включва в 
себе си всички материални свидетелства за културното развитие на обществото, като то 
се подразделя съответно на движимо и недвижимо материално наследство. 
Нематериалното културно-историческо наследство обхваща нематериални изразни 
средства като обичаи, песни, танци, ритуали и други. Категоризация за културно-
историческото наследство се прави и според значението на обектите, като общоприетите 
категории са обекти със световно значение, обекти с национално значение и обекти с 
местно значение.  

В настоящата дисертация акцент ще се постави върху материалното недвижимо 
наследство. В България са регистрирани повече от 40 000 обекти част от недвижимото 
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културно-историческо наследство. Общо 10 материални обекта от Списъка на световното 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО, включително 7 културни и 3 природни 
обекта, се намират в България. 

3.2. Принципи за опазване на културно-историческото наследство 
Опазването на културно-историческото наследство е споделена отговорност на 

цялото общество, а Министерството на културата е органът, който провежда и следи за 
изпълнението на политика за закрила и развитие на културата.  Нормативният акт, чиито 
принципи следва да бъдат спазвани в България е  Закон за закрила и развитие на 
културата и Закон за културното наследство.  

При опазването на културно-историческото наследство следва да се спазват 
общовалидни принципи, които да осигурят добрата практика при реставрацията и 
ревитализацията на този вид обекти. Считаме, че от познатата ни литература, най-добре 
систематизирани са принципите, посочени в  „Принципи за Консервация на наследството 
в Китай“, документ издаден от China Icomos, 2002, а именно: 

1. „Основната цел на реставрацията е да запази физическите останки на 
обекта/сградата, да запази автентичността на всички елементи на 
историческия район и да опази пълната историческа стойност и информация 
за бъдещите поколения; 

2. Архитектурният паметник следва да бъде реновиран по начин, който ще 
запази и покаже ценния принос на паметника през целия му живот; 

3. Ключов момент е разбирането на ценността/важността  на обектът, част 
от културно-историческото наследство...; 

4. Всеки етап в процеса следва да се базира на резултатите от проведените 
проучвания; 

5. В процеса на реставрация трябва да бъде достигната четимост на 
обектите...; 

6. При реновацията, историческата стойност на паметника трябва да се 
асоциира с първоначално заложения му начин на използване; 

7. Реставрацията не трябва да бъде извършвана с цел финансова 
облага/печалба; 

8. Опазването на културно-историческото наследство се провежда като 
последователен процес. Всяка стъпка трябва да спазва съответните закони и 
разпоредби, като същевременно се спазват и най-добрите професионални 
практики; 

9. Документирането и анализът на решенията е от съществено значение; 
10. Районът около паметника също следва да бъде част от реставрационния 

процес. „ 

По мнение на автора изброените принципи са отлична основа за създаване на 
официален документ /закон/ за общовалидни принципи при реставриране на недвижимо 
културно-историческо наследство.  

3.3. Необходимост от реновиране 
Съществуващото недвижимо културно-историческо наследство е обект на процеси 

на разрушение във времето, което води до намалена функционалност и сигурност на 
конструкцията. За да бъдат предадени на бъдещите поколения информацията и 
посланията, които този вид обекти носят, е необходимо да се осигури доброто им 
състояние. В своята книга „Анализ на разходите през жизнения цикъл на проект за 
реновиране на архитектурно-строителни ценности в условията на устойчиво развитие“, 



 

10 
 

проф. Фантина Рангелова систематизира следните обстоятелства, при които е 
необходима реновация, а именно: 

 Наличие на видими дефекти в сградата; 
 Повреди или разрушения, които повлияват върху стабилността и 

носимоспособността на конструкцията на сградата; 
 Промяна на функционалното предназначение на сградата; 
 Необходимост от прилагане на изискванията на съвременните норми и стандарти 

по отношение на устойчивостта и носимоспособността на конструкцията;  

За систематизиране на основни принципи, които е необходимо да бъдат спазени 
при извършване на реставрация, така че проектът да бъде успешен от инженерна и 
културна гледна точка, е разгледана следната литература: „Анализ на разходите през 
жизнения цикъл на проект за реновиране на архитектурно-строителни ценности в 
условията на устойчиво развитие“, книга на проф. Фантина Рангелова; „ Принципи, 
политика и ръководство за консервация на култуно-историческо наследство“, документ 
на организацията Историческа Англия; статия на тема „Опазване на архитектурното 
наследство - отговорност пред бъдещето“, Маргарита Коева, 2006г. Посочените принципи 
в трите източника до висока степен се покриват, но всеки от тях допринася за следния, 
максимално изчерпателен по мнение на автора, набор от основни принципи при 
реставрацията, а именно: 

 Културно-историческото наследство следва да се разглежда като споделен 
ресурс, като процесът на реновиране трябва да бъде разумен, прозрачен и 
последователен; 

 Процесът на реновиране трябва да запази културно-историческата ценност и 
идентичност на обекта; 

 Използване на устойчиви методи за реновиране; 
 Осигуряване на конструктивна устойчивост; 
 Минимални интервенции; 
 Осигуряване на съвместимост на материалите и използване на  обратими 

методи; 
 Стриктно и пълно водене документация; 
 Анализ на взетите решения и допуснатите грешки. 

В практиката обаче, не винаги е възможно да се спазят всички принципни 
едновременно, тъй като понякога те са в конфликт един с друг. В зависимост от 
спецификата на всеки обект се взема решение, кои от принципите са приоритет. 

3.4. Методология за реновация на обекти, част от културно-историческото 
наследство 

3.4.1. Фази и дейности при извършване на реновация 
За да бъде успешен, процесът на реновация на обекти, част от културно-

историческото наследство, следва да спазва стриктен процес. В книгата „Анализ на 
разходите през жизнения цикъл на проект за реновиране на архитектурно-строителни 
ценности в условията на устойчиво развитие“, проф. Фантина Рангелова, обособява 
следните отделни фази и дейности в процеса на реставрационните работи: 

1. Събиране на документация за сградата; 
2. Подробно проучване и анализ на настоящото състояние на сградата; 
3. Диагностично заключение относно физическото състояние на сградата; 
4. Оценка на конструктивната устойчивост и безопасност на сградата на дадена 

архитектурно-строителна ценност; 
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5. Проектиране и изграждане на решения за конструктивна намеса/реновация; 
6. Прилагане на решението за реновация; 

В „Принципи за Консервация на наследството в Китай“ формулират аналогични 
фази. Разликата в документа е, че обособяват и последна седма фаза, която се провежда 
след извършване на същинската реставрацията и цели периодичен оглед, изготвяне на 
становище за състоянието на обекта и провеждане на необходими дейности за 
поддръжка. По мнение на автора, грижата за обекта след самата реставрация е от 
основно значение за осигуряване на пълноценно използване на обекта, затова тази 
поддръжка трябва да бъде заложена при изготвянето на плана за реставрация. 

3.4.2. Техники за извършване на реставрация 
Преди започване на процес по реновация на сградата е необходимо да бъде 

направено проучване в исторически план на сградата и да се събере информация за 
първоначалната концепция на сградата, какви ремонтни дейности са извършвани 
/включително реконструкции, пристрояване, надстрояване и др./, както и на какви 
въздействия е била подложена през експлоатационния ѝ живот. Решението за 
конструктивната намеса следва да бъде разгледана от гледна точка на цена и постигнати 
ползи. 

В дисертационния труд са разгледани кой са най-често срещаните проблеми  и 
необходими строителни намеси. Описани са възможни решения, които се прилагат в 
практиката, като са посочени случаите, в които е подходящо да бъдат използвани и какви 
са техните предимства и недостатъци. 

4. Управление на стойността: същност, история, изисквания за прилагане на 
метода, софтуерни продукти 

4.1. Понятието Управление на стойността /Value management/, история 
Управлението на стойността е комбинация от техники, концентрирани върху 

дефинирането, максимизирането и постигането на „стойност срещу цена”, като понятието 
за стойност е индивидуално за всеки отделен проект/продукт и се дефинира  от клиента. 
Целта на управлението на стойността е да се идентифицира функцията на продукт или 
услуга, изчислена като стойност, и да се осигури най-ниска обща цена за целия жизнен 
живот на продукта, като се спазят най-високи изисквания за експлоатационни качества, 
устойчивост, безопасност и естетика. 

Първоначално идеята за Управлението на стойността се заражда  в Съединените 
Щати на Америка към 1950г.  Практиката за прилагане на управление на стойността е 
нова, като в България единични техники и подходи се използват при управлението на 
проекти, но идеята не е наложена и често прилагана. 

4.2. Ключови принципи на Управлението на стойността  
За преглед на ключовите принципи при прилагането на Управление на стойността, 

авторът на дисертацията се е запознал със следните по-разпространени и цитирани книги 
и ръководства в сферата на Управление на стойността в строителството: К., Джон, М., 
Стивън и Г., Друммонд „Управление на стойността в строителните проекти“, 2015г., второ 
издание; В., Рей и П., Джефри „Управление на цената и стойността в проектите“, 2008г.; 
К., Джон, М., Стивън, „Управление на стойността при проектирането и строителството“, 
2005г.; Н., Браян и МкЕ., Уилям, „Управление на стойността в строителството, практическо 
ръководство“, 2005г., Десето издание., К., Джон, М., Стивън и Г., Друммонд „Управление 
на стойността в строителството“, 2004г., първо издание. Вероятно предвид това, че този 
метод на управление е все още млад, се наблюдават единни разбирания за основните 
принципи, които трябва да бъдат спазвани при прилагането му. Възприемаме като най-
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добре формулирани и ясно заявени са принципите в книгата В., Рей и П., Джефри 
„Управление на цената и стойността в проектите“, 2008г.. Съгласно авторите, прилагането 
на управлението на стойността следва три основни принципа: 

 „Непрекъснат стремеж за повишаване на стойността на проекта, създаване 
на показатели за оценяване на стойността и наблюдение и контрол върху 
тях; 

 Съсредоточаване върху ясното определяне на целите, преди да се търсят 
решения; 

 Съсредоточаване върху функциите, ключови за постигането на максимални 
резултати, които са иновативни, значими и практични.“ 

4.3. Управление на стойността: термини 
В обследваната литература, която се занимава с разясняване на същността на 

Управление на стойността, всички автори разделят процеса условно на три етапа. Те 
следват хода на жизнения цикъл на проекта и са използвани следните термини за 
обособяването им: планиране на стойността, проектиране на стойността, анализ на 
стойността. Съгласно книгата „Управление на цената и стойността в проектите“, Р. 
Венкатараман  и Дж.  Пинто дефинициите им са: 

„Планиране на стойността (Value planning): Планирането на стойността (VP) е 
проучване на стойността, което се случва по време на ранните етапи на 
проектиране или разработване на жизнения цикъл на проекта, преди да бъде избран 
точния метод за осъществяването му. Планирането на стойността обикновено се 
фокусира върху определянето на целите на проекта ....  

Проектиране на стойността (Value engineering): Проектирането на 
стойността (VE) е наименованието на набора от техники, прилагани по време на 
проектирането на проекта. … VE изследва, анализира, сравнява и избира измежду 
различните варианти, които ще отговарят на ценните изисквания на 
заинтересованите страни. Проектирането на стойността (VE) е насочено основно 
към намиране на конструктивно и техническо решение, ..., то може да определи 
целта, функционалността, цената и стойността на проекта, и също алтернативи 
на проекта и тяхната цена... 

Анализ на стойността (Value analysis): Анализът на стойността (VA) се отнася 
до техники, които се прилагат по време на изпълнението на проекта /контрол на 
стойността/... одитира изпълнението на проекта периодично, като анализира 
прогнозираното с реално изпълненото, с цел индикация на евентуални проблеми. 
Анализ на стойността (VA) се използва като термин и за набор от техники, които се 
прилагат след завършване на проекта за анализ за стойността на проекта 
ретроспективно...“ 

В своята книга „Управление на стойността в строителството“, 2015г., второ издание, 
Джон Кели, Джон, Стивън Мейл и Друммонд  Грахам,  взаимствано от Уинстън Дейвис, 
графично представят  значимостта на всеки един от етапите и възможността им да 
повлияят върху качеството на обекта, тоест постигнатата стойност.  
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Фигура 3 Лост на качеството 

Източник: Кели, Джон, Мейл, Стивън, Грахам, Друммонд  
„Управление на стойността в строителството“, 2015г., второ издание, модификация 

 
Ако погледнем процесите от гледната точка на проект, свързан с опазването на 

културно-историческото наследство, възприемаме като задължително условие е 
процесът да бъда извървян при преминаване и през трите фази.  Предвид спецификите 
на този вид проекти, планирането на стойността следва да бъде извършено в най-голям 
детайл. Осъществяването на стриктен и навременен контрол на стойността, както по 
време на проектирането, така и по време на изпълнението на проекта, е от изключителна 
значимост за изпълнение на проекта с цел постигане на максимално висока стойност на 
обекта. 

