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АБСТРАКТ 

 

Необходимо е да се променят сегашните практики на управление на проекти на 

Държавния департамент на САЩ за строителство в страната с цел да се намали 

отрицателното въздействие, което имат новопостроените сгради през първите 

няколко години от обитаването им. Това отрицателно въздействие включва, но не се 

ограничава до влошено качество на въздуха в затворените помещения и ниската 

ефективност на наемателите през първите години от обитаването на сградата. 

Настоящото емпирично проучване ще се фокусира върху персонала на мисията на 

САЩ към Обединените нации (ООН) и конкретно двете нови сгради, построени за 

него. През 2004 г. се построи временна сграда извън съществуващата площадка като 

подготовка за нова сграда на мястото на остарялата първоначална офис сграда. При 

новопостроеното временно съоръжение – временна офис сграда (ВОС) – се появиха 

недостатъци в качеството на въздуха в помещенията. Освен това спадна нивото на 

ефективност на персонала на мисията на САЩ към ООН в първите години на 

обитаване. При строителството на новата офис сграда (НОС) за този персонал, 

Държавният департамент на САЩ взе решение да използва нова практика за 

управление на проекта – интегриран подход за строителство.   

 

Интегрираният проект за строителство представлява систематичен, документиран и 

съвместен процес, който включва извършването на проверки, изпитвания и обучение 

с цел да се потвърди, че дадената сграда и нейните системни компоненти отговарят 

на изискванията на обитателите и са в съответствие с целта на проектирането. 

Ангажира се експертният опит на клиентските правителствени служби през целия 

процес на строителство, като те пълноценно се интегрират в този свързан в мрежа 

процес на един мащабен проект за строителство. Новата сграда на мисията на САЩ 

към ООН бе завършена през 2010 г. и е в центъра на настоящото изследване. 

Резултатите бяха приемливи нива на удовлетвореност от качеството на въздуха в 

помещенията непосредствено след нанасянето в сградата. Нивата на ефективност на 

служителите на мисията на САЩ към ООН също се увеличиха сравнително в 

първите години на обитаване на новата сграда. Тези два елемента измежду многото 

останали оправдават използването на проекти за интегрирано строителство.  
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ТВЪРДЕНИЕ 

 

 

Ако Държавният департамент на САЩ използва „интегриран проект за 

строителство“ като един нов процес за управление на строителството, който 

представлява систематичен, документиран и съвместен процес, включително 

извършването на проверки, изпитвания и обучение с цел да се провери дали 

сградата и нейните системни компоненти отговарят на изискванията на 

обитателите и на целта на проектирането, като същевременно се ангажира 

пълноценно специализираният експертен опит на клиентските правителствени 

служби, това би донесло ползи в множество области, включително, но не само: a) 

подобрени организационни практики за управление на проектите; б) намалени 

разходи за отстраняване на неизправности в периода след строителството; в) по-

малко проблеми с качеството на въздуха в затворени помещения в периода след 

строителството; г) увеличена удовлетвореност и ефективност на клиентите. 

Този процес ще бъде проучен и осъществен основно чрез строителството на нова 

сграда на мисията на САЩ към Обединените нации в Ню Йорк. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 

Аз, Бенет Варгезе, съм назначен като архитект и ръководител проект в 

Административното бюро на Службата за управление на недвижими имоти, отдел 

„Специални проекти“, на Държавния департамент на САЩ. Административното 

бюро предлага програми за подпомагане на Държавния департамент и на 

посолствата и консулствата на САЩ. Службата за управление на недвижими имоти 

отговаря за придобиването на собствеността и управлението на всички недвижими 

имоти на Държавния департамент, което представлява над 9 милиона квадратни 

фута съоръжения, които са собственост на Агенцията за административно 

обслужване (GSA), на Държавния департамент или се отдават под наем в над 130 

локации в целия свят. Освен сградата на централата „Хари С. Труман“ и 60 имота в 

градската част на Вашингтон, Държавният департамент притежава над 70 

регионални съоръжения в цялата страна. Нашата служба предоставя пълен набор 

услуги за управление на държавните недвижими имоти, включително управление на 

проекти, лизинг, архитектурни, инженерни и строителни услуги, етажни чертежи на 

сградата, както и подбор на мебелировка за всички организации на Държавния 

департамент.   

 

Убеден съм, че съществуващите в момента правителствени организационни процеси 

на управление на проекти могат да бъдат подобрени. Твърдя, че Държавният 

департамент на САЩ, в контекста на подобряване на организационните си практики 

за управление на проекти, би могъл да има голяма полза от въвеждането на 

интегрирания подход за строителство при управлението на нови проекти за 

строителство.   

 

Бизнесът се променя все по-динамично и това налага продължаване на изпълнението 

на различни проекти. Поради широкия смисъл на повечето промени по принцип, 

проектите вече засягат по-големи части от организацията. Това става очевидно 

когато насочим поглед към проектите за строителство. Широкомащабните 

специализирани проекти за строителство изискват специализирани експерти. 
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Обикновено тези проекти трябва да осигурят ефективна и безопасна среда за 

персонала, който да изпълнява качествено задълженията си. За ангажираните с 

дипломатическа дейност служители е особено важно да са максимално ефективни, 

тъй като се занимават с глобални въпроси. Затова успоредно с нарастващата 

необходимост от реализиране на проекти се увеличава и сложността на тяхното 

изпълнение.  

 

По принцип съществува процес, който може да подобри организационното 

управление на проекти в контекста на строителството, и той се нарича „въвеждане 

на сградата в експлоатация“. Въвеждането в експлоатация е систематичен, 

документиран и съвместен процес, включващ проверки, изпитвания и обучение с цел 

да се потвърди, че дадена сграда и нейните системни компоненти отговарят на 

изискванията на обитателите и са в съответствие със замисъла на проектирането. В 

момента въвеждането в експлоатация на сградите не е стандарт за отрасъла. 

Обикновено се смята за скъп и „луксозен“ компонент в рамките на процеса на 

строителния проект. Но тази нагласа явно се променя, защото според много 

проучвания въвеждането в експлоатация се оказва рентабилно в дългосрочен план.   

 

Моето предложение за целите на настоящото проучване е да се усъвършенства 

процеса на въвеждане в експлоатация на сградите чрез ангажиране на наличния 

експертен опит в службите на клиентите през целия процес на строителството; 

цялостното им интегриране в този „свързан в мрежа процес“ е това, което наричам 

„интегриран проект за строителство“. Държавният департамент разполага с 

експертен опит в редица области, които включват, но не са ограничени до 

архитектура, инженеринг, комуникации, информационна технология и сигурност, 

както и много други. Този експертен опит се разви през годините с цел да 

подпомогне напредъка на сложното естество на дейността на Държавния 

департамент. Както при всяка стопанска дейност, желателно е персоналът да е 

възможно най-ефективен. Физическата среда, в която работи даден служител, може 

да има сериозно влияние върху изпълнението на възложените му задачи, което 

невинаги се разпознава като важен елемент. Интегрираният проект за строителство е 

усъвършенствана форма на процедурата за въвеждане в експлоатация на сградите, 
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която се извършва в хода на целия проект чрез планиране, проектиране, 

строителство и експлоатация, и включва вътрешноорганизационния експертен опит 

на клиента относно различните системи, включени в новото строителство.  

 

Целта ми е с настоящото емпирично проучване на строителството на новата сграда 

на мисията на САЩ към Обединените нации (ООН) да покажа необходимостта от 

промяна на установения организационен протокол за управление на проекти от 

Държавния департамент и по този начин да предложа стъпка в посока включване на 

интегрирания подход във всички нови проекти за строителство. Това ще донесе 

многобройни ползи, сред които такива в сферата на дипломацията на САЩ, тъй като 

има връзка с производителността на персонала и неговата удовлетвореност.  

 

В първа глава на проучването ще се засегнат отчасти теоретични аспекти. Ще се 

посочат съображения от гледна точка на психологията на здравето. По-конкретно ще 

стане въпрос за връзката между застроената среда и непроизводителността на труда, 

и как това се отнася до ефективността и удовлетворението. Ще се разгледа 

организационното управление и подобряването на процесите, които диктуват 

изграждането на архитектурната среда, в която работим ежедневно. Във втора глава 

ще се сложи началото на обобщението на целите на проучването, изпълнените 

задачи, хипотезата, предмета и периода на изследването, методологията на 

изследването и използваните статистически данни за измерването. 

 

Тай като настоящото проучване се върти около строителството и застроената среда, 

резултатите от него могат да са от значение за широк кръг области, но основният 

фокус е конкретно върху качеството на въздуха в затворените помещения. 

Понятието „качество на въздуха в затворени помещения“ се отнася до 

характеристиките на околната среда вътре в сградите, които могат да се отразят 

върху човешкото здраве, комфорта или ефективността на труда. Прегледът на 

влиянието на качеството на въздуха в помещенията сам по себе си може да обоснове 

необходимостта от използването на интегрирания подход при всички бъдещи 

проекти на Държавния департамент за строителство. За целите на настоящия 

документ трябва да се дефинира и правилно да се разбере ролята на качеството на 
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въздуха в затворени помещения, както и неговото значение за използваните в 

момента строителни системи и практики. Трета глава е посветена на резюме на 

констатациите от скорошното научно изследване на влиянието на качеството на 

въздуха в помещенията върху обитателите на сградата. Демонстрира се 

необходимостта от смекчаване на отрицателните аспекти на настоящите практики на 

управление при проектите ни за строителство.   

 

Условията за качествен въздух в затворени помещения зависят от проектирането, 

изграждането, поддръжката и експлоатацията на дадена сграда, а също и от 

условията на околната среда извън сградата. Хората и техните дейности също се 

отразяват на тези условия. Концентрациите на замърсители в затворени помещения 

зависят предимно от концентрациите на открито, от нормата на емисии на 

замърсители от различните източници на закрито, както и от нормата на 

отстраняване на замърсителите от затворените помещения чрез вентилация с външен 

въздух, филтриране и естествени процеси като например отлагане на замърсителя от 

въздуха върху повърхности. Основните фактори, засягащи топлинния комфорт в 

затворени помещения са температурата на въздуха вътре, температурите на 

външните стени и прозорци, влажността и количеството на движение на въздуха на 

закрито. Топлинният комфорт зависи също така от нивото на активност и облеклото 

на обитателите. Индивидуалните предпочитания по отношение на топлинния 

комфорт се различават. Проектирането на външните ограждащи елементи на 

сградата, проектирането и функционирането на отоплителната и климатичната 

система на сградата, както и външната температура и влажност са основните 

определящи фактори на топлинния комфорт.  

 

Съществуват многобройни изследвания за измерване на влиянието на качеството на 

въздуха в затворени помещения върху ефективността и здравето. За целите на 

настоящото проучване, бих искал да се ползвам от богатата информация и изводи, 

които вече са събрани във връзка с качеството на въздуха в затворени помещения. 

Аз надграждам някои изводи и продължавам с въвеждането на рамка в подкрепа на 

това колко важно е да се намалят проблемите в процеса на строителство, които водят 

до проблеми с качеството на въздуха в затворени помещения. 
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Значително количество научни доказателства сочат, че осигуряването на нива на 

вентилация, които са равни или са над минималните нива, предписани от 

съществуващите американски строителни наредби, е приоритет в грижата за 

здравето на обитателите, както и ефективността на труд или учене. Затова е 

препоръчително да се отдели специално внимание на особеностите на проектирането 

на системата за вентилация, на нейните оперативни практики и тези на поддръжката 

й, тъй като те имат отношение към нивата на вентилация в сградата. Научната 

общност предоставя практически насоки, свързани с вентилацията на сградите. Тези 

насоки до голяма степен разчитат на инженерно базирани преценки относно 

проектирането на вентилацията и необходимите практики за поддържане на 

подходящи нива на вентилация.  

