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Проекти от XVII век 

Периодът се характеризира с рево-
люция в областта на оптиката, усъ-
вършенстване на техниките за про-
изводство на стъкло и формиране на 
професионални инженерни общества. 
Големите проекти са спонсорирани от 
короната и държавата. В Европа мо-
нархиите твърдо вярват в правото на 
царете да изграждат екстравагантни 
дворци. 

Двореца Версай

Във Франция Луи XIV започва проект 

за построяване на дворец, пригоден 
за организиране на големи и разточи-
телни дворцови мероприятия, но ос-
новната цел на проекта за изграждане 
на най-големия дворец в Европа е по-
литическа – укрепване на властта на 
краля на Франция над френската ари-
стокрация. Изграждането на двореца 
Версай е поръчано от краля през 1661 
г., като реставрация на по-стар дворец.  
Втората фаза от строителството започ-
ва през 1668 г., а в третата са ангажира-
ни над 30 000 работници и занаятчии. 
След построяването на двореца кра-
лят премества седалището си от Па-
риж във Версай. Паркът разположен 
върху 101 хектара е забележителен с 
множеството си фонтани и скулптури. 
Една от най-значимите скулптури е 
Фонтана на Аполон, представящ богът 
седящ в колесница, в която са впрег-
нати четири огнени коня. Скулптур-
ната композиция е от олово със златно 
покритие. Кралят имал в двореца си 
огледална галерия с дължина 73 м, та-
ванът на която е украсен в стенописи 
от живота му. 1  Бюджетът на проекта 
излиза от контрол, след като Луи XIV 
пряко се намесва в него, настоявайки 
за неоправданото му завишаване. Вре-
1  http://en.chateauversailles.fr/history
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мевият обхват на проекта се удължа-
ва над 50 години. При избухването на 
Френската революция дворецът пона-
ся значителни щети. 

Зимният дворец в Санкт Петербург 
е построен е през 1754-1762 г. от ита-
лианския архитект Растели. Дворецът 
е бил резиденция на руските импера-
тори. Зимният дворец включва 1500 
стаи. През 1869 г. в двореца е въведе-

но газово осветление вместо осветле-
ние чрез използване на свещи, а през 
1882 г. започва телефонизация  на по-
мещенията. През 80-те години е из-
граден водопровод. През 1888 г. газо-
вото осветление постепенно се заменя 
с електрическо.2 Сградата е достроява-
на няколко пъти. След Октомврийска-
та революция от 1917 г. дворецът става 
собственост на Държавния музей „Ер-
митаж“.

  2 http://www.encspb.ru/
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Зимния дворец, централната 
част от Ермитажа

Ермитажът в Санкт Петербург е 
най-големият музей в Русия и един 
от най-големите, най-старите в света 
художествени и културно-историче-
ски музеи.  Общата му площ е 127 478 
кв.м. Възниква през 1764 г. като част-
на колекция на Екатерина Втора и 
е открит за посещения през 1852 г. 
Официалната му рождена дата е 1764 
г., когато в залите на сградата на Зим-
ния дворец били изложени 225 плат-
на на западноевропейски художници. 
Към края на 18 век там вече са събрани 
най-добрите в Европа художествени 
ценности. Десетилетия наред това бо-
гатство било достъпно само за висши 
сановници, дипломати и приближе-
ни на царското семейство. В началото 
на 20-ти век музеят вече разполага с 
600 000 произведения на изкуството 
и старинни културни паметници. Днес 
Санкт-Петербургския Ермитаж е най-
големият културно-исторически му-
зей в Русия и един от най-големите в 
света. Общата дължина на близо 400-
те зали е 22 километра. Колекциите са 
разположени в 6 сгради, най-главната 
от които е Зимния дворец.3

3  http://www.encspb.ru/

Първа индустриална революция 
1700-1890 

Индустриалната революция носи със 
себе си смяна на източниците на власт-
та и пренасочването им от църквата 
и държавата към най-богатата кла-
са (притежатели на земя) и средната 
класа (търговците). Първата индус-
триална революция 1700-1890 
започва с изобретяването на парния 
двигател, който се явява ефективно 
решение за развитието на много ин-
дустрии, включително текстилната 
индустрия и минното дело. Напредъ-
кът в областта на науката и техноло-
гиите води до намаляване на цената 
на основни строителни материали. 
Човешкият труд започва да се заменя 
с машинен. Подобрява се производи-
телността на труда. Започва масово из-
граждане на канали, мостове, пътища 
и железопътна инфраструктура. Про-
изводствените разходи на някои стро-
ителни материали като бетон, желязо 

“Великият Изток”
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и стъкло започват да намаляват зна-
чително и постепенно заменят тради-
ционно използваните материали. 