4.4. Необходимост от Управление на стойността в строителството 
Често срещан проблем в проектите е неясно дефиниране идеята на проекта и 

непълно формулиране на основните изисквания. Ефектът от това обикновено се изразява 
в надхвърляне на предварително заложените средства в бюджета или удължаването на 
срока за изпълнение, недоволство на заинтересованите страни, пропуски в изпълнението 
и други. Управлението на стойността поставя основен акцент именно върху 
идентифицирането на нуждата от проекта и основните му цели още в началните етапи, 
определянето на стойностно измерение на проекта.  

Прилагането на УС също носи ползи свързани с по-добра комуникация между 
участниците в процеса, подобряване на умението за работа в екип, по-добро разбиране 
на целите на проекта. 

В своята книга „Управление на стойността в строителството“, 2015г., второ издание, 
Джон Кели, Джон, Стивън Мейл и Друммонд  Грахам разглеждат подробно основните 
предимства на Управление на стойността в строителството, които са дадени в синтез по-
долу: 

1. Ясно дефинира на понятието стойност за всички заинтересовани страни; 
2. Средство за оптимизиране на баланса между различните потребности и 

очаквания на заинтересованите страни; 
3. База за изясняване на приоритетите и очакванията на клиента, изразени въз 

основа на стойност и функция.; 
4. Постигане на бизнес целите и задоволяване на нуждите им; 
5. Подобрена комуникация,  подобрена производителност и качество; 
6. Механизъм за изчисляване на стойност, като съвкупност от материални и 

нематериални ползи. 
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7. УС е структуриран и надежден метод за прилагане на контрол, който позволява 
одитиране във всеки етап на проекта; 

Прилагането на Управлението на стойността изисква много малко финансови 
средства. Особен приложено в началото на процеса, методът на управление води до 
високи ползи и спестени средства, което винаги е въпрос от особена значимост за всеки 
инвеститор.  

4.5. Софтуерни продукти, базирани на метода на Управление на стойността 
Направено е проучване на софтуерните продукти, които използват метода 

Управление на стойността. В първите два етапа на УС /планиране и проектиране на 
стойността/, определянето на стойността може да бъде осъществено единствено чрез 
човешкия фактор. Затова програмните продукти, които са открити, са приложими основно 
в етапа на изпълнение на проекта, като са отлично средство за контрол на процеса от 
страна на инвеститора относно степента на изпълнението и риска за реализацията на 
проекта. Основни софтуерни продукти, които се използват в последния етап на 
Управление на стойността, при реализирането на проекта, са: 

1. EVMS for ProjectТМ /Earned value management simplified/; 
2. Earned value management от EcoSys ;  
3. Microsoft Office Project; 
4. Oracle Primavera P6, Primavera earned value management; 
5. Deltek Cobra; 
6. Други; 

Основните им предимства и приложимост са разгледани в дисертационния труд. 

5. Устойчиво развитие: история; цели; основи 

5.1. История и понятие за устойчиво развитие 
Концепцията за устойчиво развитие се развива повече от 30 години. Устойчивото 

развитие разглежда елементите на икономиката и технологиите в контекста на тяхното 
пряко влияние върху живота на общността. Поради това, ако икономическото развитие 
има главно количествени измерения като обем, инвестиции, паричен поток и т.н., 
устойчивото развитие набляга на влиянието на тези количествени показатели върху 
общността и ефектите върху обществения интерес, които пряко се отразяват на 
качеството на живот - мобилност, използване на технологии, съхраняване на природата, 
възстановяемост на използваните ресурси. 

5.2. Измерения на устойчивото развитие 
Основните измерения на устойчивото развитие са три взаимно свързани елемента: 

Икономически; Социален; Екологичен.  Това е разширено от някои автори, и разглеждат 
устойчивото развитие в контекста на четири области: икономиката, екологията, 
политиката и културата. 
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Фигура 4 Сфери на устойчивото развитие 

Източник: Електронна страница на програмата Устойчиво развитие в трансграничния регион  
 

Екология:  Тази област на устойчивото развитие премества фокуса върху човешкото 
здраве, върху връзката между природната и социалната среда на човека.  

Икономика:  Устойчивото развитие в сферата на икономиката е насочено към идеята 
за подобряването на качеството на живот на обществото, постигане на равнопоставеност 
между поколенията. Трите насоки, на които икономическото устойчиво развитие се 
разделя според Мисум /Център за устойчиви пазари в Мистра/ са устойчивост на 
финансовите пазари, устойчивост на производството и потреблението и устойчиво 
социално-икономическо развитие.  

Политика: ООН дефинира политическото устойчиво развитие като практики, 
свързани с въпросите на социалната власт, предвид факта, че тя организира, слага 
ограничения и регулира обществения живот, което може съществено да повлияе на 
екологичното и икономическо развитие.  

Култура:  Този четвърти стълб на устойчивото развитие е приет официално едва 2010 
година. Културното устойчиво развитие следва идеята, че освен върху екологичното и 
икономическо развитие на едно общество, акцент следва да се постави също върху 
въпроси като идентичност, запазване на историята, поддържане и създаване на 
архитектурни паметници, които да обединяват обществото, чрез поддържане на 
самосъзнание, запазване на спомените и изграждане и поддържане на вяра и смисъл. 

Така обособените сфери на действие и отделянето на културата като самостоятелна 
област в устойчивото развитие е ясно доказателство за осъзнатата значимост на културата 
за обществото. Опазването на културното наследство и предаването му през поколенията 
е неделима част от развитието на тази сфера, което прави темата за опазване на 
културно-историческото наследство изключително актуална. В рамките на устойчивото 
развитие подобряването на състоянието, поддръжката и популяризирането на културните 
ценности, носят освен ползи за сферата на културата, така и ползи в сферата на 
икономиката. Културният туризъм е отлична предпоставка за развитие на местния 
туризъм, за популяризиране на неразвити райони.  

5.3. Цели на устойчивото развитие 
Устойчивото развитие следва да се изгражда въз основа на система от принципи. Те 

са обобщени в реферат на тема „Същност и принципи на постоянното развитие“, като тук 
са цитирани тези принципи, които са в пряка връзка с темата за опазването на културно-
историческото наследство:  
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 Отговорност пред бъдещето, дългосрочно ориентиран стратегически подход към 
развитието; 

 Обединяване на усилията, партньорство, споделена отговорност между различни 
институции и групи и на различни равнища (от местно до глобално), широко 
участие на всички заинтересовани както при определяне на принципите на 
политиката и необходимите действия, така и при тяхното реализиране; 

 Цялостен, комплексен поглед към проблемите и всеобхватност; 
 Необходимост от цялостна промяна на обществото, на установените модели на 

поведение, стопанска дейност, потребление и управление; 

5.4. Методи за отчитане на устойчиво развитие  
В статия от 2006 година е предложено решение за отчитане на устойчивото 

развитие. В него се предлага да се систематизира, наблюдава и анализира набор от добре 
дефинирани и хармонизирани показатели.  Очаква се тези показатели да бъдат 
идентифицирани и коригирани чрез емпирични. 

Кобанският роден изследовател и предприемач Соня Буено предлага алтернативен 
подход за измерване на устойчивостта на проект или дейност, основана на дългосрочен, 
периодичен и стриктен мониторинг, отчитащ разходи и ползи от всеки проект. Този 
подход има за цел устойчивото развитие да има и практическо измерение, като се следва 
принципа на запазване и увеличаване на стойността, а не като ограничаване на 
потреблението на ресурси. 
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ГЛАВА II – Управление на проекти, свързани с опазване на културно 
историческото наследство в България в условията на устойчиво развитие 

Втора глава на дисертационния труд има за цел да бъдат разгледани и анализирани 
данни за реализирани през периода 2000-2016г. проекти, свързани с опазването на 
недвижимото културно-историческо наследство. На тяхна база са систематизирани 
постигнатите до момента успехи и установените слабости при управлението на този вид 
проекти. В тази глава е разгледан също въпросът как се развива идеята за устойчиво 
развитие в България, като са анализирани връзките между основни показатели на 
устойчивото развитие и опазването на културно-историческото наследство. 
Систематизираната информация относно трудностите и слабостите в политиката при 
проекти, свързани с опазване на културно-историческото наследство, се използва като 
основа за осъществяване на целта на дисертационния труд, а именно предлагане на 
адекватен модел на управление на проекти, който да подобри резултатите от 
реализирането на този вид проекти.  

1. Управление на проекти, свързани с опазването на културно-историческото 
наследство в България   

 Управлението на проекти, свързани с опазването на културно-историческото 
наследство, е специфичен процес. Осъществяването им трябва да гарантира 
автентичност, съвместимост и прилагане на минимални интервенции върху културно-
историческото наследство, което увеличава сложността на процесите. Стойността на 
паметника трябва да бъде запазена при изпълнението на проекта и предадена за 
бъдещите поколения. При управлението на тези проекти са валидни общоприетите 
принципи за управление на проекти, като допълнително следва да бъдат отчетени 
архитектурно-строителните ценности. 

1.1. Стандарти по управление на проекти в България 
В България няма специални стандарти за управление на проекти, но като страна 

членка на Европейския съюз, официално следва да се прилагат международните 
стандарти по управление на проекти, а именно: 

 ISO 21500:2012 "Ръководство за управление на проекти", 2012; 
 ISO 10006:2017 „Системи за управление на качеството. Указания за управление на 

качеството на проекти”, трета редакция 2017; 
 ISO 10007:2017 „Системи за управление на качеството. Указания за управление на 

конфигурация”, трета редакция 2017; 
 ISO 31000:2009 „Управление на риска. Принципи и указания”, 2009. 

Както у нас, така и в световен мащаб липсват общоприети стандарти и методики. 
Установени са обаче практики и познания, които са приложими при управлението на 
повечето проекти. Те са създадени с цел да дадат насоки за прилагане на определени 
техники, умения, инструменти, които увеличават възможността от успешно завършване 
на проекта и намаляват риска от непредвидени обстоятелства и проблеми по време на 
изпълнението на проекта. 

1.2. Реализирани дейности по проекти за опазване на недвижимо културно-
историческото наследство. Постижения и препятствия при осъществяването им. 

Страната ни може да се гордее с богатата си историята и наличието на огромно 
недвижимо културно-историческо наследство. При поглед назад във времето за жалост 
може да бъде установено, че опазването му не е било сред основните приоритети в 
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политиката на държавата около цели двадесет години след прехода, поради което една 
голяма част от него към момента се нуждае от спешна намеса за изследване и 
подобряване на състоянието му. Първа стъпка към справяне с проблема може би е 
приетият през 2008 година Закон за културното наследство, който въпреки че отваря поле 
за много спорове и несъгласия, е доказателство за осъзнаването на необходимостта от 
предприемане на действия и мерки. Присъединяването на Република България като 
страна членка на Европейския съюз и появяването и утвърждаването на идеята за 
устойчиво развитие, също са предпоставки за превръщането на темата във все по-
актуална. Благодарение на споделените идеи за значимостта на това дело, както и 
възможността за финансиране на такъв тип проекти по европейски програми, постепенно 
се насочват все повече усилия и се предприемат действия във връзка с опазването на 
културно историческото наследство. Като постижения могат да бъдат посочени: 

- Създават се стратегии за опазване и представяне на културно наследство;  
- Модернизиране на технологиите и методите за реализиране на дейността;  
- По-широко  разпространение и популяризирането на информация относно 

културно-историческото наследство;  
- В процес са също европейски програми, които развиват и подпомагат идеята за 

опазването на културно-историческото наследство.  
По пътя на опазването на културно-историческото наследство обаче, често се срещат 
препятствия, които затрудняват изпълнението на това дело. С цел установяване на 
основните пречки за адекватно, навременно и успешно реализиране на дейността при 
провеждането на политиката за опазване на културно-историческото наследство, 
обстойно са прегледани и анализирани публикуваните на страницата на Министерството 
на културата в Република България прогнозни бюджети и отчети за дейността на 
министерството. Открити са такива за периода 2007-2020. Направен е преглед на частта 
от отчетите, засягаща прегледа на изпълнението на програмата: Опазване на 
недвижимото културно наследство“, като са анализирани ключовите им показатели. 

Информацията относно заложените Общи разходи от бюджета на МК, частта от 
разходите по програма „ Опазване на недвижимото културно наследство“ и 
консолидираните разходи по тази програма /разходите, включващи средства от ЕС и 
други чужди средства/ са обобщени в показаната по-долу таблица. 