 

Споменатите насоки на научната общност, свързани с вентилацията на сградите, са 

елементи, които до голяма степен са включени в новата сграда на мисията на САЩ 

към ООН. Тези инженерно базирани преценки за вентилационното проектиране и 

практики са необходими с цел поддържане на подходящи нива на вентилация, която 

да спомогне за премахване на вредния ефект от лошото качество на въздуха в 

помещенията на сградите. Лошото качество на въздуха в затворени помещения може 

да засегне комфорта, здравето и трудовата ефективност на хората. Когато работата 

на обитателите на сградата е от дипломатическо естество, това може да се отрази на 

глобалните въпроси. Освен това разходите се увеличават при опит да се коригират 

недостатъците след влизането на обитателите в новите правителствени помещения. 

В интерес на нашата служба е да разработим процедури за облекчаване или 

отстраняване на проблеми, които се отразяват на обитателите дипломати. Затова и 

настоящото предложение е да се реализират интегрирани проекти за строителство 

при всички сгради на Държавния департамент на САЩ в страната.   

 

В четвърта глава, вниманието е насочено към персонала на мисията на САЩ към 

ООН и как застроената среда се отразява на неговата ефективност. Мисията на САЩ 

към ООН всъщност представлява посолство на САЩ, което се занимава основно с 

Организацията на обединените нации (ООН) и нейните страни членки в сферата на 

дипломацията. Преди да се построи новата офис сграда на мисията на САЩ към 
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ООН, която е основният предмет на настоящото проучване, персоналът на мисията 

беше преместен извън съществуващата сграда и настанен във временна офис сграда 

(ВОС), построена за него. Изграждането на ВОС се управляваше от нашата служба, 

но ние не използвахме интегриран подход за строителство или друг вид въвеждане в 

експлоатация. Продължихме със стандартните си оперативни процедури, които 

използваме при строителството на всеки наш обект. В тази глава се разглежда 

ефективността на персонала за времето непосредствено след изграждането на ВОС, 

сравнена с периода преди това. Освен това се разглежда качеството на въздуха в 

помещенията като един от специфичните елементи и се сравнява с други проекти в 

подобни региони. Прави се сравнение и с проекти, които имат същия график след 

приключване на строителството. В тази глава се застъпва тезата, че намалената 

ефективност на персонала на мисията на САЩ към ООН до известна степен се 

дължи на недостатъците на застроената среда, в която работи той. 

  

При опита ни да измерим непрякото въздействие от процеса на строителство на ВОС 

върху обитателите трябваше да използваме Агенцията за административно 

обслужване (GSA) и нейните ресурси. Тя играе ролята на наемодател за повечето 

сгради на Държавния департамент. GSA е независима агенция на правителството на 

САЩ, създадена през 1949 г. с цел управление и подпомагане на основните функции 

на федералните агенции. За различните ни проекти за строителство, например 

изграждането на ВОС, събарянето на съществуващата офис сграда и строителството 

на новата офис сграда, Агенцията на практика е механизмът за възлагане, използван 

от Държавния департамент. След строителството на ВОС и преместването на 

служителите в новите офис помещения, Агенцията извърши проучване на 

удовлетвореността на наемателите – което е обичайна нейна практика след 

приключване на строителството на обекти навсякъде в САЩ – с цел да измери 

редица различни елементи, отнасящи се до сградата. Аз съдействах при 

осъществяването на това проучване през 2005 г. Анализът на данните бе възложен от 

GSA и Държавния департамент на надеждни ресурси в организацията „Галъп“, които 

трябваше да съберат и измерят статистическите данни от мненията на обитателите 

на мисията на САЩ към ООН.   
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С помощта на „Галъп“, Агенцията за административно обслужване винаги е 

извършвала последователни проучвания на нагласите във всички региони на САЩ 

за почти всички години, откакто има такава практика. С течение на времето се 

въведоха незначителни промени, но всички основни компоненти останаха същите. 

Проучването позволява да се получи точна картина на степента на удовлетвореност 

сред обитателите на мисията на САЩ към ООН. Фактът, че то се извършва във 

формат, който е уеднаквен по отношение на всички наематели на GSA, ни позволява 

да направим научно обосновани сравнения. Освен това GSA извършва същото 

проучване сред всички свои групи наематели на всеки две-три години, което ни 

позволява да проследим напредъка или влошаването на определени параметри в 

една и съща сграда с течение на годините. В моето изследване правя сравнение с 

резултатите при други групи наематели на федерални имоти на цялата територия на 

САЩ. Сравнението е както с други офис сгради на Държавния департамент в същия 

регион като мисията към ООН, така и с офис сгради на Държавния департамент в 

цялата страна. Освен това сравнявам проучването на удовлетвореността по проекта 

на мисията на САЩ към ООН с това по един подобен нов проект за строителство, 

като проследявам тенденциите във времето. Има много изводи, които могат да се 

направят от това проучване относно интегрирания подход за строителство. С цел да 

огранича обхвата на проучването, се фокусирах върху елементите на 

строителството, които се отнасят до качеството на въздуха в затворени помещения.   

 

Резултатите от проучването са подробно разгледани. Отговорите на наемателите за 

всеки от елементите са обобщени в проценти въз основа на броя лица, дали 

конкретен отговор, като част от общия брой отговорили за конкретния елемент. 

Специално се преглежда средната оценка от всички отговори, варираща от 1 до 5, и 

съответно резултатът от удовлетвореността в проценти. Освен това разглеждам 

различни индекси на ефективност, които са групирани индикатори по сходна 

функция. Сред тези групи от индикатори за ефективност, най-ниска стойност има 

индексът за вътрешната околна среда – средно 3.11. Това е много показателно при 

нови проекти, когато сградата се предава и започва нанасянето. Някои проучвания 

сочат, че това е още по-видно при сгради, които не се въвеждат в експлоатация, 

какъвто е случаят с проекта на ВОС. Когато тези индекси за ефективност се сравнят 



Стр. 11 

  

с други проекти, става ясно, че стойностите са много ниски и показват 

удовлетвореност на средно или под средно ниво. Когато се сравнят с други проекти 

за ново строителство в миналото, се наблюдават подобни стойности и тенденции.    

 

Най-издайническият сигнал, че нещо не е наред с проекта за строителство на ВОС, 

са индикаторите, показващи десетте признака с най-ниска удовлетвореност. Осем от 

тях са пряко или непряко свързани със системите за механична вентилация. 

Признакът с най-лоша оценка е „качество на въздуха в затворени помещения“, 

където удовлетвореността е 60%, а средната оценка 2.80. Тези резултати отчасти 

говорят за факта, че сградата изобщо не е въведена в експлоатация. Обикновено 

системите за механична вентилация трябва да бъдат балансирани след обитаване на 

етажа от сградата, тъй като никога не се прави изпитване на цялостната система за 

механична вентилация. Едно обичайно изпитване в строителството преди 

предаването на обекта обхваща само компонентите на дадени системи, а не 

цялостните системи. Затова когато компонентите преминат изпитванията, това не е 

показателно за изпитването на цялата система. След предаването на обекта и когато 

се нанесат обитателите, вече няма проектантски екип от архитекти и инженери, 

които да послужат за ресурс в помощ на коригирането на проблемите с 

балансирането на системата. Това е оставено на отговорниците за поддръжката на 

сградата и е станало обичайна част от процеса на строителство към момента на 

обитаването. Така че за персонала по поддръжката винаги ще има процес на учене, 

който да помогне да се разберат и опознаят системите. В повечето случаи се 

прибягва до временни поправки, а правилното решение на практика се прилага след 

много години. Когато проследим този проект за дълъг период, ще видим, че 

проучването на клиентската удовлетвореност отразява именно тази идея.   

 

Над 25% от попълнените коментари на респондентите в проучването засягат 

елементи на вътрешната околна среда. Тези коментари отразяват незадоволителното 

състояние на системите за механична вентилация на сградата. Затова се наложи да 

инвестираме допълнителни финансови ресурси за многократни проверки на 

качеството на въздуха от длъжностно лице от Агенцията за административно 

обслужване, отговорно за трудовата медицина. Задълбочените проверки не 
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установиха замърсители във въздуха, каквито бяха първоначалните страхове на 

някои служители на мисията на САЩ към ООН. Всъщност системата не беше 

подходящо балансирана и това причини на доста служители неудобство и 

раздразнение от новите условия на труд. Тези условия на труд, които са под нивото 

на идеалните, могат да се отразят отрицателно върху сложната дипломатическа 

дейност на служителите на мисията на САЩ към ООН и на техните 

взаимоотношения с глобалната общност.   

 

В четвърта глава се разглежда и друга федерална сграда в същия регион като този на 

проекта за строителство на ВОС на мисията на САЩ към ООН, за същия период – 

2004 г. или 2005 г. Това ни даде добра представа за въпроса дали незадоволителните 

резултати от проучването на служителите на мисията не се дължат на някакъв друг 

външен фактор, който би се проявил и в другите федерални сгради в същия регион. 

Проучването е конкретно за показателите за качеството на въздуха в затворени 

помещения, което е тясно свързано с въвеждането в експлоатация. Разглежда се 

средната стойност на индекса за ефективност по отношение на елементите на 

вътрешната околна среда, както и средната стойност, измерваща общото ниво на 

удовлетвореност въз основа на предоставените строителни услуги.  

 

С цел сравнение, групирах статистическите средни стойности, измерващи общото 

ниво на удовлетвореност, за всеки един от общо три федерални проекта, заедно с 

този на мисията на САЩ към ООН, приблизително за 2005 г. Ясно се вижда, че 

проектът за сградата на мисията е с доста по-ниски стойности от сравнимите с него 

федерални сгради в същия регион. Сградата на мисията на САЩ към ООН има 

13.9% по-ниски стойности от сградата „Мартин Лутър Кинг Младши“ и 17.2% по-

ниски стойности от сградата „Удбридж Тауърс“, а сградата „Уан Екзекютив Драйв“ 

попада между последните две. Основната неудовлетвореност в случая със сградата 

на мисията на САЩ към ООН е свързана с недостатъците на качеството на въздуха 

на затворено, които като елементи са пряко обвързани с качеството на 

строителството. От четирите сравнени сгради, само проучването за тази на мисията 

на САЩ към ООН се извърши непосредствено след завършване на строителството. 
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С цел сравнение, групирах също така статистическите индекси за ефективност по 

отношение на елементите на вътрешната среда за всеки от другите три федерални 

проекта, заедно с проекта на ВОС на мисията на САЩ към ООН. Отново стана ясно, 

че проектът на мисията е с по-ниски стойности от сравнимите с него федерални 

сгради в същия регион. Сградата на мисията е с 15% по-ниски стойности от сградата 

„Уан Екзекютив Драйв“ и с 23.2% по-ниски стойности от сградата „Удбридж 

Тауърс“, а сградата „Мартин Лутър Кинг Младши“ попада между последните две.   

 

Установи се, че през 2005 г. проектът за ВОС, която е построена без никаква форма 

на въвеждане в експлоатация, има някои съществени проблеми с качеството на 

въздуха в помещенията. Подобни проблеми могат да се отразят отрицателно на 

работещите в тези условия. В четвърта глава е показано как се измерва 

ефективността на мисията на САЩ към ООН и как всъщност това се отразява на 

персонала на мисията. Прави се оценка на мандата и приоритетите в периода след 

преместването на мисията на САЩ към ООН във ВОС. Тези критерии, въведени от 

Постоянния представител на САЩ към Обединените нации, позволяват да се 

разработят целеви показатели и задачи, които да се използват за измерване на 

ефективността. В тази глава са събрани целевите показатели за ефективност за 

мисията на САЩ към ООН от 2004 г. Всяка от шестте категории има заложени 

целеви показатели, които оценяват след приключване на годината. Определят се 

базовите стойности за оценка и се обяснява тактиката. След това правя оценка на 

целевите показатели за 2004 г. в сравнение с тези от предходната и следващата 

година, т.е. 2003 г. и 2005 г.  