“Великият Изток” е кораб направен 
от желязо с възможности да по-
бере до 4000 пасажера. Проектът 
разорява и съсипва строителите на ко-
раба, въпреки това остава триумф на 
инженерната мисъл на Исамбърд Бру-
нел. Пуснат на вода през 1858 година.4

Фарът „Бел Рок”

На седемнайсет километра от шот-
ландския бряг, под водната повърх-
ност съществува опасен риф, познат 
като Бел Рок. Никой не бил строил фар 
върху скали, които са потопени във 
вода, но младият инженер Стивънсън 
успява. Фарът „Бел Рок” е изграден в 
периода 1807-1810.5

4  http://www.julesverne.ca/greateastern.html
5  http://www.gracesguide.co.uk/Bell_Rock_
Lighthouse

В продължение на години каналите са 
средство за основен транспорт както 
във Великобритания, така и в САЩ. 
С течение на времето каналите са за-
менени от железопътния транспорт и 
пътищата. Първата парна железница 
започва да функционира през 1825 
година. Американската трансконти-
нентална железница била огромен по 
мащабите си проект за преминаване 
на континента от бряг до бряг. Някои 
от основните предизвикателства пред 
проекта са свързани с осемстотинте 
мили от почти ненаселена земя и пре-
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минаването през планини и пустини. 
Проектът е обсъждан в продължение 
на 30 години в правителствените кръ-
гове на САЩ. През 1863 година Съе-
динените щати се разделят на две. Из-
бухва гражданска война между Севера 
и Юга. В разгара на конфликта прези-
дентът Линкълн събира най-добрите 
инженери в Америка, за да построят 
железопътна линия.  Той поставя на-
чалото на проекта чрез Закона за из-
граждане на трансконтинентална же-
лезопътна и телеграфна линии. Това е 
един от първите правителствени про-
екти в САЩ. 

Проектът изисква огромен бюджет и 
правителството започва финансира-
нето му, чрез две емисии на държавни 
облигации. От 1864 година управле-
нието на разходите става преоблада-
ващ проблем. По време на изграж-
дането на жп линия, цената на 1 тон 
релси се покачва от 55$ до 115$. Работ-
ната сила е набирана от всички точки 
на света, включително Китай, от къде-
то пристигат 10 000 души. По-голяма-
та част от трасето на Юниън Пасифик 
е построен от ирландски работници. С 
течение на времето дневно скоростта 
на строителството се увеличава от 1 до 
2,5 мили на ден. Проектът е завършен 
осем години предсрочно. Изгражда 

се най-дългата железопътна линия в 
целия свят – 3200 километра. Това, 
което започва като копка край малко 
градче в Калифорния, се превръща в 
първата трансконтинентална желез-
ница. На 30 април 1869 година първи-
ят влак преминава през Промонтъри 
Пойнт. Пътуване, което продължава-
ло 6 месеца с впряг днес може да се из-
мине за дни.

Кристалния дворец

Един от най-важните строителни 
проекти през разглеждания период е 
Кристалния дворец, който е построен 
за Голямото изложение през 1851 г. в 
Лондон и символизира промишлено-
то, военното и икономическото пре-
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възходство на Великобритания пред 
останалите държави. Проектиран от 
сър Джоузеф Пакстън, той предста-
влява голяма модулна структура, из-
градена от желязо и стъкло, със за-
строена площ от 770 000 кв. фута6. В 
него са демонстрирани над 13 000 екс-
поната, които са наблюдавани от над 
6,2 милиона посетители. Наричат го 
„предвестника” на небостъргачите от 
20-ти век. 