 

Разходи по Бюджетна 
програма "Опазване на 
недвижимото културно 

наследство" 

% разаходи от 
бюджета за 

опазване на НКН

Консолидирани разходи  за 
Политика в областта на 

опазване на недвижимото 
културно наследство 

/включително средвства 
предоставени от ЕС и други 

чужди средства/

стойност в лв
2007                              102 619 500 лв.                               5 573 700 лв. 5.43%  няма данни 
2008                              134 814 887 лв.                               7 725 120 лв. 5.73%  няма данни 
2009                              119 500 670 лв.                               7 920 157 лв. 6.63%  няма данни 
2010                              104 215 055 лв.                               1 898 598 лв. 1.82%  няма данни 
2011                              104 569 103 лв.                                   853 750 лв. 0.82%  няма данни 
2012                              117 903 100 лв.                               2 929 324 лв. 2.48%  няма данни 
2013                              122 684 287 лв.                               3 609 346 лв. 2.94%  няма данни 

Година
Общо разходи от бюджет 

МК
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2014                              137 291 800 лв.                               7 376 200 лв. 5.37%                                      29 267 200 лв. 
2015                              133 946 674 лв.                                   130 767 лв. 0.10%                                      18 294 883 лв. 
2016                              139 547 501 лв.                               1 935 681 лв. 1.39%                                        5 862 552 лв. 

2017*                              157 143 900 лв.                               4 610 900 лв. 2.93%  няма данни 
2018*                              175 282 400 лв.                               5 486 900 лв. 3.13%  няма данни 
2019*                              179 664 200 лв.                               5 486 900 лв. 3.05%  няма данни 
2020*                              184 470 600 лв.                               5 486 900 лв. 2.97%  няма данни  

Таблица 1 Данни за направени разходи за периода 2007-2020 г. по политика за опазване на 
недвижимо културно наследство 

Друга информация получена от подробните отчети за периода 2014-2016 година: 

брой 
обекти

стойност в лв
брой 

обекти 
стойност в лв

брой 
обекти

стойност в лв
брой 

обекти 
стойност в лв

2014 104   3 770 031 лв. 99    2 467 150 лв. 38  6 602 156 лв. 19       732 760 лв. 
2015 124   4 042 927 лв. 58       732 000 лв. 30  1 450 541 лв. 10       767 700 лв. 
2016 119   2 738 908 лв. 59       610 000 лв. 23  1 620 268 лв. 14       438 529 лв. 

Заявки за 
финансиране на 
специализирани 

дейности по опазване 
на недвижими 

културни ценности

Реализирани 
специализирани 

дейности по ОКИН 

Заявки за 
финансиране на 

теренни 
археологически 

проучвания и теренна 
консервация

Одобрени обекти 
теренни 

археологически 
проучвания и теренна 

консервация
Година

 
Таблица 2 Отчети за реализирани специализирани дейности по ОКИН периода 2014-2016г. 

Програма “Опазване на недвижимото 
културно наследство”

Мерна единица

План Отчет План Отчет План Отчет
А Б 1 2 1 2 1 2

Брой НКЦ

Брой обекти

25 31 - 3 - 3

2015

Поддържане на Националния регистър на 
недвижимите културни ценности 

39 037 39 141

Издирване, изучаване и определяне режими 
на опазване на НКЦ и определяне реда за 
обществен достъп

600 160

39 037 39 150

600 139

20162014

39 000 39 123

600 190

Проекти за изменение и допълнение на 
законови и подзаконови актове и становища 
по предложения

Брой проекти

 

Брой документи 240 1360 - 74 - 1600

Бр. архивни единици
Провеждане на следдипломна квалификация 
за архитекти

Брой курсисти 20 36 20 31 20 31

30 30 - 30 - 30

50 000 95 00050 000 76 480

Популяризиране на НКЦ и дейността по 
опазването им - печатни издания, медийни 
участия, изложби, чествания и др.

Брой обекти и продукти

50 000 69 448
Специализирано документиране -
фотограметрия, геодезия, фото и видео и 
поддържане на архив

Методически указания, анализи, експертизи, 
становища върху състоянието на НКЦ, 
международни експертизи, мониторинг и 
определяне на приоритети за опазване. 

 
 

Таблица 3 Данни за определяне на успешното реализиране на дейности по проекта 
"Опазване на недвижимото културно-историческо наследство" за периода 2014-2016г. 
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При прегледа на прогнозните бюджети и отчетите са систематизирани следните 
факти: 

 В  процентно отношение разходите от бюджета на Министерството на културата, 
извършени за опазване на недвижимото културно наследство са между 1%-7%, 
като за последните 4 години 2017-2020 година прогнозно те са около 3%; 

 От 2007г. до прогнозната 2020г. се отчита покачване на абсолютната стойност на 
средствата, отделени от бюджета на МК за опазването на недвижимото 
културно-историческо наследство, като прогнозният бюджет за 2018г. Е с над 70% 
от отделения бюджет по тази програма за 2007г. 

 В наличните подробни отчети за периода 2014-2016 година могат да бъдат 
проследени и консолидираните разходи, които дават информация и за вложени 
средства за опазване на недвижимото културно наследство по програми на 
Европейския съюз или други чуждестранни програми, които за 2014 и 2015 
година надвишават разходите по бюджетната програма на МК няколкократно; 

 Средно едва половината от заявките за финансиране на теренни археологически 
проучвания и теренна консервация и заявките за финансиране на 
специализирани дейности по опазване на недвижими културни ценности биват 
одобрени; 

 Спазва за плана за броя НКЦ при поддържане на Националния регистър на 
недвижимите културни ценности; 

 Броят на отчетените обекти, подлежащи на издирване, изучаване и определяне 
режими на опазване е средно между 3-3,5 пъти по-малък от планираният брой 
обекти; 

 Съставят се проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови 
актове и становища по предложения; 

 Съставят се по-голям брой методически указания, анализи, експертизи, 
становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и 
определяне на приоритети за опазване от прогнозираните; 

 Поддържат се и се новопопълват всяка година архивни единици от 
специализирано документиране ; 

 Провежда се следдипломна квалификация за архитекти на средно 1,5 пъти 
повече курсисти от планираните; 

 Популяризира се информация за недвижимите културни ценности и дейността по 
опазването им; 

Анализът на данните потвърждава описаните по-горе положителни страни на 
развитието на политиката във връзка с опазването на недвижимото наследство, като 
отчетите дават статистическа информация, потвърждаваща осъзнаването на 
необходимостта от развитие на тази политика и извършването на конкретни дейности в 
тази област. За това свидетелстват следните факти: заделят се повече средства за 
реализирането на дейности; усвояват се средства от европейски фондове; провежда се 
политика по съставяне на указания, анализи и становища за състоянието на НКЦ; 
определят за приоритети за опазване; поддържа се документиране, информацията за 
НЦК се популяризира.  

При анализа на посочените в отчетите цифри и данни и прочит на докладите за 
отчет обаче, могат да бъдат открити негативни тенденции, които се оказват пречки в 
развитието на политиката. След запознаване с отчетите и мнение на различни 
специалисти в сферата на опазването на културно-историческото наследство могат да 
бъдат посочени следните по-значителни фактори и причини, оказали негативно 
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въздействие върху политиката за опазване на недвижимите културни ценности и 
недостатъчното постигане на част от заявените целеви стойности: 

- Финансирането на проектите по бюджетната програма за опазване на 
недвижимото културно наследство е силно ограничено. Съгласно поставените 
цели и наличната информация за консолидираните разходи, Министерството на 
културата опитва да разреши като насочва усилията си към усвояване на средства 
от структурни фондове на ЕС и други международни програми.  

По данни на Националния регистър на НКЦ, броят на НКЦ на територията на 
България е над 39 000. За опазването им е необходима непрестанна грижа, което 
изисква отделяне на значителни средства. Предвид ограниченото финансиране в 
тази област, е необходимо да се осигури задълбочено предварително планиране 
на дейностите, добро управление на проекта и съответно на предоставените 
средства и стриктен контрол при изпълнението на проектите.  

- Не може да бъде изпълнена целевата норма за издирването, изучаването и 
определянето на режими при опазване и управление на недвижимите културни 
ценности, породено и от недостиг на експертен ресурс за изпълнението на 
задачите. Заложен е брой специалисти, които да преминат през специализирано 
обучение и следдипломна квалификация, но по мнение на автора той е много 
нисък.  

- Недостатъчно провеждане на популяризиращи националното богатство 
дейности. По мнение на автора следва да се вложат усилия в провеждане на 
допълнителни кампании по популяризирането на НКЦ; 

- Необходимост от разширяване на научноизследователската и проектна дейност: 
В отчета за 2016 година е записано, че „през отчетния период НИНКН не е 
реализирал проектна дейност“. За адекватното и целесъобразно опазване на 
НКЦ е необходима непрекъсната дейност по изучаване и разкриване на научните 
и културни характеристики на всички обекти, част от културно-историческото 
наследство. По мнение на автора с този проблем могат да бъдат запознати и 
университетите, които могат да насърчават развиването на реферати, дисертации 
и други научни трудове във връзка с извършване на различни проучвания, 
обследвания, разучаване на чуждестранни добри практики в тази област; 

- Във всеки от отчетите е констатиран проблемът във връзка с Необходимост от 
изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на опазването на 
културното наследство.  

- Друг проблем, който се коментира от специалисти по темата е слаб контрол от 
страна на общините, който води до лошо състояние на недвижимото културно 
наследство. В свой доклад на тема „За българското културно наследство в 
контекста на европейските ценности“, проф. Владо Руменов изтъква и проблема 
с участие на недостатъчно квалифицирани специалисти и използването на 
неподходящи материали със занижено качество при извършване на 
реставрационни работи. 

- В доклади, статии и интервюта на много специалисти в сферата на опазването на 
културно-историческото наследство е засегната темата и проблемът с 
недобросъвестното използване на средства, отпуснати по различни програми за 
реставрации, реконструкции или други дейности свързани с опазването на 
недвижимите културни ценности. Според голяма част от авторите на тези 
публикации се злоупотребява, като реставрационните дейности се извършват по-
скоро с цел икономическа облага, без да бъдат предадени достоверно 
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историческата, културна и научна ценност на обекта, един непрофесионален и 
неустойчив във времето подход.  

От извършения анализ на развитието на политиката и дейностите за опазване на 
културно-историческото наследство в България, става ясно че адекватното финансиране и 
доброто разпределение на средствата е ключово за успешното реализиране на 
проектите, като проблемите свързани с тези елементи водят до други фактори, които 
влияят негативно при провеждането на дейността. Настоящата дисертация предлага 
прилагане на модела „Управление на стойността“ и „Управление на постигнатата 
стойност“ при извършване на реставрационни дейности, чиито основни предимства: 
стриктният и навременен контрол на вложените средства и постигане на най-висока 
стойност на обекта, са основни слабости при реализирането на проекти за обекти, 
паметници на културата към момента, а всъщност са от изключително значение именно 
за такъв тип специализирани обекти. 

 

2. Устойчиво развитие в България, устойчиво развитие при опазването на 
културно-историческото наследство 

 

2.1. Законова рамка 
Нуждата от задаване и спазване на основните принципи и цели на устойчивото 

развитие е осъзната далеч назад във времето, за което може да се съди от ключови 
законови рамки, с които се е запознал авторът. Първоначално идеята за устойчивото 
развитие фигурира чрез формулиране на основните норми и принципи, които то задава, а 
по-късно Дефиницията за устойчиво развитие е приета и в българското законодателство, 
като понятието е определено в допълнителните разпоредби на Закона за опазване на 
околната среда, и съгласно него устойчивото развитие е:  

„развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и 
нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат 
своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни 
стремежа на обществото: 

а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен 
стандарт; 

б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.“ 
Като част от Европейската общност, България е задължена да осъществява целите на 

устойчивото развитие, предвид което през август 2013 година е приета Националната 
стратегия за Устойчиво развитие на България в периода 2014-2020 (НСУР).  

