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Abstract: The main goal of the current report is to see where our country is compared to 
other more developed countries and to provide guidelines for improving the status of the 
national level of management and maintenance of bridges to the European level. 
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Резюме: Основната цел на настоящият доклад е да покаже къде се намира нашата 
страна спрямо останалите развити страни и да се дадат насоки за подобряване на 
състоянието на националното ни ниво на управление и поддържане на мостовете до 
Европейско ниво. 
 
Ключови думи: Система за Управление и поддържане на мостове 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

През 2015г. е стартирала програма от международна група специалисти в областта на 
Транспортната инфраструктура за изграждането на единна хомогенизирана рамка относно 
поддръжката и управлението на мостовете. България също е включена в списъка с държави 
участнички в инициативата, но за съжаление до момента неактивно. За да бъдем активни 
участници, е необходимо да споделим в предварително зададен формат техническа 
информация относно националните ни указания за оценка състоянието на мостовете и целите, 
които се поставят за поддържането на мостовете.  

 
2. КЪДЕ СМЕ НИЕ ? 
След направено проучване в уеб пространството в търсене отговор на въпроса:  

„Как е структурирана една система за управление на мостове?“ е събрана информация, 
която ще бъде представена във вид на блок-схеми.  
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На блок схемите по ясен и семпъл начин е показана връзката между Държава – 

Собственик – „Система за управление на мостове“ от Фиг.1 до Фиг.4. Под думата 
Държава да се разбира Министерството на транспорта. Под думата Собственик да се 
разбира държавната институция натоварена да стопанисва инфраструктурната мрежа в 
страната, като в някои държави работи съвместно с допълнително звено като Институт 
по пътища и мостове.  Под „Система за управление на мостове“ да се разбира набор 
от инструменти, работни групи, организации, софтуер, нормативна база и др. 
изпълняващи различни по вид дейности, но с обща крайна цел – поддържане на 
инфраструктурната мрежа в добро експлоатационно състояние с минимални разходи. 
 

 
Фигура 1: Блок-схема на структурата на „Система за управление на мостове“ в САЩ 
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Фигура 2: Блок-схема на структурата на „Система за управление на мостове“ в Германия 

 

Фигура 3: Блок-схема на структурата на „Система за управление на мостове“ в Обединеното 
кралство 
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Фигура 4: Блок-схема на структурата на „Система за управление на мостове“ в България 

От представените блок-схеми става ясно, че „Система за управление и 
поддържане на мостове“ в такъв вид, какъвто е развит в останалите страни, на практика 
не е изградена до момента в България.   
 

3. КРАТЪК ОБЗОР НА ЦЕЛИТЕ В ПРОГРАМАТА НА „TU 1406 COST 
ACTIOIN” 

Основната задача на колектива от работни групи под наименованието „TU1406 
Cost Action” е изработването на обща рамка, в която да се създаде база с данни от 
ръководства, насоки и препоръки относно поддържането и управлението на мостове. За 
постигането на тази цел, работата е разпределена между 6 работни групи с различни, но 
взаимосвързани цели.  

 
 Работна група 1 (РГ1) – Ефективни показатели – [1] 
Цел: Проучване, характеризиране и дефиниране на Показатели, с помощта на 

които може да се направи оценка състоянието на всяко едно съоръжение. Такива 
показатели могат да бъдат : 

 Екологични, социални и икономически показатели; 
 Показатели за устойчивост, естествено стареене, качество на материалите; 
 Показатели характеризиращи качеството и честотата на поддръжка 
Задачата на Работната група е да се подберат ефективния минимум от такива 

показатели, които да са достатъчно гъвкави, за да са приложими за всяко едно 
съоръжение. Също така, този набор от показатели да може да се комбинира  в различни 
видове алгоритми за получаване на резултати по специфицирани критерии в 
зависимост от нуждите на Възложителя.   
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От тази оценка могат да се направят заключения директно даващи ни представа за 

определени количествени и качествени параметри на съоръжението от които се 
нуждаем като: 

 Основни пунктове служещи за контрол на качеството на цялостната работа на моста; 
 Определяне на структурната възраст на съоръженията 
 Определяне на остатъчен период на експлоатация във функция от възприетата 

стратегия за поддръжка; 
 И мн.др според нуждите на съответната страна. 