 

На базата на 23 целеви показатели, които са предмет на оценка на сградата на 

мисията на САЩ към ООН за 2004 г., можем да видим, че само 7 от 23 са с по-

висока стойност от заложената цел или значително над целта. Освен това виждаме, 

че 7 от 23 са малко под целта или с още по-ниска стойност, което се равнява на 

повече от 30%. Само 9 от 23 съвпадат със заложената целева стойност, което прави 

40%. За да разберем истинското значение на тези цифри, трябва да погледнем и 

класацията на ефективността за 2005 г. На сградите, които не са въведени в 

експлоатация, са необходими години, за да коригират определени недостатъци. Ако 
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това действително е така, би трябвало да видим сходни цифри за 2005 г. Ако 

разгледаме целевите показатели за ефективност на мисията на САЩ към ООН за 

2005 г., ще видим, че тези категории отговарят на 2004 г. Всяка от категориите има 

заложени целеви показатели, които се оценяват след приключване на годината, а 

2005 г. отговаря на оценените 23 целеви показатели за 2004 г. На базата на 23-те 

оценени целеви показатели за мисията на САЩ към ООН за 2005 г., можем да 

видим, че само 4 от 23 са с по-висока стойност от заложената цел или значително 

над целта, което е едва 17%. Това представлява спад от 13% от 30-те процента за 

2004 г. Виждаме също така, че 8 от 23 са малко под целта или с още по-ниска 

стойност, което се равнява на близо 35% - увеличение от 5% в сравнение с 2004 г. 

Общо 13 от 23 съвпадат с целевата стойност за 2004 г., но ясно се вижда спад на 

ефективността между 2004 г. и 2005 г. Общата средна стойност на всички целеви 

показатели, оценени през 2005 г., всъщност ще постави осреднения резултат малко 

под целта. Предполагам, че преместването във ВОС, където работната среда и 

качеството на въздуха не са благоприятни, има пряко въздействие върху 

ефективността на обитателите през 2004 г. и 2005 г. 

 

Би могло да се спори, че служителите на мисията на САЩ към ООН показват 

тенденция в тази посока или че променливите фактори на световните събития през 

тези две години може да са се отразили неблагоприятно върху служителите. Това 

донякъде е вярно, тъй като ефективността на даден служител зависи и от други 

променливи фактори в даден период. В такъв случай, ако преместването през 2004 г. 

е било внезапно събитие, което се отразява драстично на персонала на мисията на 

САЩ към ООН, то тогава целевите показатели за ефективност за 2003 г. би трябвало 

наистина да покажат как са се променили нещата.   

 

Целевите показатели за ефективност на мисията на САЩ към ООН за 2003 г. са 

подобни на тези за 2004 г. и 2005 г. в пет от общо шест категории. Всяка от тези 

категории има заложени целеви показатели и всяка от тях получава оценка след 

приключването на годината. За 2003 г. е направена оценка на общо 29 целеви 

показатели. През тази година 11 от 29 показатели получават по-добра оценка от 

целевата или още по-висока стойност. Това представлява 38% от общия брой целеви 
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показатели, който спада значително до 30% през 2004 г. Общо 14 от 29 целеви 

показатели получават оценка, която съвпада с целта (48%). Само 4 от 29 са малко 

под целевия показател или с още по-ниски стойности, което означава 14% от общия 

брой. Тази стойност достига 30% през 2004 г. Така че 86% от целевите показатели за 

2003 г. са изпълнени или са с по-високи стойности, в сравнение със 70% през 

следващата 2004 г. Влошената ефективност на персонала на мисията на САЩ към 

ООН може да е повлияна от различни други елементи, но основен допринасящ 

фактор за това си остава влошеното качество на въздуха в затворени помещения. 

Причината за това качество на въздуха е, че при строежа на сградата не се използва 

въвеждане в експлоатация в каквото и да е отношение. Интегрираното строителство 

и въвеждане в експлоатация би намалило по устойчив начин проблемите с 

качеството на въздуха и така би подобрило ефективността на служителите на 

мисията в постигането на целите и изпълнението на задълженията им в работата с 

глобалната общност на Обединените нации. 

 

В действителност нещата така се влошиха след преместването ни, че доста 

служители се разболяха и бяха сигурни, че това се дължи на лошото качество на 

въздуха в помещенията. Департаментът трябваше да потърси съдействието на GSA с 

цел да се увери, че качеството на въздуха не е заплаха за безопасността, макар че 

вече се помещавахме в сградата повече от година. През февруари 2006 г. се извърши 

физическа оценка на ВОС от длъжностно лице по трудова медицина от службата по 

безопасност и околна среда на GSA. Оценката бе породена от оплаквания на 

служители на мисията на САЩ, че усещат очите си сухи и раздразнени, и че кашлят 

заради лошата вентилация. GSA излезе с някои препоръки въз основа на събраната 

информация и направените наблюдения по време на проучването. 

 

Констатациите на GSA потвърждават, че проблемите с качеството на въздуха в 

затворените помещения могат да се решат, ако системата се поддържа и балансира 

по подходящ начин. Балансираната система за механична вентилация е нещо, което 

представлява част от процеса на интегриран проект за строителство. Той щеше да 

облекчи ненужния стрес, който изпитаха всички обитатели на ВОС на мисията на 

САЩ в продължение на години след преместването. Вместо това, проблемите 
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влошиха работата на обитателите – до известна степен физически, но също така 

психически и емоционално, дори и никоя система да не беше стигнала до състояние, 

което се счита за опасно или вредно за обитателите в даден момент. 

 

Проблемите с качеството на въздуха в затворени помещения може да имат 

неблагоприятни последствия за работещите лица, особено ако това качество е много 

влошено. Подобни проблеми обикновено се решават за дълъг период от време и 

много бавно. Може да отнеме години, тъй като проблемът се диагностицира бавно, а 

подобренията се прилагат само в локализирани зони вместо в цялостната система.  

Затова следващата логична стъпка е да се разгледа най-новата информация за 

приключили оценки, което означава 2008 г.   

 

На базата на извършената оценка на осем целеви показатели за 2008 г. за мисията на 

САЩ към ООН виждаме, че само 87.5% съвпадат с целта или са с по-високи 

стойности. През 2003 г. с целевата стойност съвпадат 25 от 29 (или са с по-висока 

стойност), което се равнява на 86%. Така пет години по-късно резултатите за 

ефективността започват да отразяват предишната ситуация – преди резкия спад през 

2004 г. и 2005 г. Предположението ми е, че преместването във ВОС с нейната лоша 

работна среда и влошено качество на въздуха в помещенията се отразява пряко на 

ефективността на обитателите през 2004 г. и 2005 г. Други фактори също могат да 

имат влияние, но това увеличение на ефективността е показателно за фактори, които 

се наблюдават при други проекти за строителство. Обикновено при сгради, където 

не е използвано въвеждане в експлоатация, установяването и отстраняването на 

недостатъци в системите за механична вентилация може да отнеме години. Ако 

преместването във ВОС през 2004 г. е събитие, което се случва внезапно и се 

отразява драстично на персонала на мисията на САЩ към ООН, то целевите 

показатели за ефективност за 2008 г. дават ясна представа за това как нещата са се 

подобрили оттогава по отношение на енергийната ефективност на сградата.  
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Оценка на общата ефективност за ФГ 2003 

Целеви показател за ефективност 

ЦЯЛОСТНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА 2003 г.  

Обобщение за ФГ 2003  

 

 Общ брой целеви 

показатели: 29 

Оценени целеви 

показатели: 29 

 

                                                            

      
     0                    4                    14                   6                    5       

 

Оценка на общата ефективност за ФГ 2004 

Целеви показател за ефективност 

ЦЯЛОСТНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА 2004 г. 

Обобщение за ФГ 2004   

 

 Общ брой целеви 

показатели: 23 

Оценени целеви 

показатели: 23 

 

                                                       

      
     0                    7                     9                    3                    4       

 

Оценка на общата ефективност за ФГ 2005 

Целеви показател за ефективност 

ЦЯЛОСТНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА 2005 г. 

Обобщение за ФГ 2005   

 

Общ брой целеви 

показатели: 23 

Оценени целеви 

показатели: 23 

 

                                         

      
     0                    8                    13                   1                    1       

 

Оценка на общата ефективност за ФГ 2008 

Целеви показател за ефективност 

ЦЯЛОСТНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА 2008 г. 

Обобщение за ФГ 2008   

 

 Общ брой целеви 

показатели: 14 

Оценени целеви 

показатели: 8 

 

                                                  

      
     0                    1                     6                    1                    0       

 

През 2003 г. голяма част от оценените целеви показатели са над целевата стойност 

или значително над нея в сравнение с тези, които са малко под целевата стойност 

или значително под нея. През 2004 г. се наблюдава спад и известно изравняване на 
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тези стойности. Следва 2005 г., когато повечето стойности преминават в зоната под 

целевите показатели или по-ниско, сравнено със стойностите, оценени над целевите 

показатели или още по-високо. Необходими са още три години до 2008 г., за да може 

целевите стойности над и под целевите показатели да се уравновесят отново. Това 

отговаря на тенденциите, свързани с ефекта на сградите с проблеми с качеството на 

въздуха в помещенията след ново строителство. Можем да приемем, че през 

годините 2009 и 2010 ще продължи положителната тенденция. В настоящия 

документ се прави пряка връзка между занижените целеви показатели на 

ефективност и проблемите с качеството на въздуха в помещенията, които има ВОС. 

Има множество променливи величини, които могат да доведат до влошена обща 

ефективност през всички тези години, но най-добрият начин да се установи 

взаимовръзка е да се провери дали подобни тенденции, свързани с проблеми с 

качеството на въздуха, се срещат и в други правителствени сгради в същия регион.    

 

Затова част от главата е посветена на федералната офис сграда „Мартин Лутър Кинг 

Младши“ (MЛК) в Нюарк, щата Ню Джърси, тъй като е в същия регион като ВОС на 

мисията на САЩ към ООН и това ще ни позволи да сравним сходни правителствени 

обекти. И двете сгради би трябвало да са построени в съответствие с еднакви 

практики, използвани от правителството съгласно насоките на GSA. Така ще видим 

дали има сходни резултати в периода след строителството и по време на обитаването 

на новопостроените съоръжения. Ще използваме и резултатите от въпросниците на 

„Галъп“, тъй като методологията и видът на въпросите не са се променили при двете 

сгради. За МЛК има събрани 158 въпросника от обитателите на сградата при 

проучването от 1998 г. Процентът на отговорилите е 51.3%. При проучването от 

2000 г. (ноември/декември) са събрани 134 въпросника. Процентът на отговорилите 

е 45%. В проучването, направено през юни/юли 2005 г., обитателите на сградата 

попълват 107 въпросника. Процентът е 38%. Ще се фокусираме върху тази част от 

проучването, която засяга удовлетвореността от сградата и от средата в офиса – или 

което напоследък се нарича вътрешна околна среда.   