2.2. Недвижимото културно-историческо наследство като част от националните цели 
и приоритети за устойчиво развитие на България 

В началото на ноември месец 2017г. Акад. Стефан Воденичаров представя 
документът „Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на 
България“, който систематизира и ясно дефинира целите и приоритетите, които България 
трябва да следва за постигане на устойчива икономическа стабилност и растеж. 
Академичният анализ поставя на първо място целта за духовното развитие на българската 
нация. Видно от документа е осъзната необходимостта от поддържане и обогатяване на 
идентичността, опазване и популяризиране на всички културни ценности на народа, 
включително недвижимото културно-историческо наследство. Социалното развитие и 
устойчивост, основно измерение на устойчивото развитие, също е разгледано с 
приоритет, и в тази връзка препоръчва: 
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„Да се създадат условия за използване на потенциала, свързан с богатото 
културно-историческо наследство на България и възможностите за балнео, спа и 
уелнес туризма ..., както и селския и екотуризъм, които могат да превърнат България 
в туристическа целогодишна дестинация ...“ 

Не случайно е отделено особено внимание на развитието на туризма като нужна 
стъпка за постигане на устойчиво развитие. Културно-историческото наследство тук се 
разглежда като средство не само за изграждане на самосъзнание, но и като средство за 
подобряване на икономически показатели. В тази връзка, с възлагане от страна на 
Министерството на туризма, е съставена „Национална стратегия за устойчиво развитие на 
туризма в Република България за 2014-2030г.“ /актуализирана към 2017г./. Тя разглежда 
средата за развитие на българския туризъм, туристическия пазар, анализира 
положителните страни и недостатъците на дестинацията и поставя цели и приоритети. В 
нея се отчита възможността за развитие на България като туристическа дестинация, като 
една от посоките е за културно-познавателния туризъм. Националната стратегия залага в 
себе си: 

Развиване  „.на културния туризъм чрез основна реставрация на голяма част от 
паметниците на културата в страната и модернизация на тяхната физическа среда; 
възстановяване и поддържане на местни културни традиции (обичаи и събития); 
подобряване на транспортната достъпност до туристическите ресурси с културен 
характер. Развитието на религиозния туристически продукт на дестинацията е 
свързано с реставрация на запад-налите религиозни обекти на територията на 
страната (манастири, църкви, джамии и светилища);“ 

Документът цели да определи посоката на развитие на българския туризъм, в 
съответствие с промените в средата и нагласите на туристите, като постави основа за 
устойчиво развитие на дестинацията.  

2.3. Постижения и препятствия при постигането на устойчиво развитие, свързано с 
опазването на недвижимото културно-историческо наследство 

При решаването на глобалните проблеми със социално-икономически, 
демографски, природно-ресурсен и екологичен характер, България среща 
предизвикателства. Във връзка с това са създадени и документите като националните 
стратегии, академични анализи, осъществяват се все повече дискусии по темата. 
Благодарение на тях могат да бъдат посочени следните постижения: 

 Създадена е Национална комисия по устойчиво развитие; 
 С процеса на реализацията на устойчиво развитие са ангажирани държавни 

институции, неправителствени организации; 
 Реализирани са проекти по устойчиво развитие на национално и местно ниво, 

вкл. такива за опазване на културно-историческото наследство; 
 Засилва се гражданското участие в процесите на устойчивото развитие; 
 Създават се добре дефинирани стратегии и предложения за решаване на 

проблемите и преодоляване на препятствията, включително се планира 
поддържане и популяризиране на културно-историческото наследство; 

По пътя за възприемане и прилагане на идеята за устойчивото развитие и предвид 
динамично развиващия се свят, се срещат не малко препятствия. При разглеждането на 
темата за опазването на културно-историческото наследство, в своя научен труд „Анализ 
на разходите през жизнения  цикъл на проект за реновиране на архитектурно-строителни 
ценности в условията на устойчиво развитие“, проф. Фантина Рангелова,  подробно 
описва проблемите свързани с  устойчивото развитие в тази сфера в страната. Като синтез 
на разгледаните от нея основни препятствия: 
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 Недобро разбиране за стойност на обектите, част от културно-историческото 
наследство, свързано и с пропуски в образователната система;  

 Недостатъчно мероприятия по изследване и анализ на културно-историческите 
паметници; 

 Недостатъчна бюджетна субсидия за културата, вкл. Обекти част от културно-
историческото наследство; 

 Дефицити по отношение на поддръжката и развитието на туристическите 
атракции – /културни забележителности/; 

 Недостатъчно и неравномерно развита транспортна инфраструктура; 
 Липса на достатъчна  популяризация; 

Сферите, които са проблемни и намаляват темпа на устойчиво развитие, са предмет 
на непрестанни дискусии. Извършени са справки в сайта на НСИ и посочените статистики 
за показателите, на база на които се измерва устойчивото развитие в България, и по-
конкретно показателите, които влияят върху разпознаваемостта, изследването и 
опазването на културно-историческото наследство. Съгласно отчетените данни през 
последните години в страната са направени промени с цел подобряване на развитието, а 
именно:  

- През периода 2003 - 2015 г. е отчетена тенденция към повишаване на 
образователното равнище на населението в активна трудова възраст. 

- За последните 5 години, включени в последните справки на НСИ /т.е. за периода 
от 2010-2015/ разходите за научноизследователска и развойна дейност са се 
повишили.  

- За периода 2000-2016г. са покачени показателите за дължина на 
републиканската пътна мрежа, на автомагистралите и на жп линиите. Видимо от 
данните на НСИ, има развитие по показателя „модернизация на транспортната 
мрежа“. Статистиката не отчита обаче показатели като състояние и качество на 
пътната мрежа и железопътния транспорт, които е необходимо да бъдат 
подобрени.  

Съгласно обследваните анализи и статистически данни, развитието на идеята за 
устойчиво развитие в България е факт. Страната ни работи по подобряването на 
показателите, създадени са стратегии за устойчиво развитие. Особено благоприятно за 
икономическото развитие на недобре развитите райони е осъществяването на културен 
туризъм в тях, като предпоставка за това е добре съхраненото културно богатство. Поради 
това туризмът, и в частност опазването на културно-историческото наследство, е една от 
основните насоки, в които се работи при прилагането на политиката за устойчиво 
развитие, като е осъзната необходимостта от укрепване, популяризиране и развитие на 
българската идентичност, култура и духовни ценности.  
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ГЛАВА III – Управление на стойността и управление на достигнатата 
стойност: методика, техники на прилагане, анализ на резултатите 

 
Предвид установените слабости и препятствия в дейностите по опазване на 

културно-историческото наследство, както и описаните предимства на метода за 
управление на проекти Управление на стойността в първа глава на дисертацията, 
считаме, че прилагането на метода в проекти, свързани с опазването на културно-
историческото наследство, би довело до подобрени резултати от процесите. В 
настоящата трета глава темата е разгледана по-задълбочено, като акцент е поставен 
върху методите и техниките за прилагане на този управленчески модел. Те  са 
анализирани и оценени от гледна точка на прилагането  им при проекти, свързани с 
дейности по опазване на недвижимо културно-историческо наследство.  

1. Управление на стойността – техники при прилагане на метода на управление 
До тук са изяснени идеята, основните принципи, приложимостта на управлението на 

стойността. За да бъде разяснено понятието от практическа гледна точка, тоест как то 
всъщност се прилага при изготвянето на един проект, авторът на дисертацията се е 
запознал с книги и ръководства написани по темата, но с поглед върху въпроса при 
прилагането на Управлението на стойността в областта на строителството. При обзора на 
известната ни литература прави впечатление фактът, че повечето автори се позовават 
основно на теоретичната постановка, представена от авторите на „Управление на 
стойността в строителството“, 2004г. Дж. Кели, Ст. Мейл и Друммонд. В IIIта глава са 
разгледани накратко най-широко прилаганите техники при използване на Управление на 
стойността. Описаната методика за прилагане на всяка отделна техника е съгласно 
горепосочената книга. Анализирана е приложимостта им при проекти, свързани с 
опазване на обекти, част от културно-историческото наследство. 

1.1. Функционален анализ 
В първите фази на един проект ключовата цел на УС е да се определят функциите на 

един продукт, или характерни дейност или действие, за което нещо е специално 
пригодено или използвано. Предвид това е този етап се разработва списък с функциите, 
които обектът/продуктът следва да изпълнява, и също списък с функциите, които 
отделните елементи, компоненти или системи следва да изпълняват. Търсеният резултат 
е ясно да се дефинират най-съществените функции, за да могат да се елиминират 
ненужните. По този начин проектирането на продукта се опростява, а изискванията и 
очакванията на клиента са максимално изпълнени.  

Методът се базира на разработване на матрица  Цена на функциите (cost function 
matrix). Тя има за цел да калкулира разходите за предоставяне на всяка функция чрез 
свързване на функцията с механизъм или елемент на продукта. Чрез този метод се 
идентифицират елементите, които имат високо съотношение цена/функция, и се 
извършва по-детайлен анализ, прави се брейнсторминг, разработват се и се избират 
различни решения с цел оптимизиране на съотношението.  

Считаме, че тази техника би могла да бъде приложена успешно при проекти за 
опазване на културно-историческото наследство. Добрата подготовка в началните фази 
на проекта, изясняването на основните очаквания за функциите на обекта, биха повлияли 
отлично за разбирането на спецификите на конкретния случай от всички заинтересовани 
страни, представянето на всички гледни точки би подобрило комуникацията, от което и 
крайния резултат от проекта.  
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1.2. Стойностни показатели /Value drivers/ 
Много от функциите в строителните проекти не са физически, а абстрактни /напр. 

максимална оперативна ефективност, възвръщаемост, минимизиране на оперативни 
разходи и др./. Поради тази причина често се използва понятието стойностен показател 
“Value driver”, вместо понятието функция. Стойностните показатели са тези неща, които 
допринасят за стойността на сградата и могат лесно да бъдат разбрани, но не са 
физически.  

Разработването на стандартни стойностни показатели, които да бъдат използвани 
при всеки проект, носи много предимства пред разработването на индивидуални 
стойностни показатели за всеки проект.  

 

Запазване на 
автентичността

Осигуряване на 
достъпност

Насърчаване 
посещение

Намаляване на 
оперативните 

разходи

Спазване на 
срокове

Спазване на 
бюджета

претеглена 
значимост

25 25 25 5 15 15
Индекс на 
стойността

Изпълнение
(1-10)

3 4 4 3 4 5

Резултат за 
стойността
(реално)

75 100 100 15 60 75 425

Настоящ профил

 
Таблица 4 Примерна таблица "Стойностни показатели" 

По-голямата част от функциите при проекти, свързани с дейности по опазване на 
недвижими културно-исторически обекти, са абстрактни, което прави тази техника 
задължителна за прилагане при  управление на проекта по метода Управление на 
стойността.  

 

1.3. Техника за системен функционален анализ Functional analysis systems technique 
(FAST) 

Тази техника разчита на логически свързващи функции и позволява на хора от 
различни технически среди да използват общ език, за да опишат и свържат функциите на 
сложните системи, за да изградят FAST диаграма. За да се създаде FAST диаграмата, 
екипът ще трябва да си взаимодейства и да комуникира помежду си ефективно, за да 
стигне до логическа диаграма, която всички те могат да разберат и да се съгласят. 

Логиката как / защо предоставя ключ за разработване на диаграма с логически 
свързани функции. Произволно генерираните функции (използвани в функционалния 
анализ) могат да бъдат логически свързани чрез използването на въпросите "как" и 
"защо". От  ляво надясно се подреждат функциите според тяхната значимост, като се 
започва с основните функции. 
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Фигура 5 Техника за системен анализ 

Тази техника е по-приложима в етапа на проектиране на стойността /VE/, в който се 
предлагат и вземат конкретни решения, съобразени с основните изисквания за 
функционалност на проекта. Недостатък на техниката е, че не отчита необходими разходи 
за постигане на желаната функционалност.  

1.4. Цена/Стойност 
Основен принцип на Управлението на стойността е да анализира всяка от функциите 

и да прецени колко всъщност струва, за да се изпълни функцията, като използва матрица 
на Цена на функциите. За сравнение, екипът оценява най-ниската цена, с която може да 
се изпълни функцията, наричана "стойност" на функцията или до колко функцията „си 
струва“. Дава се индикация за съотношението "цена / стойност" на изследваната функция. 

 

Елемент Цена А B C D E

1 1000 200 300 100 400

2 750 150 150 250 200

3 350 150 50 150

4 400 200 100 100

ОБЩО 550 550 300 900 200

Функция

 
Фигура 6 Примерна матрица цена на функция 

Функциите, чиято цена значително надвишава стойността им, могат да изискват по-
нататъшно проучване, за да се проучи дали може да бъде постигната същата функция по 
различен начин на по-ниска цена.  

1.5. SMART технология /Simple Multi-Attribute Rating Technique/ 
Тази технология въвежда две нови идеи в метода през средата на 1990г., а именно, 

че вече дефинираните основни функции на един продукт следва да бъдат подредени 
йерархично по значимост, и че вместо основните компоненти, необходими за постигане 
на целите на проекта,  да бъдат дефинирани с две, три думи, методологията може да 
използва идея за дърво на стойността /value tree/, за да свърже функциите. След като е 
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изготвено дървото на стойността инвеститорът може да подреди йерархично функциите, 
по реда на тяхното значение за постигане на целите на проекта. В дървото могат да бъдат 
поставени тежести на всяка от функциите.  

1.6. Избор на опции 
При използване на матрица, която оценява опциите, е възможно да се сравнят 

относителните ползи от всяка опция чрез използване на претеглени стойностни 
показатели като критерий. Най-доброто решение ще бъде естествено това, което покрива 
най-пълно стойностни показатели. Препоръчително е да се използва четиристепенна 
оценъчна система от 1 до 4, тъй като не може да се избере оценка, която да бъде 
неутрална /както е оценка три по петстепенна система от 1 до 5/. 