Лондонската канализация 
(Bazalgette›s London sewers)

6  http://www.hermitagemuseum.org/

Лондонската канализация 
(Bazalgette›s London sewers). През 1858 
година в Лондон холерата отнема 30 
000 човешки живота. Старата канали-
зация се излива в реките на Лондон. 
Градът е заплашен от гибел, удавен в 
собствените си нечистотии. Джоузеф 
Базалджет започва най-големия про-
ект в Англия за това време. Каналите 
на Базалджет започват да функциони-
рат отлично още през 1867 година. Ка-
нализацията е завършена през 1870 г.7 
Последната част от канализационната 
система са каменните стени край Тем-
за са мащабен инженерен проект. Те 
осигуряват бързотечаща и чиста вода. 

7  http://www.julesverne.ca/greateastern.html
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Още през 18 век Наполеон Бонапарт 
замисля построяването на плавателен 
канал, който да свързва Средиземно 
с Червено море. Проектът се отхвър-
ля, защото нивото на Червено море 
е по-високо от това на Средиземно 
море и е невъзможно построяването 
без шлюзове. През 19 в. се провеждат 
нови изследвания, които доказват, че 
нивата на двете морета са без значе-
ние за построяването на канала. Раз-
ликата в морските равнища в двата 
края на канала е почти минимална и 
не оказва съществено значение при 
корабоплаването. През 1856 г. година 
Фердинанд дьо Лесепс получава раз-
решение от управника на Египет да 
построи канал. За прокопаването на 
канала се използват слоевете от бедно 
население. След около 11 години рабо-
та, с цената на хилядите, умрели от из-
тощение египетски селяни през 1869 
година Суецкият канал е открит. 

Суецкият канал

Суецкият канал е в Египет съкраща-
ва транспорта на стоки между Евро-
па и Азия, избягвайки заобикалянето 
на Африка. При първоначалното му 
откриване през 1869 г. е с дължина 
164 км и дълбочина 8 м. След много-
кратни разширения, през 2010 година 
има дължина 193 км, дълбочина 24 м 
и ширина 205 м.  Каналът няма шлю-
зове и водата протича свободно през 

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

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

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ



www.nauka.bg           93 

него. По канала могат да преминават 
кораби и танкери с водоизместимост 
до 150 000 тона. До 1955 г. приблизи-
телно две трети от нефта за Европа е 
преминавал през канала. Днес около 
7,5% от световната морска търговия се 
осъществява през Суецкия канал.8 

Бруклинският мост

Бруклинският мост съединява Брук-
лин с Ню Йорк. Изработен е от сто-
мана. Мостът е един от най-старите 
висящи мостове в света. При откри-
ването му за експлоатация е бил сред 
най-дългите метални висящи мостове 
в света. Общата му дължина е 1 825 м. 
Началото на строителния процес се 
8  http://www.gracesguide.co.uk/Bell_Rock_
Lighthouse

поставя през 1870 година. Мостът се 
открива официално през 1883 г.9

Втора индустриална революция 
1890-1940 

Втората индустриална революция 
1890-1940 стартира с множество нови 
технологии. След откриването на дви-
гателя с вътрешно горене се развива 
автомобилната промишленост и уве-
личава транспортирането на хора и 
товари по земя, море и въздух. Мно-
жеството нововъведения в живота 
на хората, налагат по-структуриран 
подход към бизнеса и управлението 
на проекти. Икономическата власт се 
пренасочва към бизнеса, а ролята на 
държавата се концентрира в управле-
нието на мега проекти от национален 
интерес. 

Панамския канал

Един от най-значимите и предизвика-
телни проекти от този период е про-
екта за изграждането на Панамския 
канал. Той свързва Тихия океан с Ат-
лантическия океан и разделя Северна 
от Южна Америка. Обявен е за едно от 
Седемте чудеса на модерния свят.  Ка-
налът е с дължина 81,6 км, дълбочи-
9  http://history1800s.about.com/od/
bridgebuilding/a/brooklynbrid01.htm
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на 12,5 м, широчина 150 м и е съоръ-
жен с 3 системи от шлюзове. За едно 
денонощие се прекосява от 48 кора-
ба. Строежът му е започнат от френ-
ска компания, но след нейния фалит 
се продължава от САЩ. Проектът е с 
продължителност от 1904 до 1914 г. 
Панамският канал е открит офици-
ално през 1920 г. Построяването му е 
огромна инвестиция, като само съоръ-
женията струват на САЩ 390 милиона 
долара. По време на строителството са 
загубили живота си общо 27 500 ра-
ботници.10