 

Средният резултат за сградата МЛК през 1996 г. е много нисък при измерване на 

индекса на ефективност в сравнение със следващите години до 2005 г. Може да се 
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предположи, че този нисък резултат се дължи на липсата на въвеждане в 

експлоатация при този проект. Обикновено при сградите, които не са въведени в 

експлоатация, най-засегнати са системите за механична вентилация поради 

неподходящо балансиране на устройствата и отсъствие на изпитвания на цялостните 

системи. Отстраняването на този вид недостатъци отнема години, защото 

персоналът по експлоатацията и поддръжката може да диагностицира и коригира 

проблемите на механичните системи само за дълъг период от време. До 2005 г. и 

през всички години преди 2005 г. е очевидно, че средната стойност нараства до 3.96, 

което говори за определен модел на промяна. Налице са същите резултати и подобна 

статистика като при проекта за ВОС.  

 

Тенденцията при сградата на мисията на САЩ към ООН е същата като сградата 

МЛК. При въпрос за оценка на общото ниво на удовлетвореност от получените 

услуги на сградата, средната стойност за 2005 г. е 3.83 в това проучване. Средната 

стойност за 2008 г. е 4.11 за същото проучване. Ясно е, че средната стойност 

нараства откакто ВОС е построена и заселена през 2004 г. до резултатите от 

последното проучване през 2008 г. Ако погледнете специално респондентите, които 

са заявили, че са удовлетворени, стойността нараства от 20% на 32%. Всички средни 

стойности се увеличават, което показва, че с времето недостатъците на системата за 

механична вентилация могат да бъдат диагностицирани и отстранени постепенно. За 

съжаление имаме сценарий, при който обитателите накрая плащат цената, като се 

налага да работят в ситуации под съвършените стандарти.   

 

В главата се разглеждат също така топ характеристиките, които пораждат общата 

удовлетвореност от ВОС през 2008 г. Много от тях са различни от изброените в 

националния списък с общи благоприятни характеристики. Това ни подсказва, че 

свързаните с тази сграда проблеми са специфични за ситуацията. Две от десетте 

характеристики са свързани с въпроси на качеството на въздуха в затворени 

помещения. Въпросите с качеството на въздуха, които бяха такъв голям проблем 

през 2004 г. и 2005 г., все още стоят на дневен ред за служителите, работещи в тази 

сграда. В тези две категории, общата удовлетвореност е съответно 45% и 50%. 

Необходими са още толкова много подобрения. Всичко това е типично за сграда, 
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която не е въведена в експлоатация. Въпросите с качеството на въздуха в затворени 

помещения ще са проблемни и ще се решават само с течение на времето, много 

постепенно. Бихме могли да прогнозираме, че три години по-късно – ако 

обитателите бяха останали в същата ВОС – удовлетвореността, свързана с 

качеството на въздуха, щеше да се повиши. 

 

На нашата служба беше възложено да управлява строителството на новата офис 

сграда (НОС) на мисията на САЩ към ООН. От първите части на това емпирично 

проучване стана ясно, че строителството на временната сграда (ВОС) без въвеждане 

в експлоатация се оказа във вреда на дипломатическата дейност, с която ежедневно 

се занимават служителите на мисията на САЩ към ООН. Следващите глави на 

проучването ще се фокусират върху необходимостта не просто да се използва 

въвеждане в експлоатация, а интегриран подход в строителството на НОС. Най-

удачното нещо е да се разгледат аспектите на управление на строителството на 

дадена сграда и да се подобрят съответните процеси. Това, което е необходимо, е 

процес на осигуряване на качеството, специално пригоден към всяка сграда и 

нейните специфични проблеми – така, както ги виждат нейните клиенти. Именно 

това се постига с интегрирания проект за строителство. Това, освен всичко друго, 

ще намали проблемите с вътрешната околна среда и ще позволи на персонала на 

мисията на САЩ към ООН да извършва ефективно дипломатическата си работа. 

 

В пета глава се представя концепцията за въвеждане в експлоатация на сградите и се 

проследява историческото ѝ развитие през годините. В тази глава се оформя и 

предложението за допълнителните ползи от реализацията на система като 

интегрирания проект за строителство. Това е както систематичен процес, така и 

процес за осигуряване на качество. Той интегрира и разширява традиционно 

отделните функции на партньорската оценка на проектирането, оперативната 

документация за оборудването и обучението на персонала на обекта, както и 

функционалните изпитвания и проверката за ефективност. Обхваща периода преди 

проектирането до строителството и пуска на сградата, и увеличава вероятността 

новата сграда да отговаря на очакванията на собственика. Този процес позволява на 

сградата да започне жизнения си цикъл при оптимална продуктивност и подпомага 
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поддържането на това високо ниво на ефективност. Така интегрираният подход 

събира целия необходим експертен опит в полза на собственика, за да осигури 

комбинация от функционалност и качество. Процесът на управление би спечелил 

много от повишената удовлетвореност на собственика и обитателите. Той може да 

подобри комуникацията сред членовете на екипа и да предотврати ненужни 

проблеми. Може да спомогне за приключване на проекта навреме и в рамките на 

бюджета, както и да намали разходите по експлоатацията и поддръжката. Може да 

намали и енергийните разходи чрез оптимизиране на функционирането на 

системите. Решаването на тези проблеми чрез предложения процес на интегриран 

проект за строителство следва да доведе до наличието на висококачествена сграда 

без да се прави компромис с нивото на ефективност на наемателите. 

 

В днешните модерни времена е почти невъзможно да получиш очакваната от теб 

сграда, разглеждайки я от момента на идейния проект до окончателното завършване 

и обитаване. Ако човек е собственик или управител на сграда, би се запитал защо е 

толкова трудно за проектантския и строителния екип да завършат точно тази сграда, 

която желае, за да може накрая само да се нанесе в нея. Само ако можеха да са 

толкова прости сградите! Истината е, че днешните сгради са невероятно сложни. 

Всъщност толкова сложни, че не можем да ги проектираме или използваме без 

помощта на компютри. Повечето нежилищни сгради, които се строят в момента, се 

управляват от няколко компютъра. Те проследяват всеки аспект на строителните 

дейности – от термостатите и осветлението до системите за сигурност и 

пожароизвестителната система. 

 

Днешните сгради имат много експлоатационни проблеми още от самото начало. 

Едно изследване на 60 търговски сгради констатира, че повече от половината имат 

проблеми с контрола на температурата, 40% имат проблеми с оборудването за 

системите за механична вентилация, а една трета се сблъскват с неправилно 

функциониращи датчици. Звучи невероятно, но при 15% от сградите липсва 

описаното в спецификацията оборудване. Затова трябва да осъзнаем последствията 

от получаването на нискокачествен продукт. Собствениците са вбесени, обитателите 

са неудовлетворени, непрекъснато се излиза от бюджета, а графиците често се 
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скъсяват неимоверно. Разходите по експлоатацията и поддръжката са значителни за 

собствениците, а съчетани с големите енергийни разходи, представляват 

непрекъснато изтичане на финансови ресурси. Трябва да разберем какво може да се 

направи, за да работят сградите по-добре. За съжаление няма универсално решение, 

тъй като всеки строителен проект е строго индивидуален. Най-доброто е да се 

разгледат аспектите на управлението при строителството на сградата и да се 

подобрят процесите. Необходим е процес за осигуряване на качеството като 

интегрирания проект за строителство.  

 

Както знае всеки производител, клиентската удовлетвореност е един от най-важните 

показатели за успеха на продукта. Същото важи и за собствениците и обитателите на 

сгради. Когато обитателите се чувстват некомфортно, резултатът е повече 

оплаквания, увеличени разходи и главоболия за собственика. Това се отразява и на 

самата работа на обитателя, което води до различни последствия в зависимост от 

вида на професионалната дейност. При новите сгради, интегрираният подход 

спомага да избягване на проблеми, които водят до некомфортни условия. При едно 

скорошно проучване на федерална сграда в Атланта, той намали с 35% оплакванията 

на наемателите, породени от неудобства. Освен това, постоянните проблеми с 

комфорта водят до текучество на наемателите, което си е скъпо начинание. 

Информацията от уста на уста е мощен инструмент за комуникация, а всяка сграда 

може лесно да придобие репутация, че предлага неудобства и непродуктивни 

условия. 

 

Нездравословните сгради представляват още по-голям риск. Едно скорошно 

проучване установи, че 20-30% от търговските сгради страдат от проблеми с 

качеството на въздуха в помещенията си. „Синдромът на нездравословните сгради“ 

и свързаните с него съдебни дела продължават да доминират в заглавията на 

медиите в цялата страна. Разходите за съдебни производства и изплащане на щети 

често възлизат на милиони долари, да не говорим за нематериалните разходи като 

например съсипана репутация – както на сградата, така и на собственика. За лошото 

качество на въздуха в затворените помещения допринасят много фактори – сред тях 

недостатъчно добра вентилация, неправилно поддържани механични системи, влага 
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и мухъл. Хвърлят се огромни суми и човешки труд в цялата страна за справяне с 

проблемите на качеството на въздуха в затворени помещения. За да избегнат 

проблемите и разходите, породени от сграда, която не предлага комфорт и дори не е 

безопасна, много собственици на сгради и управители на имоти използват 

въвеждането в експлоатация като инструмент за подобряване на качеството на 

въздуха, осигуряване на комфортни температури и осветление, и контролиране на 

влагата.   

 

Въвеждането в експлоатация насърчава по-добро сътрудничество между многото 

специалисти, които участват в проекта, и предоставя платформа за кръстосани 

проверки на ефективността на оборудването и комбинираните системи на сградата. 

То подобрява разбирането на екипа относно целите на проекта и спомага за ранното 

откриване на проблеми – преди тяхното отстраняване да стане твърде скъпо и 

отнемащо време. В резултат на това по-рядко се налага да се внасят промени в 

договора и да се правят рекламации за некачествена работа, вероятността от съдебни 

искове е по-малка и като цяло проектът е по-добър. Разпореждането за внасяне на 

промени в проекта представлява изменение на съществуващия договор с цел 

коригиране на нещо, което или не е било проектирано преди това, или е 

непредвидено условие. Внасянето на тези промени почти винаги е скъп процес и е в 

полза на всеки главен изпълнител, на когото е възложено строителството. 

 

Във фокуса на шеста глава е методологията и прилагането на практиката за 

интегриран проект за строителство. За много федерални сътрудници, удобството, 

производителността и удовлетворението от работата са свързани по много начини с 

качеството на заобикалящата ги работна среда. От основно значение за ролята на 

ръководството е осигуряването на завършени помещения за наематели в рамките на 

Държавния департамент, които отговарят и дори надминават очакванията за 

ефективност, ефикасност, безопасност, устойчивост, сигурност и удовлетворение на 

обитателите. Включването на процеса на интегрирано строителство в реализацията 

на проекта е един от начините, по които правителството може да гарантира на 

обитателите на своите сгради необходимото ниво на изпълнение. Интегрираният 

проект за строителство е процес на предоставяне на качество, който превръща 
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очакванията в документиран и материален резултат. Сред доказаните ползи от 

интегрирания подход са намалените разходи за експлоатация, подобрената 

енергийна ефективност, увеличената безопасност за обитателите, повече удобство и 

здравословна среда, подобрената пригодност за поддръжка.  

  

В шеста глава се разглеждат аспектите на управлението на строителството на 

сградата и подобряването на процесите. Описва се процесът на осигуряване на 

качество, специално пригоден за конкретната сграда и нейните характерни 

проблеми, чрез интегриран проект за строителство. Този процес редуцира 

проблемите, свързани с вътрешната околна среда, наред с други, и позволява на 

персонала на мисията на САЩ към ООН да извършва ефективно дипломатическата 

си дейност. Първата стъпка за нашата служба беше да приложи интегрирано 

строителство при съобразяване с нашите стандартни федерални практики. 