1.7. Техника за претегляне и оценяване 
Техниките за претегляне и оценяване са важни за управлението на стойността и 

особено при проектирането на стойността /VE/ в ситуации, в които трябва да се вземе 
решение, при което да се избере един вариант при наличие на повече от един 
конкуриращи се варианти и в същото време екипът не може да идентифицира най-
добрият сред тях. 

Първият етап от методологията за претегляне и отчитане е да се определят 
критериите, с които трябва да се преценят вариантите. След като се изберат критериите е 
важно да бъде оценена тяхната значимост.  

Подови настилки

А- цена
B B - поддръжка
A C C- безопастност
A B C D - полагане
E E C E E - устойчивост на влага
A B C D E F - Естетика
A B C D E G G - Доставка

A B C D E F G
4 4 5 2 5 0 1  

Таблица 5 Примерно определяне и претегляне на критерии 

Следва конкретните варианти да бъдат оценени, за целта на което се използва 
матрица, в която се експертно се оценя до колко конкретното решение удоволетворява 
съответния критерий, като се използва оценъчна система от 1 до 5. На база на 
точкуването на отделните решения и получените относителни значимости на критериите 
за оценка се пресмята кое от решенията получава най-висок резултат, тоест отговаря най-
пълно на изискванията. 
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A B C D E F G
Материал 4 4 5 2 5 0 1 ОБЩО

55

5
20

3
15

2
8

4
20

3
0

4
4

83

2
8

4
20

3
6

22
10

2
0

3
3

79

2
8

3
15

2
4

4
20

3
0

2
2

57

4
16

4
16

4
20

4
8

4
20

3
0

4
16

4
20

4
8

4
20

2
2

61

5
20
3

12
2
8
2
8

5
5

89

3
0

2
2

1
4

2
8

4
20

1
2

5
25

5
0

Мрамор

Керамика

Керамика, 
нехлъзгаща

Мозайка

Винилови дъски

Хомогенни 
плочки  

Таблица 6 Примерна оценъчна матрица 

Всеки детайл от проект за реставрация на културен паметник е от особено значение. 
Фактът, че тази технология осмисля всеки детайл, я прави предпочитана за прилагане при 
такъв тип обекти. 

1.8. Креативни техники 
Една от фундаменталните идеи на Управление на стойността е да се стимулира 

прилагане на иновативни решения. Използва се техниката „брейн сторминг” 
/подобряване на продуктивността на групата чрез техники за креативно решение на 
проблеми/. Създава се система за оценка на идеите по определени показатели, чрез 
която идеите се класифицират.  

2. Фази на метода управление на стойността 
Управление на стойността преминава през няколко основни фази, които 

представляват плана на работа, по който се работи за разрешаване на поставените задачи 
и проблеми, стандартно те са: . 

 Подготвителна фаза: В подготвителната фаза се събира и анализира наличната 
към момента информация за проекта. В този етап се сформира екип. Създава се план 
за работа. 
 Семинар Управление на стойността: Този етап се разделя на основните фази на 
Управление на стойността: 
- Концептуална и информационна фаза: идентифицира се необходимостта от 

създаване на проекта, конкретизират се целите и нуждите на инвеститора. 
Изясняват се времетраенето, прогнозната цена . 

- Фаза на функционален анализ, подготвителна фаза:  изясняват се компонентите 
на проекта и основните функции.   

- Креативна фаза и фаза на оценяване, фаза за осъществяване на идеите: екипът се 
опитва да разработи вариация от  решения за осъществяването на всеки отделен 
компонент на проекта. След приключване на определеното за генериране на 
идеи време, те се обсъждат, съкращават и оценят на база създадена система за 
оценяване. 

- Фаза на развитие и представяне, фаза за детайлно проектиране: най-добри 
решения от предходния етап се развиват, оформят се в подробни 
доклади/проекти, в които се прилагат обяснителни записки, чертежи, схеми, 
спецификации, сметки и времеви графици. Следва представяне на изготвените 
докладите пред заинтересованите страни. 

- Фаза на изпълнение: В тази фаза започва изпълнението на самия проект. 
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- Фаза на въвеждане в експлоатация: Тази фаза предполага завършването на 
производствения процес и физическото съществуване на проектирания 
продукт/обект.  

- Заключителна фаза: Тази фаза се осъществява след като продуктът/обектът е в 
редовна експлоатация. Анализират се поставените цели и достигнатата стойност. 
Синтезират се изводи за добрите решения, както и за грешките, допуснати в 
процесите на проектиране и изпълнение.  

При изпълняването на реставрационни проекти, всяка от описаните по-горе фази е 
от изключителна значимост за успешното реализиране на проекта. Преминаването през 
всички стъпки с детайл ще спомогне за  разчитане и осъзнаване на стойността на обект и 
вземане на най-ефективни решения, за да бъдат предадени всички послания и ценности. 
За да се извлекат ползите от прилагането на Управление на стойността, е необходимо да 
се извършва преглед или по друг начин казано контролна фаза в края на всяка от 
посочените по-горе седем фази на „Семинара на управление на стойността“.  

3. Управление на достигнатата стойност /Earned value management/ 
Разгледаните по-горе техники за прилагане на Управление на стойността се отнасят 

основно за етапите на планиране и проектиране на стойността.  С разяснения процес за 
извършване на реставрационни дейности, техниките и спецификите, става ясно, колко 
важно е да бъде проследена и последната фаза анализ на стойността, в която се 
проследява и контролира самият процес на изпълнение и ретроспективно се оценяват 
взетите решения и постигнатия резултат. Този процес може да бъде извършен чрез 
прилагане на Управление на достигнатата стойност, чиито същност, история и техники за 
прилагане и анализ са представени по-долу. 

3.1. Същност: 
Управлението на достигната стойност е система за оценка и контрол на проектите, 

която измерва напредъка и изпълнението на проектите в съответствие с плана на 
проекта, за да гарантира, че проектът ще бъде завършен навреме, в рамките на бюджета 
и по начин, който ще удоволетвори клиента. Този механизъм на контрол измерва колко 
точно работа е изпълнена, като вземат предвид и разходите, които са направени до 
момента на обследване и се анализира каква е достигнатата стойност.  

3.2. Контрол на проекта: процеси 
За запознаване с процесите при прилагането на Управление на постигнатата 

стойност авторът на дисертацията се е запознал с различни практически ръководства, 
разискващи темата. Тук са систематизирани основните стъпки при използването на 
системата, като основният източник на посочената по-долу информация е Практически 
стандарт за Управление на достигнатата стойност, 2005г. На Институт по управление на 
проекти (PMI). 

За правилното и точното измерване и оценка на изпълнението на проектите трябва 
да са налице четири основни елемента. Те включват определяне на основен план, 
измерване на напредъка и ефективността, сравняване на действителното представяне 
спрямо плана и предприемане на коригиращи действия. 
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Фигура 7 Управление на достигнатата стойност и основни процеси 

Източник: Институт по управление на проекти (PMI), Практически стандарт за Управление на 
достигнатата стойност, 2005г. 

 
Този процес на мониторинг и контрол на процеса не е еднократен, той следва да се 

изпълнява периодично, през определен цикъл от дейности, като всеки път се следват 
гореописаните стъпки. 

3.3. Модел на Управление на достигнатата стойност (EVM) 
Управлението на достигнатата стойност показва връзката между трите основни 

критерия за успех на проекта: разходи, график и изпълнение. 

 
Фигура 8 Връзка между измеренията на изпълнението на проекта 

Източник: Венкатараман, Рей и Пинто, Джефри „Управление на цената и стойността в 
проектите“, 2008г. 

 
Системата на контрол на изпълнението превъзхожда познатите S-образни криви, 

чрез които може да се следят отклоненията между изразходваните реално разходите и 
планираните такива, без да дават информация за напредъка на изпълнението на проекта. 
Управлението на достигнатата стойност има предимство също и пред Гант диаграмите, 
които следят само постигнатото изпълнение и изразходваните средства, но не могат да 
отчетат влиянието на времето / спазването на графика. 

3.4. Фундаментални елементи на Управление на достигнатата стойност (EVM) 
При запознаването с техниката за прилагане Управление на достигнатата стойност в 

строителния проект се срещат два основни елемента, който се посочват като ключови 
както в ръководството на  Институт по управление на проекти (PMI): Практически 
стандарт за Управление на достигнатата стойност, 2005г., така и в „Управление на цената 
и стойността в проектите“, 2008г. на авторите Рей  Венкатараман и Джефри Пинто. Според 
тях за прилагането на Управление на достигнатата стойност задължително следва да 
бъдат разработени, следните два елемента: 
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 Структура на разпределението на работата (WBS) – В йерархична структура се 
дава информация относно индивидуалните задачи, които трябва да бъдат 
изпълнени по проекта и индивидуалните работни дейности. WBS дава 
възможност да се разпределят необходимите човешки ресурси, като се 
съобразят специфичните изисквания към задачите. Впоследствие, проектната 
мрежа/структура, позволява да се идентифицира правилното определяне на 
последователността на задачите и предоставя основа за разработване на 
поетапен бюджет. В българската литература се среща наименованието 
интегрална диаграма за влагане на капитални вложения. 

 Поетапен бюджет за всяка работна дейност – Когато е разработен поетапен 
бюджет, екипът на проекта може да определи с по-висока точност какви ще 
бъдат необходимите разходи за изпълняване на всяка работна дейност и в кой 
момент от проекта те ще са необходими.  

И двата елемента по мнение на автора са ключови и при разработването на всеки 
проект, включително проектите за опазване на недвижимото културно-историческо 
наследство. Структурата на разпределяне на работа осигурява добрата организация на 
процеса, ясно разделение на основните дейности и отговорните за тях лица, което е 
основен елемент за успешна реализация на проекта. Чрез поетапния бюджет пък се 
проследява основния критерий за инвеститора на проекта, а именно вложените средства. 
При добро разработване на двата елемента лесно се определят моментите, който са 
критични са проекта и които крият основните рискове. Именно това са точките, в които 
проектът следва да е най-стриктно контролиран и процесът да бъде подробно 
анализиран. 

3.5. Управление на достигнатата стойност: основни термини 
За осъществяване на същинския контрол при прилагане на системата за контрол 

управление на достигнатата стойност се използват няколко основни елементи, а именно: 
 планирана стойност /planned value/: PV: тази стойност включва всички 

предварително определени разходи за целия проект, или за определена 
част/дейност от проекта до момента на извършване на отчета; 

 реални разходи / стойност на реалното изпълнение /actual cost/ AC: всички 
реално извършени разходи за постигане на прогреса на целия или част от 
проекта; 

 достигната стойност /earned value/: EV: тя отчита разходите, заложени за текущия 
прогрес на проекта или част от проекта, в изчисленията за проекта, преди 
началото на изпълнението. Чрез този показател се измерва не просто колко 
средства са  изразходвани, но и колко всъщност е получено/постигнато.  

При изчислението на достигнатата стойност трябва да бъдат също анализирани и 
отчетени дейности, които нямат физическо измерение и не могат да бъдат обективно 
измерени. Това са дейности като управление на проекта, технически и строителен надзор 
и други. Обикновено подходът за отчитането им става чрез предварително определени 
стойности за всеки период на отчитане, като тези стойности се акумулират автоматично в 
края на всеки период. 

3.6. Управление на достигнатата стойност: анализ на изпълнението и прогнозиране 
за бъдещото развитие на проекта. 

На база на основната линия за измерване на изпълнението и отчетените към датата 
на контрол планирана стойност, стойност на реалното изпълнение и достигната стойност 
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се изготвя анализ на вариациите на тези показатели, изчисляват се индекси и се правят 
прогнози. 

Систематизирано, в таблицата по-долу са посочени кои вариации, индекси и 
прогнози, на кои ценни въпроси отговарят: 

 
Въпроси относно проекта Измерване на резултатите чрез 

показателите на Управлението на 
достигнатата стойност 

Как върви проекта в контекста на времето? Анализ на графика и прогнозиране 
- Проектът изостава или е по-напред от 

предварително зададения график? 
Вариация на графика (SV) 

- Колко ефективно се използва времето? Индекс за ефективността на графика  (SPI) 

- Кога се очаква да се завърши 
дейността/проекта? 

Очаквано необходимо време за 
приключване (ETC) 

 

Как върви проекта в контекста на 
разходите? 

Анализ на разходите и прогнозиране 

- Повече или по-малко са извършените 
разходи спрямо предварително 
изготвения бюджет? 

Вариация на стойността (CV) 

- Колко ефективно се използват ресурсите? Индекс на ефективността на разходите (CPI) 

- Как трябва да използваме оставащите 
ресурси? 

Индекс на оставащото изпълнение (TCPI) 

 
- Колко най-вероятно ще струва проектът? Изчислена стойност при завършване (EAC) 

- Проектът ще се изпълни ли за 
предварително определения бюджет? 

