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Управлението на проекти има 
дълга история. То е толкова ста-
ро, колкото самата човешка ци-

вилизация. Когато древните социални 
единици се обединяват в урбанизи-
рани цивилизации, зависими от тър-
говията и специализацията на труда, 
управлението на проекти се усложня-
ва. Някои древни култури оставят про-
изведения, като пирамидите в Египет 
или Великата китайска стена, които са 
доказателство, че тези проекти са били 
реализирани в съответствие с добре 
обмислени предварително планове, за 
които се изисква умело управление на 
време и ресурси. 
Със зараждането и развитието на древ-
ните цивилизации се поставя началото 
на най-ранните проекти в човешката 
история. Обикновено те се инициират 

от владетелят и целят удовлетворява-
нето на икономически, администра-
тивни и религиозни нужди. Първите 
проекти са строителни, а ресурсите, 
които се използват са главно камък 
и новооткрити материали като тухли. 
Този период обхваща изграждането 
на древни постройки, паметници на 
културата и структури, включващи и 
някои от седемте чудеса на античния 
свят. 
Проекти от древните цивилиза-
ции (до 510 г. пр.н.е.) 
Седемте чудеса на Древния свят е ин-
тересен списък на най-великите чо-
вешки творения, оценени от главния 
библиотекар на Александрийската 
библиотека - Антипатър. В реда на 
тяхното създаване те включват: Еги-
петски пирамиди (ок. 2580- 2460 г. 
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пр.н.е.) в Гиза, Висящите градини на 
Вавилон (6 век пр.н.е.) в днешен Ирак, 
Статуята на Зевс Олимпийски (430 г. 
пр.н.е.), Храма на Артемида в Ефес 
(550 г. пр.н.е.) в днешна Турция, Мав-
золея в Халикарнас (ок. 351 г. пр.н.е.) в 
днешна Турция, Родоския колос (292-
280 г. пр.н.е.), Александрийския фар 
(ок. 280 г. пр.н.е.). От всички чудеса на 
света, единственото оцеляло до наши 
дни са Египетските пирамиди. 

Трите големи пирамиди в Гиза с три 
по-малки пирамиди пред тях

Управлението на проекти в Египет има 
над 200 годишен опит с построяването 
на пирамидите в Гиза1 ок. 2580-2460 
г. пр.н.е. Пирамидите в Гиза са древ-
ноегипетски гробници, включващи 
трите големи пирамиди - Хеопсовата 
пирамида, Пирамидата на Хефрен и 
Пирамидата на Микерин,  както и ня-
колко по-малки в близост до тях.2 Пи-
рамидите са част от Некропола в Гиза, 
обявен от ЮНЕСКО за комплексен 
археологически обект, част от светов-
1  Виж повече на http://www.bradshawfoun-
dation.com/pyramids_of_egypt/index.php
2.  Виж повече на http://www.bbc.co.uk/history/
ancient/egyptians/

ното наследство, включващ и Големия 
сфинкс. 
Съществуват многобройни теории за 
построяването на пирамидите. Пър-
воначално се е смятало, че подобен 
проект изисква упоритата работа на 
100 000 работници роби в продълже-
ние на 20 години. Последни научни 
изследвания показват, че е била нали-
це и платена работна ръка, работеща 
по проекта. Ангажирани с проектите 
били 1,6 милиона души работници. 
Работната сила е допълвана от про-
фесионалисти със счетоводни и упра-
вленски умения. Била е създадена и 
ефективна логистична верига за снаб-
дяване с храни, материали и инстру-
менти. Контролът на качеството на 
проекта бил извършван с инструмен-
ти за подравняване така, че блоковете 
да се вписват перфектно и да се гаран-
тира, че пирамидата е напълно симе-
трична.  