В по-развитите страни са изградени Системи за управление на мостовете. Тези 
системи във всяка една страна се различават по структура и механизъм на работа 
пригодени да са най-ефективни за съответните приоритети и нужди на страната. Също 
така, софтуерите, които се използват, са съобразени за тези нужди, като обработват и 
генерират параметри различаващи се по вид, начин на представяне и методи на анализ. 
В зависимост от вида на обработваните параметри, софтуерните продукти представят и 
различни по вид оценки, като: 

 Структурна оценка на състоянието на съоръженията 
 Качествена оценка за проектната пригодност на съоръженията 
 Оценка на стратегиите за поддръжка на съоръженията 

Показателите се получават като следствие от методите за наблюдение на 
съоръженията. Основните видове методи са: 

 Визуални инспекции; 
 Безразрушителни тестове; 
 Временни или постоянни системи за наблюдение 

Работата по събиране и обработка на бази данни от страните участнички в 
програмата „TU 1406 Cost Action”, също е възложена на тази група процедираща по 
следния начин: 

I. Изработване на шаблон в Excel, имащ за цел да анкетира всички държави 
заявили участие в създаването на тази обща рамка с база данни. За изработването на 
шаблона са използвани материали от Австрийските, Немските и Британските системи 
за управление на мостовете. Шаблонът съдържа следните документи: 

 Речник – в който се въвеждат специфичните термини  и съответното описание 
към тях. В Речника са били въведени всички термини с описание, които са били 
създадени от РГ1. Тук участниците имат опцията да въвеждат допълнителни термини с 
описание, които не могат да се отнесат към наличните или липсват.  

 Списък с Държавите 
 Документи разделени в няколко категории събиращи информация относно 

Ефективни показатели, повреди и методи за откриването им, цели , граници и всякакъв 
вид друга информация свързана с темата на проучването. 

II. Анализ и хомогенизиране на събраната информация от проучването, като целта 
е да се подберат оптималният  брой и вид на ефективните параметри характеризиращи 
състоянието на мостовете, т.е., създаване на единни ключови показатели на 
ефективност.  

 
 Работна група 2 (РГ2)  – Цели на изпълнение – [2] 
Основни задачи, които има тази група са:  
 Преглед на резултатите и анализите от РГ1; 
 Типизация на целите за изпълнение и избор на конкретна Цел в синхрон с 

приоритетите за всяко едно съоръжение спрямо Ефективните показатели; 
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 Изготвяне на технически препоръки и изисквания, нужни за изпълнението на 

поставената цел. 
 

  
 Работна група 3 (РГ3)   – Създаване на план за контрол на качеството – [3] 

Цел: Създаване на плана за контрол по качеството, съобразен с изискванията и 
насоките произтичащи от РГ1 и РГ2. Очакваният резултат от работата на РГ3 е:  

 Проучване на съществуващи подходи в практиката за осъществяване на 
поставената цел и избор на най-подходящия подход; 

 Изготвяне на доклад с методологията за избраната Цел на изпълнение за 
съответното съоръжение с отчитане на всички фактори влияещи на процеса като: 

o Време за пътуване и ограничения за трафика; 
o Удобство и ниво на безопасност; 
o Специфики свързани с експлоатацията и поддръжката. 

 
 Работна група 4 (РГ4)  – Изпълнение при възникване на казус – [4] 

Цел: Статистическа обработка на база данни за група от мостове и анализиране 
на резултатите, което се състои в следните стъпки: 

 Обединяване на серия от Ефективни показатели  за група мостове вследствие 
от работата на РГ1; 

 Обединяване на избраните Цели на изпълнение, вследствие от работата на РГ2; 
 Обединяване на създадените Планове за контрол на качеството, вследствие от 

работата на РГ3; 
 Сравнение и анализ на събраната база данни за групата мостове и създаване на 

доклад с „Добри“ и „Лоши“ практики за конкретен тип съоръжение.  
 

 Работна група 5 (РГ5) – Изготвяне на насоки и препоръки – [5] 
Цел: Изработване на насоки и препоръки систематизирани за отделните групи 

съоръжения по вид, както и по Цели на изпълнение и съответните им Планове за 
контрол на качеството, като следствие от работата на РГ4. 

 
 Работна група 6 (РГ6)  – Разпространение  

Цел: Обединяване, систематизиране и своевременно актуализиране на 
резултатите от работата на всички работни групи, и споделянето й в достъпна среда за 
всички заинтересовани страни като национални и международни асоциации, 
конференции и списания 
 

4. ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИЗИСКВАНИ И 
ПРОГРАМАТА НА „TU 1406 COST ACTIOIN” 

 
За придобиване на общ поглед за структурата на работните групи в програмата 

„TU 1406 Cost Action”  в съвсем семпъл вид без претенции за пълнота, автора е 
изготвил представената блок-схема на Фиг.5 

От наличните до момента изисквания за оценка състоянието на мостовете в 
България, единствено числената оценка на моста получена от визуална инспекция може 
да се приеме че отговаря на ефективния показател – Рейтинг (от инспекция). За повече 
информация относно  разработените Ефективни показатели от програмата „TU 1406 
Cost Action” – Вж. [1]. В Националните ни изисквания за оценка на мостовете се 
използват два числени коефициента, с които може да се модифицира рейтинга на моста 
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получен от визуалната инспекция и те са „Коефициента за обща износеност“ и 
„Коефициент за значимост“. Двата коефициента не могат директно да се свържат с 
предложените Ефективни показатели предложени от [1], но е възможно да се приравнят 
с подходяща преработка. Пример с използването на националните изисквания за оценка 
състоянието на мостовете може да се види в [6].  