Вариация на изпълнението (VAC) 

- Колко ще бъдат необходимите разходи за 
оставащите неизпълнени работи? 

Преизчислени прогнозни разходи за 
завършване FAC  

 
Таблица 7 Систематизирани значения на показатели, вариации и индекси на стойността 

3.7. Анализ на графика на изпълнение 
 Вариация на графика SV/schedule variance/: тя определя дали реалното 

изпълнение на проекта се движи съгласно предварително определения график; 
Определя се по формулата:  

SV = EV – РV 
Уравнение 1 Вариация на графика 



 

34 
 

В случаите, в които вариацията е отрицателно число, реалното изпълнение на 
проекта изостава от предварително съставения график. Ако достигнатата и 
планираната стойности са равни, тоест вариацията на графика е нула, то проектът се 
движи по график, а в случаите, в които е с положителен знак, то развитието на 
проекта изпреварва предварително зададеното изпълнение до момента на отчет. 
 Индекс за ефективността на графика  SPI /schedule performance index/  – измерва 

колко ефективно екипът използва времето си. Формулата, с която се изчислява 
индексът е: 

SPI = EV / РV; 
Уравнение 2 Индекс на ефективността на графика 

При стойности на индекса под единица, е извършена по-малко работа от 
планираната, тоест екипът не работи достатъчно ефективно, и съответно обратното.  
 Първоначално заложена продължителност: OD /original duration/ съгласно 

проектната документация /графици/; 
 Бюджетирани разходи при завършване: BAC /budgeted cost at completion/ - този 

показател показва пълните бюджетирани разходи за изпълнение на проекта при 
изготвяне на проектната документация. 

 Очаквано необходимо време за приключване ETC /expected time to completion/ - 
този показател индикира на база на досегашния прогрес и данни за ефективност 
на изпълнението на проекта, най-вероятния срок, в който проектът ще може да 
бъде завършен.  

 
ЕTC = OD / SPI, или ETC = (BAC/SPI) / (BAC/предварително заложени месеци) 

Уравнение 3 Очаквано необходимо време за приключване 

Изброените по-горе вариации и индекси са мерни единици за обхват на работата, не 
за време. 

3.8. Анализ на разходите за изпълнение 
 Вариация на стойността  CV /cost variance/: Тя определя дали проектът се движи 

съгласно предварително определения бюджет. Определя се по формулата: 

CV = EV – AC; 
Уравнение 4 Вариация на стойността 

В случаите, в които вариацията е отрицателно число, разходите за постигане на 
моментния прогрес на проекта надвишават предварително определените разходи и 
съответно обратното. 
 Индекс на ефективността на разходите CPI /cost performance index/ – измерва 

колко ефективно екипът използва ресурсите. Определя се по формулата:  

CPI = EV / AC 
Уравнение 5 Индекс на ефективността на разходите 

При стойности на индекса под единица, са използвани повече средства за 
постигане на текущия напредък на проекта спрямо планираните, тоест екипът не 
използва достатъчно ефективно наличните ресурси/средства, и съответно обратното. 
 Индекс на оставащото изпълнение /To-complete performance index/ TCPI: той се 

използва за определяне на ефективността, която екипът трябва да постигне за 
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оставащата работа, така че проектът да завърши до определен краен срок, при 
определен бюджет. Той се изчислява по формулата:  

TCPI = (BAC – EV) / (BAC - AC) 
Уравнение 6 Индекс на оставащото изпълнение 

 Изчислена стойност при завършване EAC /estimated cost at completion/: определя 
колко е най-вероятната крайна стойност на разходите при завършване на 
проекта, ако се запазят настоящите тенденции за развитие на проекта 
/ефективност/. Определя се по формулата:  

EAC = BAC / CPI 
Уравнение 7 Изчислена стойност при завършване 

 Вариация на изпълнението VAC /variance at completion/: отразява очакваната 
положителна или негативна девиация за изпълнението, тоест дали проектът ще 
успее да спази предварително определения бюджет, или общите разходи за 
изпълнение ще бъдат под или над предварително определените. Вариацията се 
изчислява по формулата: 

VAC = BAC-EAC  
Уравнение 8 Вариация на изпълнрнието 

Ако изчисления процент е с отрицателна стойност, то това означава, че с 
толкова процента общите разходи за изпълнение на проекта ще надвишават 
предварително зададените и съответно обратното. 
 Преизчислени разходи за завършване FAC /computed forecasted cost at 

completion/ те индикират какъв е размерът на разходите, необходими за 
изпълняване на незавършените работи и се определят като:  

FAC = EAC – AC 
Уравнение 9 Преизчислени разходи за завършване 

При провеждането на отчетите в различните етапи на проекта, трябва да се 
проследяват не само моментните вариации, индекси и прогнози, но също така текущите 
показатели да бъдат сравнени с показателите при предходните отчети. При забелязани 
негативни трендове за стойностите на някои от показателите /например намаляващ 
индекс на ефективността на разходите CPI/ следва да се направи по-задълбочено 
проучване, за да се установят конкретните причини за тенденцията.  

3.9. Стандарт за регулация при прилагането на Управление на достигнатата стойност 
 
Международният стандарт, които регулира прилагането Управление на достигнатата 

стойност, е ISO 21508 “ Управление на постигнатата стойност в управлението на проектите 
и програмата“. Той е предназначен да допълни ISO 21500 "Ръководство за управление на 
проекти" и ISO 21503 "Ръководство за управление на програмата ". Към 2017 година той е 
все още в проектен /”draft”/ вариант. Целта на стандарта е да даде напътствия и да 
опише практиките, които ще допринесат за по-добро планиране и контрол на проекта.  

Определенията, терминологията и насоките относно планирането и 
осъществяването на процеса за Управление на достигнатата стойност, които 
международният стандарт дава, напълно съответстват със систематизираната по-горе в 
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главата информация относно посочените в обследваната световна литература най-добри 
практики за прилагането на метода за контрол.  

4. Връзка между проектна стойност и риск 
Нетната възвръщаемост и рисковете на проекта са двата основни фактора, които 

определят неговия краен успех и стойността, която той доставя. Това са и основните 
фактори, които са ключови за всеки инвеститор, и които той стандартно държи да бъдат 
контролирани през целия строителен процес. Те трябва да бъдат анализирани и 
систематизирани в началото на всеки проект, като по мнение на автора при проекти, 
свързани с дейности по опазване на културно-историческото наследство, има стандартни 
затруднения. Те са свързани най-често с  недобро разбиране на стойността, неясни 
изисквания към проекта; ненадеждно предварително планиране на бюджета, предвид 
високия риск от установяване на нови факти и поява на непредвидени обстоятелства при 
започване на строителния процес, неефективна популяризация на проекта.  

Всички тези възможни рискове правят проекта по-несигурен. Чрез проактивно 
управление на рисковете чрез формулиране на добре обмислени планове за смекчаване 
на последиците и извънредните ситуации обаче, те могат да бъдат избегнати или ефектът 
от тях да бъде минимализиран.  

4.1. Връзка между управлението на стойността и управлението на риска 
Идентифицирането на риска играе важна роля във всеки етап на прегледа на 

процеса на управлението на стойността и анализът на рисковете при всеки преглед е 
неразделна част от постигането на стойността на проекта. Управлението на риска е от 
изключително значение и при изпълнението на проекта. Стриктното проследяване и 
контролиране на процеса, анализа на постигнатото и оставащото за изпълнение, 
съответно навременната оценка на риска на база на получените данни, позволява 
вземане на бързи и адекватни решения, които могат да предотвратят или смекчат 
последици от нежелани бъдещи събития, които влияят негативно върху изпълнението на 
проекта. 

 

5. Заключение и приложимост на Управление на стойността и Управление на 
достигнатата стойност в проектите, част от културно историческото наследство. 

Проектите, които имат за своя основна цел опазване на недвижимо културно-
историческо наследство, винаги носят в себе си много неопределеност и риск, предвид 
спецификата на материята, сложния, задълбочен и времеемък предварителен анализ, 
който изискват, и необходимостта от точно определяне на всички характеристики на 
ценността. Другият етап от осъществяването на този тип проекти, който ги превръща в 
едни от най-предизвикателните, е самата реализация на проекта. Предвид посочените 
особености при опазване на недвижимото културно-историческо наследство, процесът на 
изпълнение следва да бъде стриктно контролиран, като периодично бъде детайлно 
анализиран етапът, в който проектът се намира, както и да се определи дали 
планираните стойности са постигнати . Фактите, че акцентите при реставрация, 
реконструкция или друг вид поддръжка на един културно-исторически обект следва да 
бъдат поставени в предварителната фаза на проекта и при изпълнението му, и това, че 
основната идея и силата на управлението на стойността е да бъде създадена правилната 
концепция за осъществяване на проекта, като и да бъдат взети най-добрите възможни 
решения, тези, които носят най-висока стойност, а предимствата на управлението на 
достигнатата стойност са да бъде осъществен добре структуриран и обективен 
навременен контрол по време на изпълнението, прави тези методи на управление 
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отлично съвместими с проектите, свързани с опазване на културно-историческото 
наследство. Разгледаните по-горе принципи и процеси за прилагане на управлението на 
стойността и достигнатата стойност кореспондират с поставените основни принципи при 
опазването на културно-историческото наследство. Стойността и функциите на един 
проект са основните водещи елементи в методите на управление и този тип проекти. 
Съгласно Жасмин Конг, авторка на дисертация относно приложимостта управление на 
стойността при съхранението на културно-историческо наследство, Управлението на 
стойността има следната диаграма на влияние върху проекта: 

 
Фигура 9 Потенциално влияние на Управление на стойността при реставрация 

Източник: Конг, Жасмин, „Когато Управлението на стойността срещне Управлението на 
реставрационните дейности“, 08.2013г. 

 
Видно в нея е, че основните техники на Управлението на стойността, контролиращи 

главно планирането и проектирането на стойността, могат да донесат най-малко ползи на 
проекта в процеса на самото изпълнение. Затова препоръчваме комбинацията 
Управление на достигнатата стойност, чието влияние е основно във фазата на 
изпълнението. Комбинирането на двата метода на управление увеличава значително 
възможността за влияние върху стойността на проекта и в последната му фаза: въвеждане 
в експлоатация и функционирането му съгласно проекта.  
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ГЛАВА IV –Експериментален пример 

С цел установяване на приложимостта на предложените методи на управление и 
анализ на предимствата и недостатъците при използването им в четвърта глава на 
дисертационния труд е разработен експериментален пример. Настоящото изследване е 
извършено на база на примера на изпълнения през периода юли 2012г. - Юли 2013г. 
подобект „Консервация, реставрация, експониране на църковен ансамбъл от IV и VI в. и 
реконструкция на църква от XV в. от н.е.“ от проектът „Консервация и реставрация на 
късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма „Св.Спас”, с.Белчин, 
общ.Самоков и туристическа инфраструктура за нуждите на атракцията”. За целите на 
експерименталния пример от изпълнителя на проекта „Главболгарстрой“ АД, е 
предоставена строителна документация, от която е почерпена необходимата 
информация за запознаване със същността на проекта, основните му характеристики и 
съставянето на модел за управление на изпълнението на проекта чрез използване на 
метода на Управление на постигнатата стойност, извличане и анализ на резултати. 
Проектът е реализиран чрез осигурено от Европейският фонд за регионално развитие и 
държавният бюджет на Република  България финансиране по Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите 
атракции и свързаната с тях инфраструктура“ 

 

1. Същност и характеристики на обекта, на база на който е съставен 
експерименталния пример 

1.1. Информация за цялостния проект 
Информацията за същността и основните характеристики на целия обект и подобект 

„Консервация, реставрация, експониране на църковен ансамбъл от IV и VI в. и 
реконструкция на църква от XV в. от н.е“ е съгласно предоставена от изпълнителя на 
проекта Обяснителна записка по част архитектура, фаза: технически проект. 

Статут: 
Обектът, на база на който е изготвено настоящото експериментално изследване, е 

със статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално 
значение“ със Заповед №РД 09-052/12.10.2010 г. на Министъра на културата. 

Местонахождение: 
„Късноантичната крепост е разположена на горист хълм в м.Св. Спас, южно от 

с. Белчин“  
Исторически данни 
Индентифицирани са четири периода на обитаване на укрепеното селище в 

границите между края на III и края на VI век от н.е. 
Проучванията на останките на крепостта Цари Мали град са стартирани през м. 

август 2007 г. под ръководството на археолога Веселин Хаджиангелов.  
 