Строителството на канала се започва 
от Франция през 1879 г. Създадено е 
акционерно дружество от Фердинанд 
дьо Лесепс, под чието ръководство 

10  https://www.pancanal.com/eng/index.html

успешно е прокопан Суецкият канал. 
Французите започват работа без доста-
тъчно проучвания на района. Изкоп-
ните работи се извършвали под такъв 
наклон, че свлачищата, задействани 
от дъждовете затрупвали изкопаното. 
Причина за това е неправилният про-
ект (дьо Лесепс настоява прокопава-
нето на канала да е на морското ниво). 
Франция обявява продажбата на не-
завършения проект, но изминават 17 
години преди работата да продължи. 
След като САЩ подкрепят искането на 
Панама за отделянето ѝ от Колумбия, 
през 1903 г. получават достъп до зоната 
за строителство на канала и изкупуват 
френското оборудване и вече напра-
вените изкопни работи. Президен-
тът Рузвелт избира за ръководител на 
проекта железопътния инженер Джон 
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Стивънс, който утвърждава необходи-
мостта от изграждането на шлюзове. 
По този начин проектът е завършен 
предсрочно. Разликата между нивото 
на Световния океан и нивото на кана-
ла е 25,9 метра. Днес всички шлюзове 
на канала са двупосочни и осигуряват 
възможност да се движат едновремен-
но кораби един срещу друг.11 Всяко 
действие при изграждането на Панам-
ския канал е революционно.12 Огро-
мна система от кранове доставя бетон 
в 6-тонни контейнери. За проекта ра-
ботят над 48 000 души. Построяване-
то на канала отнема живота на 28 000 
души и струва над 300 милиона дола-
ра, но Атлантическият и Тихия океан 
са съединени. 

Бента на Хувър

Петнадесет милиона души в седем 
щата използват предимствата на бен-
та на Хувър, построен 30-те години на 
20-ти век.  Каньоните в югозападната 
част на Съединените щати са един от 
най-пустите райони на земята. През 
тях преминава река Колорадо. Планът 
на Франк Кроу е да се построи бент и 
пустинята да се превърне в плодородна 
земя с вода и електричество за всички. 
11 http://micanaldepanama.com/expansion/
12 http://www.bbc.co.uk/history/british/victori-
ans/seven_wonders_01.shtml

Бентът е с основа, по-голяма от тази 
на египетските пирамиди.  В гонене на 
срокове Кроу увеличава работниците 
до 5 251 души. Само за 6 месеца те из-
ливат 3 милиона кубика бетон. През 
1935 година 250-метровата стена е го-
това. 900-тонните стоманени врати на 
страничните тунели се затварят, а во-
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дата бавно се събира зад бента, създа-
вайки езерото Мийд – най-голямото 
изкуствено езеро в Америка. Водите 
на река Колорадо завъртат турбините 
на бента и огромните генератори про-
извеждат милиони ватове електри-
чество, захранващо цяла югозападна 
Америка. Франк Кроу издига бента за 
2 години, 1 месец и 21 дни предсроч-
но. Днес 15 милиона души в 7 щата из-
ползват предимствата на бента на Ху-
вър.13 Първоначално бентът е наречен 
Boulder Dam, но е преименуван през 
1947 г. в чест на Хърбърт Хувър, който 
като 31-ия президент на САЩ изиграва 
важна роля за построяването му. Бен-
тът на Хувър е един от най-големите 
производители на водноелектрическа 
енергия в света.

Трета индустриална революция 
1940 г. - до днес

До началото на 20-ти век проектите са 
управлявани от креативни архитекти 
и инженери. Сред тях можем да посо-
чим Кристофър Рен, Томас Телфорд и 
Изъмбард Кингдъм Брунел. 