От представената блок-схема (Вж. Фиг. 5), която може да послужи и като насока 
как може да бъде структурирана и развита една национална Система за управление на 
мостове се вижда, че в нашата страна сме все още във фаза РГ1  и то в незавършен вид. 

 
Фигура 5: Блок-схема на структурата на работните групи в програмата „TU 1406 Cost Action“ 

Също така липсва и база от данни с насоки за целите на изпълнение, както и 
анализите от направени съпоставки на вариантите за действие, които могат да бъдат 
подкрепени с примери за добри и лоши практики по света и у нас. При липсата на 
такава база се наблюдават индивидуални решения за целите на изпълнение, на които 
качеството пряко зависи от компетентността на ограничен брой от кадри, откъдето 
произлизат случаи подходящи да се опишат както в добри, така и в лоши практики.  

Кадрите с голям опит в практиката намаляват, а нуждите постоянно се увеличават 
и затова е необходимо създаването на такава база с данни за по-бързото обучаване на 
кадрите с по-малък опит, което би довело до намаляване на случаите „Лоша практика“ 
и в резултат – до подобряване на икономическото и социално състояние в страната. 
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Направена е и съпоставка на скалите за оценка състоянието на мостовете от която 

се вижда, че има огромно разнообразие от скали и е невъзможно да се приеме единна 
такава за всички страни. 

В програмата на „TU 1406 Cost Action” нямат за цел да създават единна скала, но 
са възприели като базисна Австрийската скала и могат да приравнят всяка една скала 
към нея.  

 
Фигура 6: Рейтингови скали за отчитане състоянието на моста в отделните държави 

В България скалата за оценка е много близка до Австрийската, с тази разлика че е 
в обратен ред. В нашата страна все още няма реална изградена нормативна база и 
можем да си позволим при изготвянето на такава да останем със скалата, която е 
възприета в момента или да изберем Австрийската, с цел по-лесно синхронизиране на 
новоизграждащата се общоевропейска рамка за управление на мостове и нашата 
бъдеща „Система за управление на мостовете“. 

 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАСОКИ 
 
В [1] е публикувана таблицата с държавите участвали в анкетата в която се 

забелязва присъствието на нашата съседка Северна Македония, но липсва България. 
Необходимо е да се обърне по-голямо внимание относно проблема с липсата както на 
нормативна база за оценка състоянието и поддържането на мостовете, така и система за 
управлението им. Процесът по създаването на тези инструменти ще изисква определен 
обем от време, ресурси и ангажиране на по-голям екип от кадри от наличния в момента. 

В България през последните 25 години не е имало никакво развитие относно 
нормативната база свързана с поддържането и управлението на мостовете. Подобна е и 
ситуацията с проектирането, като се изключи въвеждането на системата Еврокод за 
проектиране, която е насочена предимно към осигуряване на необходимата носеща 
способност на конструкциите. Съоръженията  в транспортната инфраструктура са 
голямо перо в разходите за поддръжка за една държава и с цел оптимизиране на тези 
разходи е необходимо изграждането на система за управление на мостове. Като част от 
този процес е необходимо да се изготви пакет от документи – наредби, ръководства и 
др, с които да се регламентират и дейностите, свързани със съществуващите мостове 
[7].  
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 За да се създаде такава система е необходимо да се изготви програма с цели, 

необходими ресурси и срок на изпълнение. 
 Основни цели, които могат да стартират едновременно са: 

 Събиране на база данни за всички съществуващи съоръжения в 
България, които в последствие да се групират по вид; 

 Обновяване  и надграждане на съществуващите национални 
изисквания за оценка на мостове в нормативни документи, които могат да 
бъдат и синхронизирани с програмата на „TU 1406 Cost Action”; 

 Организиране и сертифициране на курсове за обучение на 
Визуални инспектори за отделните нива на инспекция. 

Вторични цели, но не по важност са : 
 Направа оценка на състоянието на всички налични съоръжения в 

България по възприета система във вече изработените нормативни 
документи; 

 Анализ и класификация на съоръженията по вид и рейтинг; 
 Изготвяне на насоки и препоръки относно вземането на решение 

за определени типове на ремонтните дейности; 
 Изготвяне на сборници с добри и лоши практики, както 

национални, така и международни, също класифицирани както по вид на 
съоръжението, така и по части, елементи и причини за повредите; 

 Изграждане на хардуерна база за съхраняване на цялата тази 
информация 

 Изграждане на софтуерни програми необходими за обработката на 
цялата информация 

 Изграждане на уеб-платформи за класифицирано визуализиране на 
информация както в професионална насоченост за Собственика на 
инфраструктурната мрежа, така и в социална насоченост за потребителите 
на тази инфраструктура. 
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