 

Процесът на интегриран проект за строителство може да се раздели на четири 

основни фази: идеен проект, проектиране, строителство и последваща 

строителството фаза. На фазата на идейния проект, ръководителят на проекта в GSA 

трябва да превърне интегрирания подход в неотделима част от цялостния процес на 

изпълнение. Дейностите по въвеждане в експлоатация на фаза проектиране имат за 

цел да гарантират, че изискванията на собственика към проекта по отношение на 

елементи като енергийна ефективност, устойчивост, качество на вътрешната околна 

среда, противопожарна защита & безопасност на живота, и т.н. са формулирани 

достатъчно ясно и са подходящо и точно отразени в документацията на договора. 

Фазата на проектирането дава възможност на екипа да гарантира, че системите и 

механизмите на сградата ще функционират така, както са проектирани и според 

очакванията на потребителите. Освен това се разработват параметрите на 

специфични изпитвания и процедури за проверка на ефективността на системите и 

механизмите, които се включват в документацията по договора. 

 

На фаза строителство, екипът по въвеждане в експлоатация има за цел да потвърди, 

че системите и механизмите функционират по начин, който ще изпълни 

изискванията на собственика към проекта. Двете всеобхватни цели на фазата на 
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строителството са осигуряване на желаното ниво на качество и гарантиране на 

изпълнението на изискванията по договорите. Дейностите по въвеждане в 

експлоатация в тази фаза са един добре организиран процес на осигуряване на 

качество, който включва инсталиране, пускане в действие, изпитване на 

функционалната ефективност и обучение с цел гарантиране на документирано 

функциониране на системата в съответствие с изискванията на собственика. Това 

изпитване и документиране ще послужи също и като важен ориентир и базово ниво 

при бъдещо повторно въвеждане в експлоатация на съоръжението. По време на 

следващата строителството фаза, екипът отговаря за съставянето на окончателен 

доклад за въвеждането в експлоатация. Този доклад ще послужи като документ за 

важна справка и ориентир при бъдещо повторно въвеждане в експлоатация.  

 

Този процес на интегриран проект за строителство ни позволява да разполагаме с 

механизъм за контрол на качеството, който е специално пригоден за сложните 

системи на сградите на мисията на САЩ към ООН. Той ни осигурява подход на 

организационна собственост, при който се използват и ангажират специалисти, 

които приемат съответните системи на сградата от идейния проект до завършване на 

строителството. Накрая се превръща в ресурс и инструмент за приемане и 

завършване на сградата, който е на разположение на ръководителя на проекта в 

GSA. Чрез процеса се установяват ясни канали на комуникация. Осигурява се 

планирано и ефективно използване на ресурсите. В тази глава е показано нагледно 

как се „интегрира“ експертният опит на клиента в общия екип на интегрирания 

проект за строителство. Това е най-общо илюстрирано и като се разглежда 

сложността на следната матрица на персонала, задачите и отговорностите. 
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(Матрица на ролите и отговорностите на екипа по въвеждане в експлоатация) 

 

При интегрирания проект за строителство има една сложност, която не 

съществуваше преди това. Различните експерти на клиента в тази материя помагат 

да се създаде първоначалната програма на това, което се изисква при едно ново 

съоръжение, но обикновено след това не участват докато не настъпи време за 

обитаване. В периода след нанасянето в сградата започват бавно да се откриват 

недостатъци и едва тогава се предприемат необходимите стъпки за коригиращи 

действия. Тези действия обикновено изискват финансови средства и одобрение, 

което може да отнеме месеци и даже години преди да се изпълнят. Участието на 

експертите на клиента в целия процес им позволява да прегледат производствените 

чертежи и пакетната документация преди изработката на компонентите. Дава им 

също така възможност да проследят монтажните работи по време на строителството, 

както и да наблюдават изпитванията на системите, които се инсталират. Участието 

на експертите на клиента в мрежата на комуникация между архитектурните и 

инженерните екипи, изпълнителите, екипите за управление на строителството и 
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контролните агенции по време на целия процес на проектиране дава толкова много 

положителни резултати. Понякога усилията може да са излишни, но това едва ли 

поражда отрицателни последици. На теория, крайният продукт трябва винаги да 

надвишава очакванията на крайните клиенти по отношение на функционалността, 

особено когато новото съоръжение е висока технология, а не стандартно 

индустриално строителство.     

 

В седма глава от моята дисертация се разглежда част от историята на проекта, 

свързан с новата офис сграда (НОС) на мисията на САЩ към ООН, и се очертава 

началото на други съществени влияния върху правителствени проекти за 

строителство. Персоналът на мисията на САЩ включва високопоставени дипломати 

и политици. Сегашният Постоянен представител на САЩ към Обединените нации е 

също така съветник на ниво администрация на президента Барак Обама. С оглед на 

това, сигурността е много важна част от строителството на сградата, защото тя би 

могла да се счита за възможна цел на терористична атака. В тази глава описвам как 

интегрирахме критериите за сигурност при проектирането, разработени от 

Междуведомствения комитет по сигурността (ISC). Комитетът състави този 

документ с цел да гарантира, че сигурността е неразделна част от идейния проект, 

проектирането и строителството на нови федерални офис сгради и големи проекти за 

модернизация. Друг важен фактор, който трябва да се отчита, е „зеленото“ движение 

по отношение на строителната индустрия. Има вече предписания за намаляване на 

енергийните разходи, както и на разходите за експлоатация и поддръжка. Тези нови 

предписания засягат сериозно новото строителство, защото за постигането на целите 

е необходимо значително да се променят системите на сградите. Този допълнителен 

набор от изисквания заслужава и налага подобрени практики за управление на 

проекти, които трябва да се впишат в новия процес на интегрираните проекти за 

строителство. 

 

Като се има предвид, че преди всичко става въпрос за персонала на мисията на САЩ 

към ООН, на преден план излиза фактът, че новата сграда на мисията на САЩ 

трябва да е полезна в практическо отношение за работа, но също така безопасна и 

сигурна, защото в нея се намират високопоставени дипломати и политици. 
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Сигурността играе много важна роля – особено поради факта, че САЩ са във война 

с тероризма и открито се борят с него. На новата сграда на мисията на САЩ към 

ООН трябва да се гледа като на възможна цел за терористи. Това подчертава 

значението на критериите за сигурност при проектирането, разработени от 

Междуведомствения комитет по сигурността (ISC). Комитетът състави този 

документ с цел да гарантира, че сигурността е неразделна част от идейния проект, 

проектирането и строителството на нови федерални офис сгради и големи проекти за 

модернизация. Критериите засягат сигурността при всички системи и елементи на 

сградата. Този Комитет се създаде с цел да разработи дългосрочни стандарти в 

строителството за локации, където е наложително да има устойчивост срещу 

взривове или други специализирани мерки за сигурност. ISC взе под внимание много 

елементи, включително новостите в технологиите, нови съображения в областта на 

разходите, опита на практиците, прилагащи критериите, и необходимостта да се 

постигне баланс между изискванията за сигурност и обкръжаващите ни 

обществените сгради, които да останат оживени, открити и достъпни. 

 

Съхранението на енергията става все по-важен въпрос. Той силно засяга 

строителната индустрия. Включването на зелени принципи и на новото движение за 

устойчивост в зеленото строителство добавя още сложни измерения към вече 

достатъчно сложните сгради с техните съставни системи. Седма глава навлиза в 

дълбочина по въпроса за измерването и управлението на устойчивостта при новото 

строителство. В нея се разглежда конкретно НОС, защото е сграда с дипломатическа 

функция. Съхранението на енергията става все по-важен въпрос, който се прилага 

сериозно при новото строителство. Залените принципи в новото строителство 

зависят до голяма степен от процесите на интегрираните проекти за строителство. 

Тези нови предписания за сигурност, както и за енергия и устойчивост, засягат силно 

новото строителство, защото за постигането на целите им е необходимо значително 

да се изменят системите на сградата. Допълнителният набор от сложни измерения 

заслужава и налага подобрени практики за управление на проекти. В процеса на 

адаптирането им към проекта, тези елементи се включиха в интегрирания подход 

към строителството, тъй като правителството разполагаше с необходимия експертен 

опит да реши проблемите. 
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В осма глава на настоящия документ се разглеждат окончателните технически 

резултати след построяването на НОС при прилагане на интегриран проект за 

строителство. Очертават се всички проблеми и пропуски, излезли наяве, които 

трябва да се решат по отношение на специфичните черти на сложните системи на 

сградата. Вероятно тези елементи иначе щяха да останат незабелязани и да се 

наложи коригиране след момента на обитаване на сградата. Това би означавало 

увеличени разходи и евентуална допълнителна намеса в системите на сградата, 

защото към този момент договорът с проектантския и строителния екип няма вече да 

е в сила. В тази глава се прави преглед и на проучванията на клиентската 

удовлетвореност след нанасянето в сградата с цел да се установи дали този проект 

показва същите тенденции като други минали проекти на Държавния департамент на 

САЩ в страната. Специално внимание се обръща на качеството на въздуха с цел да 

се провери дали е още вярна тезата за взаимовръзката със занижената ефективност 

на наемателите през първите няколко години. Сградата на мисията на САЩ към 

ООН, която е в основата на настоящото емпирично проучване, е правителствена 

офис сграда, разположена в източната част на Мидтаун Ню Йорк Сити.  

 

Изпълнението на проекта обхвана периода от ноември 2006 г. до ноември 2010 г. 

Екипът за управление на строителството (УС) приложи екипен подход при 

предоставянето на услугите за НОС на мисията на САЩ към ООН. Органът по 

въвеждане в експлоатация (CxA) отговаряше за лидерството, координацията и 

насоките, като същевременно мобилизира ресурси, а екипът за управление на 

строителството съдействаше на място за контрола върху приключването на 

различните дейности за въвеждане в експлоатация. От името на Държавния 

департамент, Агенцията за административно обслужване включи услугите за 

интегриран проект за строителство в случая на НОС на мисията на САЩ към ООН. 

Този обхват дефинира интегрирания подход и посочи изискванията за въвеждане в 

експлоатация. Органът по въвеждане в експлоатация работи заедно с 

правителството, екипа за УС и главния изпълнител с цел включване на дейностите 

по въвеждане в експлоатация в графика за строителство. CxA разработи контролни 

листове за проверка преди функционирането, както и изпитвания на функционалната 
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ефективност. Съвместно с екипа по въвеждане в експлоатация, той разработи 

интегрирани изпитвания. CxA осъществи контрол върху изпълнението на плана за 

въвеждане в експлоатация и документирането на всички проверки и изпитвания. 

Документира процеса на въвеждане в експлоатация и улесни процеса на предаване 

на обекта на управителя на съоръжението от GSA за експлоатация и поддръжка на 

сградата. Планът за въвеждане в експлоатация включи дейностите по въвеждане в 

експлоатация в графика за строителство. CxA разработи контролни листове за 

проверка преди функционирането и изпитвания на функционалната ефективност 

съвместно с екипа по въвеждане в експлоатация, както и интегрирано изпитване. 

Органът беше осъществил контрол върху изпълнението на плана за въвеждане в 

експлоатация и документира всички проверки и изпитвания. CxA документира 

процеса на въвеждане в експлоатация и улесни процеса на предаване на обекта на 

управителя на съоръжението за експлоатация и поддръжка, а също така проследи 

дали изискванията в договора за обучение и демонстрация се прилагат и 

координират.  