Висящите градини на Вавилон

Висящите градини на Вавилон3, 604-
3 http://www.seven-wonders-world.com/
hanging_gardens_babylon.htm и http://www.
theguardian.com/science/2013/may/05/babylon-
hanging-garden-wonder-nineveh

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81


 http://nauka.bg 60

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

562 пр.н.е. са били изградени от ма-
сивни стени с дебелина 25 метра, кои-
то образуват терасовидна структура, с 
широчина 122 метра, дължина 122 ме-
тра и височина 30 метра. Градината е 
била оформена като хълм с гъсто заса-
дени дървета и растителност и скрити 
водни машини, които доставяли вода 
за напояване на растенията от реката. 
Висящите градини на Семирамида се 
отличавали със своята оригиналност, 
със смелото техническо решение на 
дизайна, с ефективното водно помпе-
но съоръжение и с красотата си.

Стоунхендж

Стоунхендж в Англия4 се състои от 
външен кръг от 30 изправени камъни 
с височина 4,1 м и с тегло 25 тона все-
ки. Вътрешният кръг е от изправени 
камъни високи до 7 метра, с тегло до 
45 тона. За доставянето им на самото 
място те били придвижвани с шейни и 
дърпани с въжета. Съвременни изчис-

4 Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/373 и 
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/proper-
ties/stonehenge/

ления показват, че за построяването 
на Стоунхендж биха били нужни 500 
мъже, които да дръпнат един камък 
използвайки кожени въжета, и още 
100 мъже, които да положат огромни 
ролки в предната част на шейната. По-
добен проект е достоен да се спомене 
не само поради мащабността си, но и 
заради високото ниво на прецизност 
на извършените дейности по самото 
позициониране на камъните, тъй като 
Стоунхендж представлява огромен ка-
лендар и е било необходимо камъните 
да бъдат подредени по точно опреде-
лен начин, в съответствие с небесните 
явления.

Цар Ашурбанипал (царувал 668-627 
г. пр.н.е.) на колесница по време на 
лов.

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ
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Библиотеката на Ашурбанипал5 в 
Ирак носи името на асирийски цар, 
владетел от 7 век пр.н.е. Тя е една от 
първите библиотеки в света, важен 
извор за историческата наука. Пред-
ставлява изключителен проект на на-
уката и културата, съдържащ около 25 
хиляди клинописни таблици, засяга-
щи различни аспекти на историята, 
религията и митологията, обществе-
ния и стопански живот - списъци на 
царе и династии, закони, исторически 
хроники и религиозно-митологични 
творби.

Петра, Йордания

През 6 век пр.н.е. в Йордания е изгра-
ден скално-издълбания град Петра6. 
В него строители и инженери създали 
сложна система от глинени тръби за 
пренос на вода в града, който набро-
явал население от 30 000 души. Во-
доснабдителната система е изградена 
под специален ъгъл с цел водното на-
лягане, създавано в глинените тръби 
да не ги разруши. Инженери са създа-

5  Виж повече на http://www.britishmuseum.
org/research/research_projects/all_current_pro-
jects/ashurbanipal_library_phase_1.aspx и http://
www.bbc.co.uk/programmes/b00b7r71
6  Виж повече на http://www.visitpetra.jo/

ли тунели и канали, за да предотвра-
тят евентуални наводнения и унищо-
жаване на сградите. 

Проекти от античния свят (510г. 
пр.н.е. - 350 г.) 
През 481 г. пр.н.е. Гърция е опустоше-
на от персите, а сградите на Акропола 
са разрушени. Под ръководството на 
Перикъл сто гръцки градове-държави 
обединяват сили, за да отблъснат на-
шествениците. След победата Перикъл 
поема инициативата да възстанови 
разрушените части на Атина. Основ-
ната му цел е да изгради великолепен 
храм Партенона7, която осъществява 
в периода 447-438 г. пр.н.е. Като сви-
детелство, че изграждането на Пар-
тенона е пример за добре управляван 
проект е факта, че Перикъл разработ-
ва план за използване на човешките 
ресурси, в който включва и безработ-
ните атиняните. С това едновременно 
намалява безработицата и стимули-
ра атинската икономика. Още тогава 
атиняните имат създадени представи 
за геометричните пропорции и съвър-
шенството на изгражданите обекти, 
наричано симетрия, което обяснявали 
като хармоничната връзка между част 
и част и част към цяло. 