Сър Кристофър Рен е известен англий-
ски математик, физик, астроном и 
един от най-великите архитекти от 17 

13 ttp://www.history.com/topics/hoover-dam

век. Рен е проектирал 55 от 87 църкви в 
Лондон, след големия пожар в Лондон 
през 1666, включително и катедралата 
Сейнт Пол през 1710 г., както и много 
светски сгради. 

Томас Телфорд е шотландски инже-
нер, архитект, строител и дизайнер 
на магистрали живял и работил през 
18-ти век. Проектирал е редица ин-
фраструктурни проекти на мостове, 
канали, пристанища, тунели, акведук-
ти. По-значими негови проекти са: 
водоснабдителни работи за Ливърпул 
и възстановяването на лондонския 
мост, подобряване на комуникациите 
в планините на Шотландия и изграж-
дането на Каледония канал, създава-
нето на  магистрала в шотландските 
низини, нови пътища и множество мо-
стове, висящ мост в Конуи, висящ мост 
Менай, Шрюсбъри канал, Елисмер ка-
нал, пътят А74 и много други.

Изъмбард Кингдъм Брунел е бри-
тански строителен инженер от 19-ти 
век, който проектира поредица пара-
ходи, включително първият задвиж-
ван с витло презокеански параход. 
Неговите проекти революционизират 
общественият транспорт и съвремен-
ното инженерство. Той проектира и 
построява и един от първите висящи 
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мостове в света – Клифтън Съспеншън 
Бридж в Бристол. 

В историята на управлението на про-
екти третата индустриална революция 
се свързва с използването на инфор-
мационно-комуникационните, елек-
тро-механични и електронни техно-
логии, и популяризиране на интернет 
пространството. 

Първата световна война допринася за 
разрастване на огромни проекти, като 
проектът Манхатън от 1945 година, 
който е доказателство за модерно уп-
равление на проекти. 

Плутониевата бомба „Дебелака“

Проектът Манхатън е кодовото 

название на проект за създаване на 
първите в света ядрени оръжия, осъ-
ществен от САЩ между 1939-1946 г. 
Всички дейности са се осъществява-
ли под контрола на армията на САЩ, 
като самият проект е ръководен от 
Дж. Робърт Опенхаймер. В резултат 
на проекта през 1945 г. са проектира-
ни и взривени 3 атомни бомби - 2 плу-
тониеви: „Дебелака” и „Тринити” и  
една ураниева – „Малчугана”. Първа 
е взривена „Тринити“ в Ню Мексико. 
Това е първият ядрен опит, извършен 
от човека. Следва взривяване на „Мал-
чугана“ в японското пристанище Хи-
рошима и „Дебелакът“ – хвърлен над 
Нагасаки, в резултат на загиват близо 
400 000 души. След тях никога повече 
не е употребено ядрено оръжие срещу 
цивилно население. Проектът е стру-
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вал на американското правителство 
$2 млрд. долара.14

По време на Студената се реализират 
голям брой проекти от Военновъздуш-
ните сили и Военноморските сили на 
САЩ, основани на изработването про-
тотипи на ракети и самолети и про-
веждането на експерименти с тях. 

Преди 50-те години на 20-ти век упра-
влението на проект използва масово 
Гантови диаграми. Разработват се два 
математически модела за управле-
ние на проекти. Методът на критич-
ния път (Critical Path Method, CPM) е 
разработен в сътрудничество между 
DuPont Corporation и Remington Rand 
Corporation, а методът PERT е разрабо-
тена от Буз Алън Хамилтън, в сътруд-
ничество с Lockheed Corporation за 
управление на програмата на Амери-
канските военноморски сили Polaris, 
програма за изграждането на противо-
ракетна подводница. Министерството 
на отбраната на САЩ (The Department 
of Defense или the Pentagon) използва 
модерни проектни техники в проекта 
Поларис. 

През 70-те години е създадена ме-
тодологията PROMPTII от Simpact 
14 http://www.osti.gov/accomplishments/man-
hattan_story.html

Systems Ltd., по-късно прерастваща в 
PRINCE215. Създадени са Институ-
тът за управление на проекти (PMI) и 
Международната асоциация за упра-
вление на проекти (IPMA). Акцентът 
се поставя върху баланса между вре-
мето, разходите и качеството (систе-
мата TCQ).

