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1.Проучване за промишлените
сгради
Въведение - Нива на планиране и проектиране
В сферата на система „труд“ се оформят следните нива за
планиране и проектиране:
 Ниво А – ситуиране на дадено предприятие в национален
мащаб на територията на България.
 Ниво Б – решаване на промишлената териториална единица,
на две поднива – регионално (агломерация) и градско (сбор
от промишлените зони на един град);
 Ниво В – решаване на генералния план на промишленото
предприятие;
 Ниво Г – обемно-планировъчно решение на промишлената
сграда;
 Ниво Д – решаване на промишлената работна среда (на
микро и макро ниво).
Анализът за локализацията на промишлените територии на
макрониво (A) се прави според НКУС - единна Национална
Комплексна Устройствена Схема (преди 1989г. – EТУП). Днес се
изхожда предимно от пазарни принципи чрез подробни
проучвания, независимо от мащаба на инвестицията.
На мезо (Б) ниво по отношение на научната обосновка и
икономическата ефективност, местоположението на дадено
предприятие се определя при регионалното териториално
планиране (РУС), когато се изяснява не само местоположението,
големината, но и производствената осигуреност на дадено
предприятие, и очакваните бъдещи резултати от неговата
дейност.
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Локализация на производството
За да се определи местоположението на дадено предприятие в
национален мащаб, се изхожда предимно от:
Финансово–икономически
съображения
–
пълноценно
използване на ресурсите (местни суровини, работна ръка,
енергия), бърза възвръщаемост на инвестициите, намалени
транспортни разстояния, високо качество на продукцията и пр.
Политико–демографски
съображения
–
равномерно
съсредоточаване на населението, регулиране на миграцията,
създаване на поминък, защита на природната среда и др.
Тези съображения трябва взаимно да се допълват. Относителната
значимост на всички фактори, определящи местоположението на
дадено предприятие, зависи от характера на производството.
Например, при голям оборот на суровинна маса решаващ е
транспорта; при трудопоглъщащи процеси решаваща е
наличността на достатъчна работна ръка без големи
премествания; при голяма консумация на енергия е необходимо
наблизо да има енергийни източници и т. н.
.Локализацията на индустрията е от изключително значение за
развитието на градовете като опорни пунктове на регионалната
урбанистична мрежа. Независимо, че локализацията на нови
индустриални мощности, заводи и предприятия не носят
изключително големи печалби, те допринасят в значителна степен
за повишаване на социалния статус, просперитет и стандарт на
живеене в региона. На този факт се гради стратегията на
индустриална експанзия в Европейските страни след края на
втората световна война и азиатските страни по време на
постиндустриалната революция от края на XX и началото на XXI в.
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Формиране и разполагане на промишлени
зони

При санитарното зониране на промишлената територия (Фиг. 4)
предприятията се разграничават в три зони. Такова разграничение
е благоприятно и от гледна точка на борбата с шума.
Първа зона – предприятия от I, II и III клас, които отделят голямо
количество производствени вредности и имат голям железопътен
товарооборот. Разстоянието между тази зона и жилищните
територии трябва да бъде съответно 3000, 2000 и 1000 м. Такива
предприятия са предпрятия на добивната промишленост
(първичен
сектор)
металургическите,
химическите,
нефтопреработващите комбинати, рудници, големи циментови
заводи и др.;
Втора зона – предприятия с вредности от IV, V и VI клас, при които
се изисква санитарнозащитно разстояние от жилищните зони
съответно 500, 300 и 200м и които имат товарооборот до 10
условни вагона в денонощие. Към тази група се отнасят
преобладаващнят брой заводи от машиностроителната, леката и
хранителната промишленост (вторичен сектор);
Трета зона – безвредни предприятия или предприятия с
незначителни вредности и без необходимост от жп коловози. Това
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са предприятия от VII клас, при които се изисква
санитарнозащитна зона с широчина 50 м или даже не се изисква
такава зона. Тук се отнасят заводите за високотехнологични
производства, електроника, облекло и др.