 

В допълнение към извършените интегрирани изпитвания преди функционирането и 

по време на функционирането на системите, CxA поддържаше и дневник на 

проблемите с цел да проследи дали има такива по въвеждането в експлоатация, 

които са свързани с проектирането и строителството на съоръжението. Тези 

елементи влязоха в списък с незавършените работи, които трябваше да се коригират 

и отстранят от изпълнителя преди нанасянето на обитателите в сградата. По принцип 

се появиха множество предизвикателства при управлението на интегрирания проект 

за строителство на сградата. Въпреки тях, процесът на интегрирано строителство все 

пак успя да открие и да помогне за разрешаването на многобройни проблеми на 

проектирането, технически проблеми и управленски предизвикателства. Някои от 

тях се решиха чрез процеса на въвеждане в експлоатазия, а други вследствие на 

изпитванията. Стартиращото изпитване и интегрираното изпитване потвърдиха, че 

системите работят съгласно проектния замисъл и че е събрана необходимата 

документация. 

 

След като постоянната сграда на мисията на САЩ към ООН е вече построена чрез 
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интегриран проект за строителство, е необходимо да се потвърдят направените по-

рано в това изследване предположения. А тези предположения са, че ниската оценка 

от проучванията на клиентската удовлетвореност, направени за проекта за ВОС на 

мисията на САЩ през 2005 г., отчасти се дължи на това, че не е използван 

интегриран проект за строителство. Отново беше възложено на GSA да проучи 

удовлетвореността на клиента. Проучването дава точна представа за 

удовлетвореността на наемателите на сградата на мисията на САЩ към ООН. 

Фактът, че е във формат, използван при всички наематели на GSA, ни позволява да 

направим научно сравнение – особено за двата проекта на сгради на мисията на 

САЩ към ООН, които са предмет на това проучване, а именно ВОС и НОС. 

Специален акцент се поставя и върху елементите, свързани с качеството на въздуха в 

помещенията.    

 

За ВОС е направено проучване през 2005 г. и 2008 г. Последното е за НОС, с адрес  

„Юнайтед Нейшънс Плаза” № 799, през 2011 г., със същия наемател на мисията на 

САЩ към ООН. Направил съм сравнение и със съоръжения като например сградата 

МЛК, при която се наблюдават доста лоши резултати веднага след строителството, а 

с напредването на годините има известни подобрения. Последвалите подобрения са 

в резултат на допълнителна работа и използвани ресурси за подобряване на 

недостатъците. При оценката на общото ниво на удовлетвореност от услугите на 

сградата от различните групи наематели на мисията на САЩ към ООН, се отчита 

средна стойност 3.83 за 2005 г. при това проучване и увеличаване на тази стойност 

до 4.11 за 2008 г. за същото проучване. Такова проучване се извършва с мисията на 

САЩ след преместването ѝ в НОС, като вече е завършил процесът на интегриран 

проект за строителство. Наблюдава се подобрение в резултатите, сравнявайки 

средната стойност от 4.40 за 2011 г. с тази от 3.83 за 2005 г. Резултатите са също така 

по-добри от средното за 2008 г. (4.11), което означава сравнение между нова сграда 

и такава, при която е имало на разположение поне три години за коригиране, 

модифициране и адаптиране на засегнатите от недостатъци системи.  

 

Допуска се, че средната стойност от 4.40 за 2011 г. за едно новопостроено 

съоръжение е вече на ниво, до което стигат сградите, при които системите се 
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коригират в продължение на много години. Същите изводи се налагат и когато се 

сравнят останалите три федерални проекта в същия регион, при сравняване на 

средните им стойности. Правя извода, че изпълнението на интегриран проект за 

строителство помага за отстраняване на много технически проблеми, които 

обикновено се наблюдават при първоначалното обитаване на новопостроени сгради.  

Стигам до заключението, че подобрената ефективност на системите в сградата водят 

до увеличени средни стойности, когато респондентите оценяват общата си 

удовлетвореност от услугите на сградата. 

 

За да разгледаме задълбочено ефекта от интегрирания проект за строителство върху 

проекта за мисията на САЩ към ООН, трябва да се спрем конкретно на факторите 

на вътрешната околна среда, които са изследвани. През 2005 г. служителите на 

мисията на САЩ се преместват в новопостроените временни помещения, без 

никаква форма на въвеждане в експлоатация. Проучването от 2005 г. показва 

удовлетвореността на обитателите от вътрешната околна среда на базата на шест 

фактора: вентилация, температура през лятото, температура през зимата, качество на 

въздуха в помещенията, вентилация в тоалетните и ниво на шума. При този индекс 

на ефективност се отчита средна стойност от 3.11 за 2005 г.  

 

 

(Проучване на GSA за ВОС през 2005 г. – удовлетвореност от вътрешната околна среда) 

 

През 2011 г., скоро след преместването на мисията на САЩ към ООН в постоянния 

ѝ дом, за чието строителство е използван интегриран проект, GSA извърши друго 

проучване на удовлетвореността от наше име. Индексът на вътрешната околна среда 
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се базираше на четири всеобхватни фактора: температура през лятото, температура 

през зимата, вентилация в тоалетните и ниво на шума. Средната стойност от 4.06 за 

този индекс за ефективност беше по-висока за 2011 г. Разликата говори за по-голяма 

удовлетвореност на клиента от проекта, усвоил интегриран подход на строителство.  

  

  

(Проучване на GSA за ВОС през 2011 г. – удовлетвореност от вътрешната околна среда) 

 

След като групирах индексите за ефективност при елементите на вътрешната околна 

среда при всеки от останалите три федерални проекта, стана ясно, че средният 

индекс за ефективност при НОС за 2011 г. е сравним с останалите, но е най-висок. 

Пак ще кажа, че другите проекти бяха приключили години преди да се извърши 

проучването и не са имали време да коригират, приспособят и изменят механичните 

си системи. Отново се вижда, че проектът за мисията на САЩ към ООН, при който е 

приложено интегрирано строителство, показва по-висок индекс на удовлетвореност 

от вътрешната околна среда, отколкото останалите три федерални проекта в същия 

регион, както и завършения през 2005 г. проект за мисията на САЩ към ООН без 

никаква форма на въвеждане в експлоатация.   

 

Последният показател за ефективност, сравнен при изследванията на мисията на 

САЩ от 2005 г. и 2011 г., е този за околната среда в сградата и помещенията, който 

включва температурите през лятото и зимата, освен всичко останало. Повтаряме, че 

средната стойност от 3.95 за проекта от 2011 г., при който се използва интегрирано 

строителство, отбелязва по-високи нива на удовлетвореност от средната стойност от 
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3.61 през 2005 г. Сравнението между двете съоръжения на мисията на САЩ към 

ООН в един и същ период от време непосредствено след края на строителството 

показва резултат, при който новата сграда, построена с интегриран проект за 

строителство, има по-високи резултати на клиентска удовлетвореност. 

 

След прегледа на проучванията на удовлетвореността на клиента в периода след 

обитаването и сравнявайки ги с минали проекти на Държавния департамент на САЩ 

в страната, стигам до заключението, че сме постигнали по-добри резултати. Имаме 

по-добри резултати за удовлетвореността на клиента. Имаме също така по-добри 

резултати за ефективността на клиента. Освен това към момента няма оплаквания от 

качеството на въздуха в помещенията, нито са предприети коригиращи мерки по 

отношение на системите за механична вентилация. Интегрираният проект за 

строителство доведе единствено до положителни резултати във всички тези 

категории.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Нашата служба предлага пълен набор услуги за управление на държавни недвижими 

имоти, сред тях управление на проекти, лизинг, архитектурни, инженерни и 

строителни услуги, етажни чертежи, и подбор на мебелировка за всички 

организации на Държавния департамент. Моята роля е на архитект и ръководител на 

проект, назначен от Държавния департамент на САЩ. През 2005 г. службата ни 

приключи строителството на временна офис сграда (ВОС) за персонала на мисията 

на САЩ към ООН. Това беше един от етапите на крайната цел да се построи съвсем 

нова сграда за мисията на САЩ към ООН. Именно след приключването на този етап 

осъзнах, че съществуват недостатъци в управлението на текущите ни процеси, които 

трябва да се отстранят, за да имаме подобрен завършен проект за строителство и по-

удовлетворени наематели, чиято професионална ефективност е на по-високо ниво.   

 

Именно в този момент решихме да предложим промени при започването на 

строителството на новата офис сграда (НОС) на мисията на САЩ към ООН. Взе се 

решение да се разработи нова методология за новата сграда под формата на 

емпирично проучване на този индивидуален случай. Целта беше да се използва 

процес на строителство, в който да се ангажира експертният опит в конкретните 

области по време на целия проект, а не само на етапите на разработване на 

програмата и на обитаване на сградата. За целите на настоящото проучване 

нарекохме това интегриране на експерти по съответните въпроси от Държавния 

департамент на САЩ в процеса на управление на строителството „интегриран 

проект за строителство“. Идеята беше да ползвам наличните познания или опит, 

посредством пряко или непряко наблюдение, в качеството ми на ръководител обект 

по проекта за строителство на новата сграда на мисията на САЩ към ООН за 

Държавния департамент. Интегрираният проект за строителство представлява 

систематичен, документиран и съвместен процес, който включва извършването на 

проверки, изпитвания и обучение с цел да се потвърди, че дадената сграда и нейните 

системни компоненти отговарят на изискванията на обитателите и са в съответствие 

с целта на проектирането, като същевременно се ангажира пълноценно 
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специализираният експертен опит на клиентските правителствени служби за цялото 

времетраене на проекта. 

 

Първоначално, чрез наблюдение, събиране и организиране на емпирични факти се 

установи, че е необходимо да се внесат подобрения в съществуващите практики на 

управление, свързани с проекти на Държавния департамент на САЩ. При това 

качествено емпирично проучване разгледах специфичните области на затруднения, 

които обикновено се срещат в проектите за строителство на нови сгради на 

Държавния департамент на САЩ в страната. Насочих вниманието си към качеството 

на въздуха в затворени помещения, тъй като съгласно съществуващи научни 

изследвания, лошото качество на въздуха в помещенията може да доведе до 

занижена ефективност. Сегашните практики на Департамента за строителство 

показват, че през първите няколко години на обитаване на новопостроената сграда  

се наблюдава занижена удовлетвореност на клиента от вътрешната околна среда, 

което включва и качеството на въздуха в помещенията. Повечето федерални 

съоръжения имат проблеми със системите за механична вентилация, по-точно във 

връзка с качеството на въздуха в помещенията, дори след нанасяне на обитателите. 

Когато се открият и установят конкретните недостатъци в системите за механична 

вентилация, обикновено отнема години преди да се отпуснат средства за  

необходимите корекции. Едва след физическото извършване на корекции и 

направените разходи в периода след строителството се вижда, че системите за 

механична вентилация работят както трябва и впоследствие се увеличава 

удовлетвореността на клиентите.  

 

Този недостатък в процеса на строителство се прояви при временната офис сграда 

(ВОС) на мисията на САЩ към ООН, която беше завършена през 2004 г., както и 

при други проекти на Държавния департамент в същия регион в минали периоди. 

ВОС временно замени старата сграда, разположена на Първо авеню и 45-та улица в 

Манхатън, Ню Йорк, докато се построи нова офис сграда на същото място. 

Цялостният проект започна в края на 90-те години на миналия век, след като се 

прецени, че старата сграда е превишила срока си на полезен живот и трябва да се 

построи нова сграда. В първата фаза на проекта, тогавашните наематели на 
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Държавния департамент се преместиха във временни помещения, отдавани под наем 

в съществуваща офис кула, която наричаме временна офис сграда (ВОС). При този 

проект се установи, че съществува взаимовръзка между лошото качество на въздуха 

в помещенията и ефективността на обитателите. Оценките показаха, че 

ефективността на персонала на мисията на САЩ към ООН е занижена в множество 

области на оценката през първите няколко години на обитаване, в сравнение с 

годините преди това. Подобни резултати се установиха и при сравняване с други 

сходни проекти в региона. 