През 80-те години се появяват методи-
те Scrum и PRINCE, публикува се пър-
вият вариант на „Project Management 
Body of Knowledge Guide” от Института 
за управление на проекти. 

През 90-те години на 20-ти век се съз-
дава PRINCE2 от CCTA (към момента 
OGC) като методология, използвана в 
управлението на проекти от правител-
ството на Великобритания. 

През  1994 г. година Американската 
асоциация на строителните инженери 
(ASCE)16 започва да издирва кандида-
ти за седемте чудеса на съвременния 
свят. Избраните проекти увековечават 
най-великите строителни постижения 
на съвременната цивилизация. Това 
са:

• Итаипу - най-голямата ВЕЦ в света 

15 http://www.prince-officialsite.com/
16  http://www.asce.org/
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(Бразилия-Парагвай)17

• Мостът Голдън Гейт (САЩ)18

• Панамският канал – свързващ 
Атлантическия и Тихия океан 
(Панама)19

• Тунелът под Ла Манша с обща дъл-
жина 52,5 км. (Англия- Франция)20

• Серията от проекти за контрол 
на водната маса на Северно море 
(Холандия)20

• Небостъргачът Емпайър Стейт Бил-
динг (Ню Йорк, САЩ)21

• Канадска национална кула – най-
високата структура в света без под-

17  http://www.itaipu.gov.br/en
18   http://goldengate.org/organization/
19  http://www.pancanal.com/bridgebuilding/a/
brooklynbrid01.htm
20   http://www.zeeweringen.nl/
21  http://www.esbnyc.com/

пори – 553,3 м. (Торонто, Канада).22

Настоящият век в управлението 
на проекти се характеризира с 
промотирането на гъвкавите мето-
ди като вид философия в процеса на 
създаване и реализиране на проекти. 
Те предлагат нов поглед върху про-
ектната дейност и акцентират върху 
сътрудничеството, взаимопомоща и 
екипната работа.

В кампания организирана от швей-
царската корпорация New Open World 
Corporation през 2007 г. 100 млн. души 
от целия свят определят новите седем 
чудеса на света, които включват: 
Великата китайска стена; град Петра, 
22  http://www.cntower.ca/intro.html
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Йордания; статуята на Христос 
в Рио де Жанейро, Бразилия; 
Мачу Пикчу в Перу; Чичен Ица в 
Мексико; Колизеумът в Италия и 
Тадж Махал - мавзолей в Агра, Индия, 
построен от императора Шах Джахан 
в чест на любимата му жена Мумтаз 
Махал. Други забележителни при-
мери в управлението на проекти 
са: Акрополът в Атина, Кремъл в Мос-
ква, Замъкът Нойшванщайн в Герма-
ния, Айфеловата кула в Париж, Стату-
ята на Свободата в Ню Йорк.

Използвани ресурси
http://en.chateauversailles.fr/history
http://goldengate.org/organization/
http://history1800s.about.com/od/
bridgebuilding/a/brooklynbrid01.htm
h t t p : / / m i c a n a l d e p a n a m a . c o m /
expansion/
http://www.asce.org/
http://www.bbc.co.uk/history/british/
victorians/seven_wonders_01.shtml
http://www.cntower.ca/intro.html

http://www.encspb.ru/
http://www.esbnyc.com/
http://www.eurotunnel.com/uk/home/
http://www.gracesguide.co.uk/Bell_
Rock_Lighthouse
http://www.hermitagemuseum.org/
html_Ru/05/hm5_1.html
http://www.history.co.uk/study-topics/
history-of-london/sir-joseph-bazalgette-
and-londons-sewers
http://www.history.com/topics/hoover-
dam
http://www.itaipu.gov.br/en
http://www.julesverne.ca/greateastern.
html
http://www.osti.gov/accomplishments/
manhattan_story.html
http://www.pancanal.com/
http://www.prince-officialsite.com/
h t t p : / / w w w . s u e z c a n a l . g o v . e g /
sc.aspx?show=8
http://www.zeeweringen.nl/
https://www.pancanal.com/eng/index.
html
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