Групиране на промишлените предприятия
Санитарно-защитното разстояние трябва да се увеличава при
неблагоприятна посока на ветровете. Независимо от санитарното
отделяне на заводите от жилищата е необходимо да се
проверяват санитарните характеристики на производствата и
вредните отделяния при съседството на заводите помежду им.
Много от тях, макар и от една категория, могат взаимно да си
пречат, напр. кланица и млекоцентрала, завод за етерични масла
и тютюнев комбинат и т. н.
Групирането на промишлените предприятия може да се извърши
и по следните съображения:
 обща, комплексна преработка на суровини;
 увеличен товарооборот;
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 използване на обща жп линия (общ клон), разтоварна рампа
или пристанище;
 използване на общи пречиствателни съоръжения;
 общи инфраструктурни и помощни подобекти (компресорна
станция, силози, специализирани складове и др.).
Промишлената зона трябва да се раздели на специализирани
сектори: производствен; складов; транспортен; енергиен;
резервни терени за развитие на зоната; обслужващи терени;
други неспециализирани площи.
Площоразпределение в промишлената зона
Площта, която заемат промишлените райони, е 25-30% от
общоградската площ (когато в тях няма големи предприятия).
Тенденцията е към сериозно намаляване на производствените
територии и заетостта за сметка на сферата на услугите. В
Европейските страни за оптимален се приема относителният дял
на тези територии да не превишава 15-20%.
Площта, която заемат промишлените райони, може да се
разпредели приблизително така: промишлени групи – 65-70%;
складова зона – 8-12%; комуникация и транспорт – средно 7-9%;
озеленяване и спорт – 11%; паркинги – общо 2,5-4%; обществен
център – 2,5-3,5%.
Важен момент при разпределянето на територията на дадена
промишлена зона е плътността на застрояване, която се движи
в широки граници – от 40 до 80%.
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Имоти в промишлената територия
Големината на имотите в една многоотраслова зона е различна;
приема се средно тя да бъде от 1 до 3-4 ха. Често пъти обаче е
необходима по-малка площадка (напр. за млекозавод, за
хлебозавод) или по-голяма (за химически или металургически
завод). Това налага да се извършва отраслово групиране. То е
необходимо и по санитарни съображения.
Така се стига до обстоятелството, че по- малките парцели, които
най-често са с чиста промишлена продукция, се приближават до
жилищните квартали и обратно, по-големите (често и с по-големи
замърсявания) се отдалечават.
Една от особеностите на парцелите е, че в тях трябва да се осигурят
два или три входа – за пешеходния поток, за товарния и за жп
транспорт (ако има такъв), и техните пътища да нямат пресичания,
а да са с обединен контрол (Фиг. 5).
Промишлените предприятия могат да се решават и безпарцелно,
без ограда. Подобно решение има редица предимства: по
отношение на комуникацията, на икономия на терен, улеснено
ползване на обектите от социалната инфраструктура и т.н. То
налага обаче да се спазват специални изисквания при решаването
на територията и зависи от волята и интересите на
инвеститорите/собствениците.
При организирането на промишлените територии стоят и редица
други въпроси: осигуряване на резервни площи за разширения на
отделните предприятия; местоположение на коридорите за
техническата инфраструктура и т.н.
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Разположение на площадките и входове на промишлените
предприятия, (в зависимост от вида на транспорта)
Обслужване на промишлените територии – видове и обхват
Промишлените територии съобразно с площта, която заемат,
могат да се разглеждат като част от съседните селищни зони и да
имат общо с тях обслужване или да оформят самостоятелни
промишлени площни единици със собствено обслужване.
Промишлените територии трябва да се обслужват от общи
инфраструктурни системи – производствена, техническа и
социална.
Производствената инфраструктура обхваща системата за
обслужване на производствените предприятия: с кооперирани
ремонтни стопанства; с кооперирани гаражни стопанства (депа,
автобази и др.); с общи енергийни източници (ТЕЦ, електрическа
подстанция); с общи складови стопанства и др.
Техническата инфраструктура включва изграждането на
инженерни мрежи за комуникация и транспорт, както и на
технически мрежи: паропроводи, електро-далекопроводи,
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водопроводи,
канализация,
продуктопроводи,
общи
пречиствателни станции и т.н. Техническата инфраструктура се
отнася за всички територии и видове сгради.
Обектите на социалната инфраструктура (общественото
обслужване в промишлената територия) се развиват на степени.
Те могат да бъдат: с цехово или междуцехово значение
(общезаводски); за промишлена група; за промишлен район/зона.
Те се определят на базата на честотата, с която се използват, на
обхвата на действие, т.е. съобразно с тяхното местоположение и
броя на консуматорите. Изборът на подходяща степен зависи: от
големината на предприятието (брой на работниците, площ на
парцелите, процент на застроеност); от работния цикъл (схемата
на редуване на смените, техния брой, продължителността на
смените, броя на работните дни в седмицата); от големината и
санитарните условия на промишлената зона; от географскоклиматичните условия.

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
В
архитектурно-строително
отношение
промишленото
предприятие представлява комплекс от много разновидни сгради,
които имат отделни задачи, но служат на обща цел.
Зониране на площадката
При средните и големите предприятия се оформят участъци/зони
със специфичен характер (Фиг. 6):
 Производствен
сгради;