7  Виж повече на http://odysseus.culture.
gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=912

А
т

инския акропол, П
арт

енона
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ
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Един от най-значимите етапи от про-
екта е транспортирането на мрамор 
от каменоломната до Акропола. При 
изграждането на Партенона работни-
ци нарязват около 100 000 тона мра-
мор, което се равнява на приблизи-
телно 70 хиляди мраморни парчета и 
го транспортират в разстояние на 16 
км до Акропола. Проектът е завършен 
девет години след започването му. В 
организацията по построяването на 
храмовите сгради участват дърводел-
ци, майстори на бакър, каменоделци, 
майстори в обработката на злато и 
слонова кост, художници, колари, ко-
няри, моряци, въжари, кожари, руда-
ри и леяри. Всяка една от тези катего-
рии работници е оглавена от отделни 
лица, подчинени на Фидий, архитект, 
скулптор и организатор на проекта.

Великата китайска стена

Великата китайска стена8, създаде-
на около 221-206 г. пр.н.е. е система от 
отбранителни съоръжения, издигнати 
върху основата на хунски окопен вал 
за защита на северозападните грани-
ци на империята. Строежът на стена-
8  Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/438 и http://www.friendsofgreatwall.org/login.
php

та започва още през 4 в. пр.н.е. и през 
следващите 2300 години повече от 
20 китайски династии работят по ук-
репването и удължаването й. На мес-
та тя е заменена от водни канали или 
естествени планински прегради, а по 
нейната дължина са построени мал-
ки крепости. Основните материали за 
изграждането на стената са камъни, 
дърво, пръст, тръни и пясък. Проектът 
минава през различни стратегически 
точки, за да може да се осигури ефи-
касна отбрана срещу нападателите. За 
построяването на стената са привика-
ни на ангария стотици хиляди души 
– майстори, затворници, войници и 
селяни, като много от тях умират по 
време на строежа. Сега общата дължи-
на на всички участъци е около 6000-
6500 км, като на места стената достига 
ширина до 10 м и височина до 15 м.9 

Мавзолея в Халикарнас

Мавзолея в Халикарнас,  от 353 г. 
пр.н.е., намиращ се в днешна Турция 
е огромна гробница на цар Мавзол, 
9  Виж повече на http://whc.unesco.org/en/
list/438

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ
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издигната от съпругата му Артемизия. 
Създаден е под формата на мраморен 
квадрат, обграден от 36 колони. Бо-
гато е украсен с релефи и скулптури, 
дело на прочути гръцки майстори. По-
кривът му е под формата на пирамида, 
увенчана с мраморна колесница с че-
тири коня, в която са изобразени Мав-
зол и Артемизия. Общата височина на 
проекта е 45 метра.10 

Родоския колос

Родоския колос11, от ок. 304 г. пр.н.е. 
10    Виж повече на http://www.livius.org/ha-
hd/halicarnassus/halicarnassus_mausoleum.html
11  Виж повече на http://discover-rhodes.com/

е бронзова статуя на бога на слънце-
то Хелиос, издигната в пристанището 
на град Родос, остров Родос в Егейско 
море.  Според различни автори ста-
туята била от 30 до 40 метра висока, 
поставена на 12 метров пиедестал в 
близост до пристанището на Родос. 
Едно от твърденията за статуята, кое-
то й придава уникалност е разположе-
нието на краката, обхващащи входа 
на пристанището, така че корабите да 
могат да минават под статуята. Други 
източници твърдят, че тя всъщност е 
построена в традиционен стил. Стату-
ята на Свободата е приблизително със 
същия размер, но е построена 2000 го-
дина по-късно. 

