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Налагането на Строително-
Информационните Модели (BIM) 
като стандарт за проектиране 



Кои сме ние? 



Какво представлява BIM  
(Строително информационен модел) 

Строително-Информационните Модели: 



BIM Какво представлява строително 
информационният модел 

Геометрия Данни документи 



BIM Поток на данни в целия процес на проектиране 

Предпроектни проучвания 

Идеен проект Технически проект 

Работен проект 

Тръжни процедури 
Експлоатация 

Информация: 

геометрия 
данни 

документи 
 

Изпълнение 



BIM Как е структуриран всеки Revit модел? 

- Компоненти 
- Изгледи 
- Анотации 
 
Комбинирани в 
параметрична среда 



BIM Как е структуриран моделът? 



BIM Как се получава проектната документация 



BIM Какво представляват комонентите 

ДЕТАЙЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЯСНОТА 



BIM Инициативите в световен мащаб 



BIM Неизбежност на цифровизацията 

ВСЕ ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВИ 
ПРЕДПРИЕМАТ АКТИВНИ 

МЕРКИ 
ЛИПСА НА МЕРКИ И 

ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ 

БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ ЩЕ 
СТАВАТ ВСЕ ПО-

НЕКОНКУРЕНТНОСПОСОБН
И 

НАРАСТВАНЕ НА 
ПРОЕКТНАТА СЛОЖНОСТ 
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Преки предимства: 

Страна Предимства 

За възложители По-информирани решения По-точни прогнози на срокове и 
разходи 

Намалени експлоатационни 
разходи 

За строителите 
По-добро планиране на 
строителната площадка и 
логистиката 
 

По-лесно съгласуване с 
проектните изисквания 
 

По-добра проследимост и 
управление на изпълнението 
 

За проектантите 
По-добра координация между 
екипите 
 

Избягване на грешките и 
сблъсъците на етап проектиране 
 

Намление на работата без 
добавена стойност 
 

За Фасилити 
мениджмънт 

По-точна и достъпна 
информация за обекта 

По-лесни локализиране и 
мониторинг на инсталациите 

Повече гъвкавост при планиране 
на преустройства 

За строителен надзор По-леснa работа с проектната 
документация 

По-добра комуникация с 
участниците в проекта 

Намаление на работата без 
добавена стойност 
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По-лесна проследимост на информацията и управление на проектите 

Олекотяване на административните процедури и купчините хартия 

Повече международни инвестиции в България 

Достъп на български специалисти до повече международни проекти 

 Устойчиво строителство 

 

Косвени предимства: 



Използване на BIM в строително-
инвестиционния процес 

Дигитализация в строителството: 



BIM По-добро познаване на проекта 

2D BIM 

 По-добра 
разбиране на 
проекта 

 Не изисква 
допълнително 
усилие 
 
 

 



BIM Координация 

 Автоматизация 
 Нулев риск 
 Елиминира 

човешки фактор 
 Спестява време 
 Спестява разходи 



BIM Количествено-стойностни сметки 

 Автоматично извличане 
 Премахване на 

човешкия фактор 
 Повишен Контрол 
 Подборена ефикасност 

и точност на разходите 



BIM Работа с модели и облачни точки 

 Точност 
 Намален риск за 

всички заинтересовани 
страни 

 Повишен Контрол 
 Подборена ефикасност 

и точност на разходите 



BIM Логистика на строителна площадка 

 Оптимизация 
 Сигурност 
 Нагледност 
 Повишена 

производителност 
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Бързо изграждане на Revit ВиК модел  
Анализ на системите, извличане на чертежи и 
спецификации 



BIM Revit vs. ВиК проектанти 

2D BIM 



BIM Предизвикателства 

 Виртуален тръбен 
инсталатор 



BIM Допълнителни Предизвикателства 

 Добро планиране 
 Определяне на 

цели 
 Ниво на детайлност 
 Преизползване 
 Колаборация с 

други специалисти 
 



BIM Още допълнителни предизвикателства 

 Предизвикателство 
 Отделете време 

предварително 
 BIM е процес 

 



BIM Команди за създаване на ВиК модел 

тръби 

тръбни 
трасета 

работа с 
паралелни 

тръби 

фитинги 

аксесоари 
меки връзки 

санитарна арматура 

спринклери 



BIM Логически системи в Revit 

 Основния 
инструмент, чрез 
който Revit ще 
работи за вас 

 Връзката между 
отделните 
елементи в 
тръбопровод 



BYE 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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