Основни характеристики на подобект „Консервация, реставрация, експониране на 
църковен ансамбъл от IV и VI в. и реконструкция на църква от XV в. от н.е.“ от проектът за 
„Консервация и реставрация на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на 
хълма „Св.Спас” 

„Същност: В най-северната част на археологическото находище, извън 
крепостните стени е разкрит църковен ансамбъл от четири сгради, градени една 
върху друга, в следната последователност на разкриване /отгоре-надолу/:  
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 Средновековна църква от XV век 
 Раннохристиянска еднокорабна църква с анекси от VI век.  
 Раннохристиянска църква от 70-те години на IV век.  
 Обществена сграда /вероятно езически храм/ от началото на IV век от н.е. 

Същност на планираните реставрационни консервационни и реставрационни 
дейности по подобект „Консервация, реставрация, експониране на църковен ансамбъл от 
IV и VI в. и реконструкция на църква от XV в. от н.е.“ от проектът за „Консервация и 
реставрация на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма „Св.Спас” 

„Добре замазаните основи и фрагменти от стени дават възможност, въпреки 
изграждането една върху друга, сградите да бъдат ясно идентифицирани по вид, 
характер и форма /изключение прави фрагментът от най-ранното съоръжение/. 

Двете раннохристиянски църкви ще получат консервационен надзид на 
откритите си стени, като надзидът на църквата от VI век ще бъде по-висок от този 
на църквата от IV век средно с 80 см. Всички запазени оригинални фрагменти от 
настилки и мазилки ще бъдат бордирани и консервирани, а новите ще се различават 
от оригинала по материал и цветен топ. Надзидът ще бъде отделен от запазения 
зид със сигнална разделителна фуга, а фугите на двете зони ще се изпълнят с 
различна по цветен тон фугираща маса. 

Фрагментът от сградата от началото на IV век ще се консервира на ниво 
фундамент. 

Реконструкция на Средновековната църква от XV век: Добре запазените 
деструкции на стените и олтарни елементи дават основание да се направи пълно 
възстановяване на Средновековната църква по аналогия /в района има примери на 
запазени църкви от този период/ и с имитативни средства. Ще бъде приложено 
правилото за отделяне на запазения оригинал от реконструкцията. В подовата 
настилка ще бъдат маркирани местата на стените на сградите от по- долните 
слоеве. В завършен вид сградата ще служи за експозиционна зала.“ 
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Фигура 10 Снимков материал от строителния процес по подобект „Консервация, 

реставрация, експониране на църковен ансамбъл от IV и VI в. и реконструкция на църква от XV в. 
от н.е.“ 

Реализация на проекта: 
Проектът е реализиран в срок, съобразно изготвените проекти. Към 2018 година той 

се експлоатира успешно, като български и чуждестранни туристи демонстрират голям 
интерес и посещават реставрираната крепост Цари Мали град. Доказателство за 
успешния проект са получените 4 национални награди през 2013 г. , вкл. „Сграда на 
годината на публиката” и първо място на Golden World Awards на Международната PR 
асоциация /IPRA/. 

2. Изходна информация и допускания при съставянето на модела за управление 
на изпълнението на проекта при прилагане на принципите на Управление на 
достигнатата стойност 

Съгласно описаната теоретична постановка в трета глава, за изготвяне на приложен 
модел е необходимо да бъдат извлечени данни за тези елементи, като необходимата 
изходна информация е: 

 Структурата на разпределението на работата (WBS), която в случая е определена 
и видима в предоставения линеен календарен график.  

 Поетапен бюджет за всяка работна дейност; 
 Данни за първоначално планиран график на изпълнение на проекта в контекста 

на време и средства;  
 Данни за реалния график на  изпълнение, с налична информация за реален етап 

на изпълнение на конкретен вид СМР и вложени средства към конкретен момент 
от реставрационния процес по видове СМР; 

Поради липса на график, който отразява реалното изпълнение на проекта във 
времето, за получаване на надеждни данни са предоставени 7 броя Протоколи актове 19 
за извършени работи. На база на тях е направено допускане за възможен график на 
реалното изпълнение на подобект №3. 

Фирмена политика на Главболгарстой АД е да бъде запазена конфиденциалност на 
информация, свързана с данни, касаещи всякакъв вид финансови въпроси за обектите, 
които фирмата изпълнява. За целите на дисертационния труд е потърсена публична 
информация относно стойността на изпълнение на реставрационните дейности по 
разглеждания подобект. Открити са данни за стойността на изпълнението на 
строителството на обекта „Реставрация, консервация, и експониране на Късноантична 
крепост с църковен ансамбъл и оброк „ЦАРИ МАЛИ ГРАД” на хълма Свети Спас, с. 
Белчин” в сайта на Агенция за обществени поръчки, документ наречен „Информация за 
сключен договор, строителство“. Само и единствено за целите на настоящия 
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експериментален пример, на база детайлно запознаване с дейностите по реставрацията 
на трите подобекта, характеристиките им, сложността и времето за изпълнение, 
обобщената стойност за видовете работи по дейност е разпределена за трите подобекта. 
Прието е, че стойността за изпълнение на подобект № 3 е в размер на 1313164,49лв. За 
определяне на отделните стойности по видове работи е направено проучване за 
осреднените цени на отделните видове строително-монтажни работи и стойностите са 
разпределени процентно на база приетата обща стойност за изпълнение на дейностите 
по подобект №3. Изведените стойности са използвани като изходна информация за 
предварително определени средства, необходими за извършване на реставрационните 
дейности по подобект 3. Изпълнението на тези изчисления представляват така 
формулираното при прилагане на Управление на достигнатата стойност „Определяне на 
поетапен бюджет на всяка работна дейност“. 

Авторът не се ангажира с точност на използваните детайлни стойности. Те са 
определени на база осреднени цени, изведени единствено с цел изготвяне на 
практически модел и възможност за извеждане на резултати от него. Те не влияят 
съществено върху резултатите от изследването. 

Допълнително необходими са данни за реално вложени средства при изпълнението 
на проекта. За определянето им е проведено интервю с проджект мениджъра на проекта, 
инж. Радина Коцева. По нейна информация, проектът е изпълнен в рамките на 
предварително определения бюджет, включващ процент за непредвидени разходи. 
Поради липса на конкретна информация за реално извършените разходи по видове СМР 
и предвид получените сведения от инж. Коцева, за целите на текущия експериментален 
пример са направени две допускания: първо допускане приема, че реално вложените 
средства по видове СМР съответстват на предвидените такива по видове СМР и второ 
допускане, според което реално вложените средства по видове СМР не съответстват на 
предварително определените разходи по видове СМР, но стойностите на предварително 
определения бюджет и общите реално извършени разходи съвпадат.  

3. Съставяне на практически модел, хипотези при разработването му 
С цел максимална достъпност, улесняване на работата с модела, възможност за 

лесна преработка и подобряване, практическият модел е разработен в Ексел. 
Първата стъпка при съставянето на модела е нанасянето на предварителния линеен 

календарен график, като методът е описан в дисертационния труд. Следваща стъпка е 
въвеждане на вероятния график на реалното изпълнение.  

 

 
Фигура 11 Базова линия за измерване на изпълнението 
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Чрез въведените данни за планирано изпълнение се извежда и Базовата линия за 
измерване на изпълнението. 

При нанасянето на реалното изпълнение на реставрационните дейности за 
подобект №3 са използвани данните за количество свършена работа от предоставените 
образци актове 19 към 7 конкретни момента от процеса. Поради липсата на конкретни 
дати за изпълнение на отделните видове работа, са направени следните допускания:  

 Ако към датата на съставяне на акт образец 19, конкретен вид СМР е напълно 
завършена, и това съвпада с предварително определения линеен график, се 
приема, че дните за реално изпълнение на работата съвпадат с предварително 
определените дни.  

 Ако към датата на съставяне на акт образец 19, конкретен вид СМР е напълно 
завършена, но това не съвпада с предварително определения линеен график, се 
съблюдават наличие на зависимости между видовете работа и по преценка на 
автора се нанасят в таблицата. 

 Ако към датата на съставяне на акт образец 19 е изпълнена само част от работата, 
пропорционално на съотношението „извършено количество работа/оставащо 
количество работа“ се изчисляват „дни, през които се е извършвала дадена 
работа/оставащи дни за изпълнение на дадена работа“.  Те се нанасят в 
линейния календарен график така, че да отговарят на предвидената 
последователност за изпълнение на видовете СМР в предварителния линеен 
календарен график, като се вземат предвид стандартните зависимости между 
видовете работа. 

Моделът е разработен така, че след въвеждане на описаните по-горе изходни 
данни, той сам да извършва всички необходими изчисления и да предостави като 
резултат прогноза относно етапа на изпълнение на проекта към края на всеки месец от 
периода на строителство. 

4. Резултати от приложния модел 
Резултати от молел при допускане, че реално вложените средства по видове СМР 

съответстват на предвидените такива по видове СМР 
След попълване на описаните изходни данни е направена съпоставка на 

движението на плануваните и реално извършените разходи за изпълнение на проекта. 

 
Фигура 12 Планувани и реално извършени разходи с натрупване 

Моделът извежда представените в трета глава индекси и вариации към края на 
всеки месец. На тяхна база той предоставя анализ на етапа на изпълнение, като дава 
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отговори на следните въпроси, които са от първостепенна значимост за всяка 
заинтересована страна в процеса, и особено за инвеститора: 

 
Анализ към: 07/2012
Анализ на графика на изпълнение:
Реалното изпълнение на проекта движи ли се съгласно 
предварително определения график?

проектът изостава от графика

Какво количество от работата не е изпълнено спрямо графика или 
е преизпълнено спрямо графика?

не са изпълнени -44.84 % от планираната 
работа

Използва ли екипът ефективно времето си?
екипът не използва достатъчно ефективно 
времето си

На база на досегашния прогрес и данни за ефективност на 
изпълнението на проекта, какъв е най-вероятният срок, в който 
проектът ще може да бъде завършен?

770 дни

 
Проектът движи ли се съгласно предварително определения 
бюджет?

проектът се движи съгласно предварително 
определения бюджет

Ако има разминаване между предварително определения бюджет 
и реално извършените разходи, какъв процент е то?

проектът се движи по планирания бюджет

Екипът използва ли ефективно финансовите средства?
екипът използва ефективно наличните 
ресурси

Каква ефективност следва да постигне екипът за оставащата 
работа, така че проектът да завърши в срок, при определения 
бюджет? Тоест на колко следва да е равен индексът на 
ефективността на разходите за оставящия период? 1,00
Колко е най-вероятната крайна стойност на разходите при 
завършване на прокета, ако се запазят настоящите тенденции за 
развитие на проекта /ефективност/ 1 064 976,40 лв.
Проектът ще успее ли да спази предварително определения 
бюджет и какъв е размерът на разходите, необходими за 
изпълняване на незавършените работи, в случай, че има такива? бюджетът е точно определен  

Фигура  13 Анализ на етапа на изпълнение 

Моделът е разработен така, че ако има наличен проблем и слабо място при 
изпълнението на проекта, даденият показател автоматично да се оцвети в червен цвят, 
което да акцентира на елемента, на който следва да се обърне по-голямо внимание, да 
бъде направен анализ какви са причините за негативния резултат и да бъдат взети 
навременни мерки. / Пълните резултати са представени в приложение към реферата./ 

Предвид липсата на данни за извършените реални разходи в процеса на 
изпълнение на проекта и направеното допускане до момента, че реално извършените 
разходи са съответстващи на планираните такива, разработеният модел дава неутрални 
резултати за всички показатели свързани с планирания бюджет съпоставен към реално 
изпълненото. 
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Резултати от допускане: реално вложените средства по видове СМР не съответстват 
на предварително определените разходи по видове СМР, но стойностите на 
предварително определения бюджет и общите реално извършени разходи съвпадат 

 
Фигура 13 PV / AC / EV 

Резултатите от анализа на изчислените вариации и индекси при залагане на 
различни реални и предварително определени разходи, дават индикации за негативни 
тенденции свързани със спазването на предварително определения бюджет, 
ефективното използване на финансовите средства и преизчислява разходите и вероятния 
общ бюджет, необходими за завършване на проекта. Пълните резултати са дадени за 
сведение в приложение към реферата. 

5. Анализ на получените резултати от приложния модел 
Получените резултати от приложния модел съответстват напълно с  предоставената 

информация от инж. Коцева относно реалното развитие на проекта във времето в 
процеса на реализацията му.  

Извършен е анализ на резултатите, ефективността на модела и метода на контрол, 
като в синтез по-долу са посочени основните предимства и недостатъци при 
приложението му за обекти, свързани с дейности по опазване на културно-историческото 
наследство.  