Александрийския фар

Общата височина на Александрийския 
фар12, създаден през 270 г. пр.н.е. е 170 

featured/the-colossus-of-rhodes/
12 Виж повече на http://www.
pharosofalexandria.com/ и http://www.history.com/
videos/the-lighthouse-at-alexandria#the-lighthouse-
at-alexandria

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ
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метра, което може да се приравни на 
40-етажна съвременна сграда. Със спе-
циална система от огледала, запален 
във вътрешната й част огън се отразя-
ва и се вижда на повече от 50 км раз-
стояние от брега. Сградата е построена 
от мраморни блокове. Подобно на не-
бостъргач фарът е бил изграден на три 
етапа. Изградена е била голяма спира-
ла рампа, която е позволила ресурсите 
да бъдат изтеглени до върха в каруци. 
Статуя на Посейдон украсявала върха 
на сградата. Вероятно Александрий-
ския фар е станал жертва на земетре-
сения. 

Статуята на Зевс в Олимпия

Статуята на Зевс в Олимпия13, из-
ваяна от гръцкия скулптор Фидий е 
част от храма на Зевс. Храмът бил с 
дължина 64 метра и ширина 28 метра. 
Статуята е била поставена в дъното на 
храма. Създадена е около втори век и е 
била около 12 метра висока. Олимпий-
ските игри, в чест на Зевс са започнали 
в 776 г. пр.н.е. и са били провеждани в 
храма. Зевс имал скиптър на многоц-
13  Виж повече на http://www.history.com/
topics/ancient-history/sevens-wonders-of-the-
ancient-world

ветна сплав от редки метали, увенчан 
с глава на орел, символизиращ власт-
та на бога над земята. В дясната му 
ръка е поставена Нике, богинята на 
победата. Косата, брадата му и плаща, 
с който е покрит са били изработени 
от злато, а  главата, ръцете и краката 
са били направени от дърво, облечени 
в лъскава слонова кост, която редов-
но била намазвана със зехтин, за да се 
предотврати напукване на статуята. 

Храмът на Артемида в Ефес

Първият храм на Артемида в Ефес 14 
е построен 800 г. пр.н.е. Ефеската Ар-
темида се почита за богиня на плодо-
родието. Според легендите храмът на 
Артемида е бил украсен със метеорит 
паднал от Юпитер. Бил разрушен и 
построяван многократно. Стpоежът 
на храм „D“ започва през 580 пр.н.е. 
Архитектите го конструират с 106 мра-
морни колони, всяка с височина от 
ок. 19 м. През 356 пр.н.е. Храмът на 
Артемида е подпален от Херострат - 
младеж от Ефес, който искал да впи-

14 Виж повече на http://www.britishmuseum.org/
explore/highlights/articles/a/the_archaic_temple_of_artemis.
aspx

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ
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ше името си в историята и придобие 
слава на всяка цена. Новият храм „Е“ 
имал 117 колони с височина 18 м и ка-
менен покрив. Строежът продължил 
около 100 години.

Как Цезар прекосил Рейн

В историята на управлението на про-
екти в този период Римската импе-
рия достига зенита си. Майсторството 
на римляните при управлението на 
проекти може да се илюстрира добре 
от изграждането на моста над река 
Рейн 55 пр.н.е. Същата година Юлий 
Цезар предвожда осем легиона (40 
000 мъже) на север през Галия (Фран-
ция). Пресичането на река Рейн в Гер-
мания, обаче било твърде рисковано, 
било с лодка или със самата конница 
поради бързото течение. Вариант за 
преминаване е да се изгради мост над 
река 300 м широка и 9 метра дълбока. 
Мост, който да издържи теглото на 40 

000 мъже, коне и военно оборудване. 
Създаването на стабилен мост е по-
стигнато с двойни дървени стълбове 
набити в дъното на реката под опреде-
лен ъгъл. Само на 10 дни след започ-

ването на проекта Це-
зар преминава реката, 
което доказва не само 
организационните спо-
собности на римляните 
при управлението на 
проекти, но и ефектив-
ната логистична под-
дръжка на армията им. 