 

Като експерт в специфична област на знания към Държавния департамент, 

задълженията ми включваха управление на строителството на новата офис сграда 

(НОС) на мисията на САЩ към ООН. Службата ни не искаше да повтаря 

проблемите, които се установиха при строителството на ВОС. Похарчиха се 

значителни средства от федералния бюджет за коригиране на недостатъците, 

открити при механичните системи след обитаването на ВОС. Взе се решение да се 

изпробва нов подход на управление на проекти, при който се използва „интегриран 

проект за строителство“, както го наричам. ВОС представляваше ускорен проект, 

при който не се използва никакъв аспект на въвеждане в експлоатация и ние си 

извлякохме поуките от този процес. Интегрираният проект за строителство е 

планиран, систематичен и съвместен процес на проверка, инспекция, изпитване и 

предаване на обекта на клиента, в който се ангажира експертният опит на клиента 

през целия процес на строителство. Целта е да се потвърди, че съоръжението и 

неговите системи работят съгласно проектирането и изискванията на обитателите на 

сградата, както и да подготви собственика за отговорността за експлоатация и 

поддръжка. Макар че обичайният процес на строителство предвижда контрол на 

качеството и приемо-предавателни дейности, въвеждането в експлоатация добавя 

дългосрочна перспектива на поддръжка и експлоатация към процеса на проектиране 

и строителство, което не е обичайно. Въвеждането в експлоатация спомага за 

гарантиране, че дадено ново съоръжение ще функционира съгласно 

предназначението му, а персоналът по поддръжката е обучен и подготвен да го 

поддържа след завършване на строителството. Опитваме се да ангажираме нашите 

експерти в тази материя на всяка фаза от строителството – от идейния проект до 
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периода след обитаването на сградата.   

 

Интегрираният проект за строителство предоставя една сложна мрежа, която е от 

съществено значение за успеха на всеки нов обект. Различните експерти на клиента в 

конкретни области помагат за създаването на първоначалната програма, която е 

необходима за всяка нова сграда, и имат възможност да видят как се превръща в 

реалност само ако участват в целия процес на строителство. При повечето проекти 

без съвместно въвеждане в експлоатация, клиентът се появява отново едва в момента 

на обитаване на сградата. Чак след нанасянето в сградата той започва бавно да 

открива евентуални недостатъци и да предприема стъпки за коригиращи действия. 

Стъпките, необходими за коригиращи действия, обикновено изискват средства и 

одобрения, които могат да отнемат месеци и вероятно години преди тези действия да 

се случат. При ангажирането на експерти на клиента в процеса на интегрирано 

строителство се дава възможност на екипа на клиента да прегледа производствените 

чертежи и пакетната документация преди изработката на компонентите. Дава се 

също така възможност да се наблюдават монтажните работи по време на 

строителството, както и изпитванията на инсталираните системи. Процесът на 

ангажиране на експертите на клиента в една мрежа за комуникация между 

архитектурния и инженерния екип, изпълнителите, екипите за управление на 

строителството и агенциите по изпитванията, води до успешен проект с 

положителни резултати.   

 

Въз основа на наученото чрез опит и наблюдения правим заключението, че 

прилагането на интегрирано строителство ще подобри организационните практики 

на управление на проектите. Смятаме, че това ще намали и разходите за корекции 

след строителството, тъй като ще има по-малко недостатъци. Подобрената работа в 

мрежа по време на процеса на строителство и ангажирането на нашите 

специализирани експерти на страната на клиента също би трябвало да редуцира 

техническите проблеми с качеството на въздуха в помещенията, които обикновено 

изскачат в периода след строителството. С един по-добър краен продукт в резултат 

на интегриран проект за строителство сме в състояние да направим извода, че това 

ще доведе до повишена удовлетвореност и подобрена ефективност на клиентите.  
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НАУЧЕН ПРИНОС 

 

Настоящата дисертация доказва, че е необходимо да се разграничим от 

съществуващите практики, използвани от Държавния департамент на САЩ при нови 

проекти за строителство в страната. Трябва да се използва интегрирано строителство 

за нови държавни проекти в страната в контекста на подобряване управлението на 

проектите и по-конкретно тяхното изпълнение. Емпиричното изследване на 

строителството на новата сграда на мисията на САЩ към ООН оправдава това 

използване. Интегрираният проект за строителство би подобрил организационния 

процес на управление чрез ангажиране на експертния опит на клиента за цялото 

времетраене на проекта. По-конкретно, интегрираното строителство ще подобри 

систематичното управление на проекти, програми и портфейли в съответствие със 

заложените стратегически цели. То ще насърчи добрата комуникация между 

участващите бюра и служби на Държавния департамент, което пък ще допринесе за 

постигането на целите на Държавния департамент. Използването на интегрирани 

проекти за строителство подобри организационните практики за управление на 

проектите и предостави солидна рамка или мрежа на всички заинтересовани страни 

в проекта. Тази мрежа се създаде в самото начало на проекта и беше активна за 

цялото му времетраене. Това предостави една предварително налична възможност за 

открито дискутиране и комуникация относно потенциалните проблеми, при самото 

им появяване, като така се избегна ненужното време за координиране и събиране на 

едно място на всички технически проверители.   

 

Интегрираният проект за строителство намали разходите за отстраняване на 

недостатъци в периода след строителството. Както е видно в осма глава, това 

спомогна за установяване и описване на много технически проблеми, които се 

решиха още при появата им. Те не бяха пропуснати като забравени недостатъци, 

които се установяват и коригират едва след приключване на строителството. Всеки 

въпрос се разгледа незабавно от подходящите заинтересовани страни, след което 

беше проследен и наблюдаван от представителя на отговорната агенция за 

въвеждане в експлоатация. Разходите за коригиращи работи в периода след 

строителството бяха незначителни при този проект.   
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В резултат на този проект намаляха и проблемите с качеството на въздуха в 

помещенията в периода след строителството. Непрекъснатият диалог между всички 

заинтересовани страни доведе не само до положителни резултати на множество 

фронтове, но и до успешното приключване на проекта. Компонентите на системата 

за механична вентилация успешно преминаха индивидуалното изпитване. 

Извършиха се и цялостни изпитвания на системата, за да се гарантира, че тя работи 

съгласно проектирането. Осигурихме присъствието и приноса на нашите 

специализирани експерти, които повлияха съществено на проектирането, и по време 

на прегледа на производствените чертежи, проверките на строителните работи, 

провеждането на изпитванията и обучението. Това гарантира високото качество на 

системите за механична вентилация, като се има предвид, че при миналите проекти 

на Държавния департамент на САЩ винаги се появяваха проблеми в тази област и 

се налагаха коригиращи действия. До този момент не се е извършила коригираща 

работа по никоя система за механична вентилация на сградата на мисията на САЩ 

към ООН, което да наложи допълнителни разходи в периода след строителството. 

 

Съществена част от приноса на настоящото проучване е фактът, че интегрираните 

проекти за строителство водят до по-голяма удовлетвореност и ефективност на 

клиентите. На места в настоящата дисертация се отбелязва, че е имало връзка с по-

ниската удовлетвореност на клиента и влошената ефективност на персонала през 

първите години на обитаване на новопостроената сграда. Новата сграда на мисията 

на САЩ към ООН беше завършена през 2010 г. и проведените след това проучвания 

на клиентската удовлетвореност показаха повишени нива на удовлетвореност на 

персонала, което обърна тенденцията, наблюдавана при минали проекти на 

Държавния департамент в страната. Нивата не ефективност на персонала също 

отбелязаха повишение, което се различава от миналите нива при обитателите на 

нови сгради. Според днешните изследвания, лошото качество на въздуха в затворени 

помещения се отразява отрицателно върху удовлетвореността и ефективността на 

клиентите. Следователно важи твърдението, че след като няма признаци за влошено 

качество на въздуха в новата сграда на мисията на САЩ към ООН, нивата на 

удовлетвореност и ефективност на клиентите ще бъдат по-високи. Според мен това 
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отчасти се дължи на факта, че за тази сграда се използва интегриран проект за 

строителство като подход за управление.  

 

Използването на интегриран проект за строителство доведе до по-добре 

функциониращи системи на сградата при обитаването ѝ. По-конкретно, системите за 

механична вентилация функционират според очакванията и до момента няма 

предписания за коригиране или промяна на системите. Тяхното подобрение доведе 

до по-добро качество на въздуха в помещенията. А това подобрено качество доведе 

до по-голяма удовлетвореност сред клиентите/наемателите. Подобрената 

удовлетвореност отчасти допринесе за по-добра ефективност на наемателите, както  

е показано в настоящото проучване. При прилагане на интегриран проект за 

строителство, специализираният краен продукт или ново съоръжение би трябвало 

винаги да съответства повече на очакванията на крайния клиент по отношение на 

функционалността и ефективността. Особено когато новото съоръжение не е 

стандартно промишлено строителство, е задължително да се ангажира експертният 

опит на клиента.     

  

 

Придържането към определения бюджет на проекта само по себе си е 

предизвикателна задача за всеки ръководител на проект, като се има предвид, че 

един проект за строителство на нова сграда може спокойно да надвиши сто милиона. 

Единственият разход, който никога не се залага в бюджета, е разходът за 

коригиращи работи след строителството. След завършване на строителството, 

екипите по проекта обикновено влагат усилията си в успешното приключване на 

проекта. След като минат месеци, дори години, и се установи недостатък в дадена 

система на сградата, това обикновено се превръща в проблем на екипа, отговорен за 

офис помещението на наемателя. Той рядко разполага с достатъчно бюджет, за да 

отдели средства за ремонтни работи по някоя система на сградата. Прави се връзка с 

нашата служба, за да се намесим, но насочването на средства се превръща в голямо 

предизвикателство когато вече сме напреднали с нови проекти. Докато се отпуснат 

средства, извършат се първоначални изпитвания, подготвят се чертежи за 

коригиращите работи и се избере изпълнител, вече е минало доста време. Този дълъг 

период само изостря проблема и вероятно продължава да го влошава за групите 
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наематели, което накрая може да се отрази на удовлетвореността и ефективността 

им. Интегрираният проект за строителство може съществено да намали ресурсите, 

които се отпускат в периода след строителството при наскоро приключили проекти. 

 

Необходимостта от това интегрираните проекти за строителство да се превърнат в 

стандартна практика е от огромно значение за успеха на различните групи наематели 

на Държавния департамент, защото тя би подобрила удовлетвореността на 

наемателите, както и тяхната ефективност. Ако ефективността на различните групи 

наематели е на по-високо ниво и те са по-удовлетворени, то тяхната 

производителност ще е по-добра, което съответства на глобалните цели на 

Държавния департамент. Една от моите препоръки би била за разпростиране на 

процеса на интегрирано строителство и към други проекти на Държавния 

департамент на САЩ в страната, за да се види дали ще се получат сходни резултати 

– както подозирам, че ще стане – на базата на видяното по проекта за мисията на 

САЩ към ООН. Следващата стъпка тогава би била да се фокусираме върху 

спецификата на изпълнение на процеса, за да може той накрая да се превърне в 

политика за всички федерални проекти.  