Силните страни: 
 Лесна и бърза работа с модела; 
 Визуализира етапа на проекта, дава информация относно 

напредъка/изоставането на проекта като цяло; 
 Навременно индикира негативни тенденции, свързани със забавяне на проекта 

или използване на повече разходи от предвидените, като едновременно с това 
дава информация при запазване на досегашните показатели на изпълнението 
колко допълнително време и разходи ще бъдат необходими за завършване на 
проекта; 

 Дава информация за взаимовръзката между извършени разходи и реално 
изпълнение; 

 Индикирайки негативни тенденции, свързани с времето и разходите за 
изпълнение на проекта, дава навременен сигнал за анализиране на основните 
проблеми, водещи до негативните резултати и за предприемане на мерки за 
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регулиране на проекта и подобряване на показателите и индексите на 
изпълнение; 

 Разработеният приложен модел и анализът на резултатите, които извежда, са 
лесен метод за оценка и контрол на напредъка на проекта. Резултатите са 
изведени в максимално опростен вид, който е лесно четим и разбираем за всяка 
заинтересована страна от строителния процес, дори и от лица, които не са 
специалисти в сферата на строителството, какъвто може да бъде и инвеститора. 

 След минимална модификация, моделът може да бъде приложен за всеки обект, 
като не се изискват допълнителни разходи за специализирани програми; 

Извлечените резултати са подробно анализирани, като са открити следните слаби 
страни и недостатъци на модела и метода за контрол на изпълнението: 

 Моделът отмерва изпълнение на дейности, само ако те са измерими. Моделът не 
може да измери дейности, които не могат да бъдат измерени със стойности като 
например: „популяризиране на проекта“, и др. Трудно могат да бъдат измерени 
и комплексни дейности. 

Проблемът с контрола на дейности, които не могат да бъдат измерени в 
познатата литература е решен по няколко начина: 
 Поставяне на % на изпълнение, който е определен експертно; 
 Създават се правила за измерване, например: при започване на дадена 

дейност се приемат 10-20% изпълнение, които остават константни до 
пълното изпълнение на дейността, когато процентът преминава в 100%. 

 Понякога точното определяне на реално извършените разходи може да бъде 
сложен процес. Често в строителния процес част от материалите или техниката 
биват предплатени, а се използват на по-късен етап в изпълнението, или пък се 
доставят и биват платени по-късно или разсрочено. В този смисъл, ако просто се 
отчитат какви финансови средства са използвани до момента, определените 
реално извършени разходи могат да дадат неверни резултати и прогнози. Във 
връзка с определяне на извършени разходи, по мнение на автора по-добрата 
практика е да бъде проследявано какво количество работа е изпълнено по даден 
вид СМР и на тази база да бъдат определяни реално извършените разходи. В 
тази връзка надеждно и периодично /на 1, 2 седмици, на месец, в зависимост от 
спецификата на обекта/  съставяне на Актове образци 19 по време на 
строителния процес е силно препоръчително. Друг риск, който следва да бъде 
взет под внимание, е възможни промени в разходите за труд за дадена дейност в 
процеса на изпълнение на обекта. Някои СМР могат да бъдат забавени или 
извършени по-бързо, което може да промени предварително определените 
разходи за труд /в случай, че те се определят на база време работа/. Важно е в 
процеса да се проследява изпълненото до момента колко време е отнело и 
съответно необходимо ли е да бъде преизчислявана нормата за труд. 

 Методът прогнозира общото време за изпълнение на проекта на база 
проследяване на общо изпълнение на дейностите в проекта. Ако дейностите, 
които са забавени в процеса на изпълнение, не са част от критичния път, е много 
вероятно те да бъдат наваксани и проектът да успее да приключи в 
предварително определения срок, а не както методът би прогнозирал със 
забавяне. Не достатъчно надеждни прогнози за срок на изпълнението ще бъдат 
направени и във връзка с това, че при отчитане по-голям процент изпълнение от 
прогнозирания за дадена дейност, а забавяне на изпълнението за друга дейност, 
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в зависимост от стойностите, е възможно моделът да посочи неутрална 
тенденция, свързана със срока на изпълнение. Това обаче не винаги е коректно, 
ако забавената дейност е критична за проекта и влияе на изпълнение на други 
видове СМР или създава организационни проблеми. В тази връзка, освен 
изведения анализ от модела, е необходимо да бъде проследявано как 
забавянето на конкретни дейности биха повлияли върху изпълнението на целия 
проект. Тук идва ролята на специалистите в бранша, които да дадат своето 
експертно становище дали получените данни от модела са достоверни и трябва 
ли да се предприемат конкретни действия. При извършване на контрол през по-
големи периоди от време, прогнозата за срок за изпълнение на проекта може да 
бъде изкривена поради фактът, че моделът не може да отчете имало ли е 
забавяне на дейностите, които са завършени към датата на контрол. Предвид 
това е препоръчително моделът да се използва на регулярна седмична база. 

Изброените по-горе констатирани предимства и недостатъци на Управление на 
достигнатата стойност и разработения приложен модел са общовалидни при прилагането 
на метода за контрол и модела, без значение от вида на проекта. При използването на 
метода и модела конкретно за проекти, свързани с дейности по опазване на културно-
историческото наследство, могат да бъдат класифицирани следните основни силни 
страни и слабости: 

 В проектите, свързани с дейности по опазване на културно историческото 
наследство изискват участие на различни специалисти от много области. Методът 
и моделът дават достатъчно ясна и лесна за възприемане информация относно 
етапа, в който се намира проекта, и други основни показатели за статуса на 
изпълнение на проекта; 

  Такъв тип обекти стандартно са финансирани от държавата, а през последните 
години и от европейски проекти. Това налага регулярно отчитане за напредъка на 
проекта. Използването на разработения приложен модел и анализната таблица, 
която той създава, са отлично средство за лесно и бързо съставяне на отчетни 
доклади и становища; 

 Спецификата на тези обекти е предпоставка за наличие на риск от поява на 
непредвидени обстоятелства и разходи. Използвайки този метод на контрол 
регулярно, навременно могат да бъдат индикирани възможни проблеми, 
забавяния, отклонения; 

- При обекти, част от културно-историческото наследство понятието за стойност е 
много всеобхватно. Тук терминът „достигната стойност“ носи в себе си много 
повече видове стойности от извършени разходи за достигане до този етап на 
проекта. При прилагане на този модел на управление следва предварително ясно 
да се дефинира какво значение ще носи понятието „достигната стойност“ в 
модела, за да не се получат недоразумения между участниците в процеса. 

- Този вид проекти крият рискове от непредвидени разходи, забавяния, 
необходимост от промени. Установените слабости на модела при отчитането на 
разходите могат да повлияят върху надеждността на резултатите и анализа, 
поради което при наличие на данни за значителни разлики в количества и 
стойности на СМР спрямо предварително определените, резултатите от модела 
трябва да бъдат добре анализирани от специалист.
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ГЛАВА V – Изводи,  заключения и насоки за бъдеща работа 

1. Изводи и заключения от дисертационното изследване 
България е страна с изключително богато и разнообразно културно-историческо 

наследство, което е не само с национална, но и с европейска и световна значимост. 
Предвид наличието на над  40 000 официално регистрирани обекти на недвижимото 
културно-историческо наследство, и годините, през които не са се полагали 
необходимите грижи за опазването му, е осъзната неотложната потребност от създаване 
на устойчива политика и предприемане на действия, които да съхранят, подобрят и 
поддържат във времето недвижимото културно-наследство.  

За да бъдат предложени по-ефективни методи за опазване на културно-
историческото наследство, са анализирани проблемите и слабостите на досегашната 
политика и дейности. Проучването установява няколко основни пречки за провеждането 
на адекватна политика в тази област, като най-значимата е ограниченото финансиране на 
този вид дейности. За успешното осъществяване на проектите по съхранението и 
опазването на културно-историческото наследство, е необходимо наличните средства да 
бъдат използвани по най-пълноценния начин, който да гарантира постигане на възможно 
най-висока стойност на обектите. Във връзка с това, настоящата дисертация предлага 
приложението на методите Управление на стойността и Управление на достигнатата 
стойност като иновативни и ефективни решения за метод на управление и контрол на 
проекта, които гарантират постигане на най-висока стойност на обекта във всички 
аспекти, като контролират от етапа на предварителни проучвания и проектирания до 
самото изпълнение.   

Подробно са разяснени същността на Управление на стойността и Управление на 
достигнатата стойност, техниките за прилагането им, като в резултат са систематизирани 
силните и слабите страни на методите за управление. Управление на достигнатата 
стойност се използва по време на изпълнение на строителния проект и е възможна 
симулация на прилагането му. На примера на реален проект за Консервация и 
реставрация на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма "Св.Спас", 
с.Белчин, общ. Самоков, изпълнен през периода 2012-2013 г., е съставен приложен 
модел, който използва този метод за управление. Прилагайки специфичните за метода 
техники, моделът контролира процеса на изпълнение, като в резултат съставя анализ за 
етапа на изпълнение на проекта, контролира основните показатели: време за изпълнение 
на проекта и необходими средства (разходи). Начинът, по който е разработен моделът и 
начинът на работа с него са описани в глава IV от дисертацията, като резултатите са 
представени в приложение. Като основни предимства на модела могат да бъдат 
посочени лесната работа с него, универсалност, опростеност и гъвкавост. След известна 
адаптация той може да бъде използван при изпълнението на всеки проект. Прилагането 
на модела не изисква допълнителни финансови ресурси или специални софтуерни 
програми. За използване на модела не е необходима специална квалификация. 
Резултатите, които той извежда са ясни и разбираеми и за неквалифицирани в сферата на 
строителството заинтересовани страни, но предвид анализираните по-горе възможни 
недостатъци, е важно те да бъдат подробно анализирани от специалист в бранша, който 
да оцени надеждно какви са причините за тенденциите, които моделът отразява. 

2. Научни и научно-приложни приноси от дисертационното изследване 
При доказване на основната хипотеза на дисертационното изследване, че 

съществува възможност за усъвършенстване на методите за инвеститорски контрол и 
повишаване на ефективността му при управление на строителни проекти, свързани с 
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опазване на недвижимо културно-историческо наследство чрез прилагане на Управление 
на стойността и Управление на достигнатата стойност, са направени следните научни и 
научно-приложни приноси: 

1. Проследени са основните етапи от строителния проект, като са посочени и 
обследвани основните специфики при реализирането на проекти, свързани с 
опазване на културно-историческото наследство. 

2. Идентифицирани са основните проблеми и препятствия за успешно и 
пълноценно прилагане на политика и извършването на дейности по опазване 
на недвижимото  културно - историческо наследство, като е препоръчан 
метод за управление на обекти, част от култутно-историческото наследство 
/метода на Управление на стойността и метод на Управление на достигнатата 
стойност/. 

3. Детайлно са разгледани, систематизирани и представени същността, 
методологията и техниките за прилагане на методите за контрол: управление 
на стойността и управление на достигнатата стойност, за които не са 
разработвани материали у нас. 

4. Разработен е приложен модел, който използвайки техниките на управление 
на достигнатата стойност, дава възможност при изпълнението на строителни 
инвестиционни проекти за обекти, част от недвижимото културно-
историческо наследство, да бъде осъществен навременен, надежден 
инвеститорски контрол, като същевременно с това се осигурява добра 
отчетност на проекта, която е лесно достъпна и разбираема и за всяка 
заинтересована страна в същия. 

3. Насоки за бъдещи изследвания 
В условията на устойчиво развитие все по-осъзната става необходимостта от 

съхранение, поддържане и обогатяване на културните ценности, неизменна част от които 
са и недвижимите културно-исторически паметници. Всеки член на обществото следва да 
поеме отговорност в тези дейности и да допринесе за опазването и развитието на 
културните ценности. Строителните инженери можем да бъдем полезни чрез 
подобряване на строителните процеси. Като продължение на дисертационното 
изследване, третиращо въпроси, свързани с управление и контрол на проекти за 
реставрационни, консервационни и други поддържащи и съхраняващи дейности по 
опазването на недвижимото културно-историческо наследство, могат да бъдат дадени 
следните насоки за бъдещи изследвания: 

1. Да се приложи на практика като метод за управление на проекта методът на 
Управление на стойността при изпълнението реален обект, още в начална фаза 
на проучване и проектиране. След завършване на проекта, да се извърши 
проучване като се анкетират всички участници в проекта, с цел установяване на 
предимствата и недостатъците на приложения метод на управление.  Да се 
извърши сравнителен анализ на база опита на участниците от други аналогични 
проекти, управлявани чрез друг метод на управление. 

2. Да се апробира разработеният приложен модел върху обект на недвижимото 
културно-историческо наследство, дейностите по реставрация/консервиране на 
който все още не са изпълнени. Да се проследява регулярно процесът на 
изпълнение чрез приложния модел, да се оценят предимствата и недостатъците 
му, да се състави подобрен приложен модел за управление на строителни 
инвестиционни проекти.  
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3. Да се направи допълнително проучване за други техники, които биха допълнили 
предимствата на Управление на стойността и Управление на достигнатата 
стойност и биха компенсирали установените им недостатъци, като се изследва 
възможността те да бъдат комбинирани при реализирането на строителни 
инвестиционни проекти. 
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