Амфитеатър на Фла-
виите (наричан още 

Колизей)

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ



 http://nauka.bg 66

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

Благодарение на усвояването от рим-
ляните на различни строителни тех-
ники става възможно постояването на 
Колизеумът в Рим15 през 70-те годи-
ни. За изграждането му са използвани 
бетон и тухли. Римляните се сдобиват 
с гръцки цимент, подобрен с помощта 
на фино смлени частици вулканична 
лава. Добавянето на частици от вулка-
ничната баластра в цимента води до 
превръщането му в бетон – техноло-
гия, която е усъвършенствана над 300 
години. В проекта за изграждане на 
Колизеума е характерно използване-
то на арки и сводове,  с цел спестяване 
на част от материалите. Построяване-
то на най-великолепният от амфитеа-
трите в Древен Рим отнема 10 години. 
Веспасиан започва строежът на амфи-
театъра през 72 г., а неговият син Тит 
го открива през 80 г. с тържествени 
игри, продължили 100 дни. 

Разглежданият период обхваща из-
граждане на структури като храмове, 
мавзолеи, статуи, сгради и кули. Най-
удивителния факт, с който се отлича-
ват е мащабът на самата конструкция, 
при създаването на която основни-
ят използван ресурс бил човешкият. 
В разглеждания период доминират 
гръцките, римските империи и китай-
ската империя. Строителните проек-
ти продължават да бъдат задвижвани 
главно от икономически нужди, като 
за изграждането на конструкциите се 
използват камък, тухла, и новооткри-
ти материали като бетон, съчетани с 
нови научни знания в областта на ге-
15    Виж повече на http://www.the-colosseum.
net/idx-en.htm и http://www.italyguides.it/us/roma/
colosseum.htm

ометрията. Започва изграждането и 
използването на сложно оборудване 
като асансьори и кранове. 

Използвани интернет ресурси

http://discover-rhodes.com/featured/
the-colossus-of-rhodes/
http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.
jsp?obj_id=912
http://whc.unesco.org/en/list/373 
http://whc.unesco.org/en/list/438
http://whc.unesco.org/en/list/438 и 
http://www.friendsofgreatwall.org/
login.php
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/
egyptians/
http://www.bbc.co.uk/programmes/
b00b7r71
http://www.bradshawfoundation.com/
pyramids_of_egypt/index.php
h t t p : / / w w w . b r i t i s h m u s e u m . o r g /
explore/highlights/articles/a/the_
archaic_temple_of_artemis.aspx
h t t p : / / w w w . b r i t i s h m u s e u m . o r g /
r e s e a r c h / r e s e a r c h _ p r o j e c t s / a l l _
current_projects/ashurbanipal_library_
phase_1.aspx 
http://www.english-heritage.org.uk/
daysout/properties/stonehenge/
h t t p : / / w w w . h i s t o r y . c o m / t o p i c s /
ancient-history/sevens-wonders-of-the-
ancient-world
ht tp://www.his tory .com/videos/
the-lighthouse-at-alexandria#the-
lighthouse-at-alexandria
http://www.italyguides.it/us/roma/
colosseum.htm
h t t p : / / w w w . l i v i u s . o r g / h a - h d /
h a l i c a r n a s s u s / h a l i c a r n a s s u s _
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mausoleum.html
http://www.pharosofalexandria.com/ 
http://www.seven-wonders-world.com/
hanging_gardens_babylon.htm http://
www.theguardian.com/science/2013/
may/05/babylon-hanging-garden-
wonder-nineveh
http://www.the-colosseum.net/idx-en.
htm 
http://www.visitpetra.jo/

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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