 

Практиката на въвеждане в експлоатация на сградата не е нова в строителната 

индустрия, макар все още да се смята за сравнително скъп и луксозен елемент за 

изпълнение от проекта. Ползването на експертния опит на клиента по напълно 

интегриран начин в процеса на въвеждане на сградата в експлоатация е нещо 

непознато и иновативно. В настоящата дисертация наричам този процес „интегриран 

проект за строителство“. При стандартните проекти за строителство, независимо 

дали има въвеждане в експлоатация, участието на клиента се използва в самото 

начало, за да се формулира програмата. Рядко се случва клиентът да е ангажиран 

след тази първоначална фаза. Плюс това, рядко се среща клиентела с такъв набор от 

специфични умения. При проекти на Държавния департамент обикновено 

използваме нашите специализирани експерти, за да разработим програмата, след 

което те се появяват отново на сцената малко преди предаването на проекта на 

групата на клиента.   
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Навярно има няколко правителствени агенции, които разполагат с подобни 

специализирани експерти в материята като част от персонала, но най-вероятно ще 

разчитат на GSA или на архитекти и инженери, които фигурират в архивите им, за да 

коригират дадени технически пропуски в програмата си. Има смисъл те да бъдат 

ангажирани и интегрирани в различните аспекти на процеса на строителство, а не да 

се разчита изцяло на архитекти, инженери, изпълнители и инспектори на трети 

страни, които никога няма да разполагат с всеобхватния поглед, който има 

експертният опит на клиента. Ангажирането на специализирания експертен опит по 

време на строителството, особено в периода от прегледа на производствените 

чертежи до изпитванията, е рядко явление и не е нещо, което се прави в Държавния 

департамент или на друго място в правителството. Архитектите, инженерите, 

изпълнителят и ръководителите на строителството не биха искали една разширена 

група на клиента да наблюдава дейностите им и да участва в ежедневните работи по 

проекта. Обаче ползите за агенцията на клиента натежават над неудобството, което 

наетите от правителството срещу заплащане страни могат да изпитат през целия 

процес на строителство. 

 

Интегрираните проекти за строителство могат да имат голям принос за строителната 

индустрия. Вероятно най-големите ползи от тях са за останалите федерални агенции.  

Тези федерални агенции така или иначе работят с Агенцията за административно 

обслужване (GSA) по отношение на услугите за управление, тъй като GSA е 

федералният наемодател, и използват едни и същи федерални практики за 

управление. Има някои тънки разлики между публичния и частния сектор по 

отношение на строителството, поръчките и договарянето. Но агенциите, които вече 

ползват специализиран експертен опит, могат да извлекат само ползи. Тези лица 

вече са част от щатните длъжности и именно с тях биха се консултирали архитектите 

и инженерите, когато разработват плановете и програмите за нови строителни 

проекти. От организацията зависи да прояви разбиране и да позволи на тези 

специализирани експерти по материята да са на разположение за различни задачи 

извън техните нормални работни задължения. Тъй като тези специфични групи от 

правителствените служби вероятно имат пряк интерес от успешно приключване на 

големи проекти за ново строителство, съм склонен да мисля, че не трябва да има 
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пречки. На онези федерални агенции, които разполагат с ограничен експертен опит в 

рамките на организацията и разчитат повече на архитекти и инженери, 

интегрираното строителство все пак може да предложи ползи. Ще има повече 

гаранции за дадена система на сградата, ако тя е свързана със специфичната материя 

на конкретния експерт.   

 

Сегашните практики, използвани от федералното правителство, са основно 

практиките на GSA за управление. Очертаните проблеми в настоящата дисертация 

описват съществуващ процес, който се нуждае от подобрение. Използването на 

интегриран подход при проекти за строителство може да е от полза за бъдещи 

проекти на Държавния департамент, което ще доведе до подобрена ефективност на 

сградата, както и на ефективността и удовлетвореността на персонала. Агенцията за 

административно обслужване би могла да разпростре процеса на интегрирано 

строителство и към други федерални агенции с подобен експертен опит на клиента. 

Федералните агенции, които нямат специфичен експертен опит, биха могли сами да 

наемат специализиран персонал в рамките на GSA като дългосрочен план. В 

момента правят това и прилагат подобен подход за персонала за управление на 

строителството. Освен това GSA ще има необходимите ресурси да проследи 

оценката на интегрираното строителство за дълъг период и ще може да извършва 

проучвания сред наемателите, да измерва удовлетвореността от сградата и 

ефективността. Така процесът на интегрирано строителство ще може да се 

самоусъвършенства, като се премахне евентуално дублиране на дейности.   

 

Един от най-съществените елементи на научния принос на настоящото проучване е 

откриването на нов начин за анализ на изобилието от данни, събирани от Агенцията  

за административно обслужване (GSA). Чрез анализ на данните за дадена сграда, 

събирани в продължение на многобройни години, като същевременно се изолират 

конкретни системи на сградата, може да се установят много неща. Когато подобен 

анализ се разгледа в исторически план, или в рамките на дадена агенция, или по 

отношение на цял регион, също могат да се направят много изводи. Този кръстосан 

анализ на данни може да помогне на GSA да определи областите с недостатъци 

много по-бързо, а вероятно и да позволи да се извършат коригиращи действия по-
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скоро. Сигурно могат да се проучат различни подходи на управление, като се има 

предвид оценката на събраните в резултат на тях данни. Цялото това емпирично 

проучване беше фокусирано и се основаваше върху качествени изследвания. 

Следващите ми стъпки в продължение на изследването на тази тема ще се фокусират 

повече върху количествени изследвания и ще представляват научно изследване в по-

голяма степен. Мога да се върна към изобилието от данни, събрани само за този 

проект за сградата на мисията на САЩ към ООН, и да анализирам и подкрепя част 

от анализа си с повече научни и количествено измерими резултати. Така например, 

може да се направи регресионен или друг научен анализ и тест в подкрепа на някои 

от факторите, описани в дисертацията. Бих могъл да направя регресионен анализ за 

оценка на влиянието на различните характеристики на сградата, като например 

системите за механична вентилация, върху ефективността на персонала. Бих могъл 

да тествам и изолирам други системи на сградата. Тогава получените данни вероятно 

ще спомогнат за очертаване на някакви съществени тенденции. Това би помогнало 

за формулирането на заключения при бъдещи изследвания за анализ на различните 

етапи на интегрираните проекти за строителство, както и различните компоненти 

като част от тези етапи. 

 

Концепцията за интегриран проект за строителство би могла да стане стандартна 

практика, която да се използва за цялата индустрия, включително в частния сектор. 

Може да има много големи компании, които разполагат с експертен опит в тази 

материя, но съм склонен да мисля, че повечето биха възложили тези услуги външно. 

Обикновено компанията наема пряко архитект и инженер, както и фирма за 

управление на строителството. Но може да има случаи когато дадена компания 

наема екип от експерти, които са в ролята на представител на клиента за цялото 

времетраене на проекта и които взаимодействат с всички обичайни заинтересовани 

страни в строителството. Това може да изглежда като наемане на излишен персонал, 

но то служи за извършване на здравословни проверки и контрол на участващите в 

процеса архитекти, инженери, ръководители на строителството и изпълнители. Това 

може да е скъп разход за компанията, но в замяна тя извлича всички ползи, свързани 

със сграда, при която е използван интегриран проект за строителство.  
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Интегрираният проект за строителство е методология, която предлагам да се 

използва при мащабни многомилионни федерални проекти на Държавния 

департамент на САЩ за строителство в страната. Тъй като няма два еднакви 

проекта, е трудно да се изолират специфични променливи величини в рамките на 

един проект, които гарантирано да имат точно съответствие при бъдещи проекти. 

Затова настоящото емпирично проучване се основава на по-глобална методология на 

управление. Установената рамка има за цел да възпроизведе процеса на управление, 

но всеки проект ще си има индивидуални променливи величини. Красотата на 

интегрирания проект за строителство е във факта, че като система, той може да 

включи многобройни променливи величини и въпреки това е в състояние да има 

положителни резултати.   

 

Съществуват много области, които могат да се разработят при бъдещи проучвания. 

По отношение на практиките за управление, спецификата на интегрираното 

строителство може да се раздели на индивидуални компоненти и да се извършат 

проучвания за измерване на ефективността на всяка подгрупа в сравнение с успеха 

на общия проект, ако има такъв. Така например, интегрираният проект за 

строителство може да се раздели най-общо на четири основни фази: планиране, 

проектиране, строителство и накрая фазата след строителството. Всеки от тези етапи 

може да се подложи на тест индивидуално в рамките на проекти, за да се провери 

дали нещо може да се направи по различен начин с цел по-добра ефективност и да се 

види дали някой конкретен елемент засяга пряко общите резултати и ползи от 

интегрираното строителство.  

 

Мрежата на интегрирания подход по време на процеса на строителство може също 

така да се следи и оценява, докато групата на клиента взаимодейства с архитектите и 

инженерите, екипите за управление на строителството, изпълнителите и агенциите 

по надзора. Така може да се разгледа в бъдеще как всяка заинтересована страна  

оказва влияние върху процеса. Някои от тях може да са по-важни за процеса, докато 

други може въобще да не са необходими. Може да има също така вариращи нива на 

ефективност, тъй като е възможно да се наблюдава известно дублиране със 

специализираните експерти на клиента. По-нататъшни проучвания могат да 
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разкрият, че дори с прилагането на интегрирани проекти за строителство, всъщност 

са необходими само определени области на експертен опит за постигане на 

резултати, които се трансформират в по-добри системи на сградата, по-голяма 

удовлетвореност и по-добра ефективност на наемателите. Организация като GSA би 

имала най-голяма полза и би била в най-добрата позиция целенасочено да изследва и 

оценява ползите от интегрираното строителство в момента, в който процесът е 

цялостно проучен, изследван и оптимизиран. 

 

За настоящото емпирично изследователско проучване, както се споменава в моята 

дисертация, реших да използвам емпиричния цикъл на Адриан де Гроот, който е 

разделен на пет части като обяснителен работен модел. Етапите включват 

наблюдение, индукция, дедукция, проверка и оценка. Проучих резултатите от 

разнообразни проекти за строителство, включително проекта за ВОС на мисията на 

САЩ към ООН. Това, което наблюдавах, ми послужи за формулиране на 

изследователско твърдение, което предлага да се използва процесът на управление, 

наречен интегриран проект за строителство. След това направих умозаключения 

относно последствията от изследователското твърдение, или хипотезата, под 

формата на проверяеми прогнози. За това емпирично проучване дедукцията ми 

беше, че използването на интегрирани проекти за строителство ще донесе ползи на 

правителството в множество области, и проверих тази хипотеза с нови емпирични 

данни на базата на строителството на новата мисия на САЩ към ООН. Последните 

глави на проучването представляват моята оценка, която включва техническите 

резултати заедно със заключенията, които съм направил.    

 

В края на настоящото емпирично проучване смятам, че Държавният департамент на 

САЩ ще извлече полза в множество области, ако използва интегрирания проект за 

строителство като нов процес за управление на строителството. Интегрираният 

проект за строителство се определя като систематичен, документиран и съвместен 

процес, който включва извършването на проверка, изпитване и обучение с цел да се 

провери дали сградата и нейните системни компоненти отговарят на изискванията на 

обитателите и съответстват на проектирането, като същевременно се ангажира 

пълноценно специализираният експертен опит на клиентските правителствени 
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служби за цялото времетраене на проекта. Ползите за правителството включват 

подобрени организационни практики на управление на проектите. Освен това ще се 

намалят разходите за коригиране в периода след строителството, тъй като намаляват 

и проблемите с качеството на въздуха в помещенията след строителството. Друга 

полза е, че това частично ще доведе до подобрена удовлетвореност и ефективност на 

клиентите. Бъдещи проучвания биха могли да дефинират интегрираните проекти за 

строителство в повече подробности, за да станат те по-ефективен и полезен процес 

за организацията на клиента.   
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