участък,

включващ

производствените

 Помощно-производствен участък, включващ при големи
заводи складовото и енергийното стопанства. При по-малки
заводи тези участъци се обединяват;
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 Транспортен участък, включващ всички автомобилни
пътища и магистрали, както и терена на коловозите и
стрелките;
 Културно-битов участък, обслужващ живата сила – човека. В
него се включват административна сграда, столова, битови
помещения, медицински пункт, пропуск, паркинг и
площадки за различни видове отдих. Той трябва по естествен
начин да се прелива към териториите за обитаване.
Взаимното разположение на тези участъци се доуточнява в
съответствие със степента на производствените вредности,
противопожарните изисквания, товарооборота, броя на
работниците.
Основни принципи при решаване на генералните планове
Гръбнакът на генплана е комуникацията - да се осигури общ
обединен вход – изход на завода с оглед по-добра организация на
контрола и сигурността. Изключение се допуска при много големи
площадки с фронт над 300–400м. Вторият вход е задължителен
при фронт над 500 м, за заводи с площ повече от 5 ха, а също така
и при някои специфични производства, изискващи кампаниен
вход (напр. за хранителната промишленост) или авариен вход.
Когато входовете са повече, единият трябва да е главен. Той се
ситуира от страната на основния подход, т. е. от страната на
селището. Най-многолюдните цехове се разполагат най-близо до
входа.
Наклонът на терена трябва да се използва умело за
организиране на гравитационен технологически поток, за
интересни обемно-планировъчни решения без усложнения за
автомобилния и особено за железопътния транспорт, и решаване
на вододелите за дъждовни води (т.н. вертикална планировка на
терена).
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При по-стръмни терени (над 20 % наклон) терасите могат да са
локални, само пред входовете. Обемно-планировъчното решение
на оградите в комплекса в подобни случаи трябва да е каскадно.
При такова решение съществуват трудности за автотранспорта, а
железопътният става невъзможен. Евтиният терен не трябва да
довежда до скъпо строителство.
Решението трябва да осигурява правилно разгръщане и ясно
прокарване на многобройните технически комуникации (в т.ч. над
терена), а така също и на подземните тръбопроводи и кабели.
При обемно-планировъчното решение се търси максимално
блокиране на сградите, събиране под общ покрив и вътрешно
зониране. С цел да се постигне икономия на енергия за отопление
се препоръчва сградите да бъдат не само с минимален периметър
(по-малко чупки), но и с минимална външна контактна повърхност
(вкл. и покрив). Това води до решение на сградата на етажи.
Многоетажните решения имат предимства и по отношение на
икономията на терен.
Препоръчително е ориентацията на производствените зали да
бъде север – юг, с което се осигурява приоритетно естествено
осветление от север и се изключва лятното прегряване от запад
и югозапад. Използват се честите ветрове от северозапад за
аерация (проветряване) и се избягва натрупването на сняг по
покривите.
Предвиждат се възможности за етапно изграждане и за бъдещи
реконструкции и осигуряване на терен за бъдещо разширяване
на производството.

Осигуряват се терени за озеленяване на площадката с логична и
трайна (съобразно с производствените вредности) растителност,
която да създава бариера срещу шума и праха, да подобрява
климата и да облагородява работната среда.
- 12 -

Озеленяването се реализира на свободните терени, на
предзаводската площадка, при главния вход, в цялата културнобитова зона, на рекреативните и спортните площи. Общата площ
на озеленяването трябва да бъде най-малко 15% от парцела
при плътност на застрояване до 50% и поне 10% – при
плътност на застрояване над 50% от парцела.
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2. Идеен проект за хале за
прозводство на бутикови автомобили
Сградата ще има за цел производството на бутикови автомобили,
като частите ще бъдат доставени от контрагенти на фирмата, т.е.
няма да се извършва производство класифицирано като тежка
промишленост. Освен за производство ще се извършват както
ремонтни така и козметични дейности по автомобилите.
Персонала е предвиден да наброява около 4-5 работници и
помещението ще се използва за сглобяване на готовата
продукция, като финишните доработки по визията на
автомобилиа(т.е. боядисване) ще се извършва в халето.
Производството е ситуирано в жилищен квартал поради липсата
на отделяне на вредни вещества

2.1.Обяснителна записка
2.1.1.Ситуационно решение:
Сградата е ориентирана оптимално спрямо местоположението на
имота, като същата е развита на едно ниво поради спецификата на
експлоатация. При проектирането на подходите към сградата са
съобразени с налична улична мрежаи денивелация. Достъпната
среда е осигурена посредством стъпала и рампа за инвалиди, към
търговските помещения. При проектиране на сградата е оставено
пространство за бъдещето разширение на производството.
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2.1.2.Функционално съдържание:
Сградата е проектирана в съответствие с архитектурните норми и
хармонизира на околоната среда.
През централния вход на сградата се влиза в премното
помещение, което е с по-висока конструктивана височина от
производственото такова, с цел постигане на по-голям комфорт.
Предвиден е кът за изчакване както и място за информация.В тази
част на сградата още са разположени и офиси за управител на
фирмата и техн.ръководител на екипа, два санитарни възела, офис
за секретарка. Административаната част на сградата се свързва с
производствената посредством коридор, който осигурява достъп
до бани и тоалетни предвидени за персонала.
Производствената част е най-голямата в цялата сграда. При
проектирането на тази част се е предвидило възможно найголямо пространоство без колони в центъра на помещението, с
цел по-удобно маневриране на машини и автомобили. Към нея е
предвидено и помещение за осъществяване на контрол върху
качеството, снабдено с голяма витрина за наблюдение на процеса.
В края на халето е разположена бояджийската зона, която е
отделена с подвижна стена. Към тази зона има и предвиден склад
за бояджийски материали, който е с двойно по-дебели стене с
оглед на противопожарната опасност заради наличието на големи
количества запалими течности.Входа към производствената част
за автомобили става чрез врата с размери 330/400 см.
В следващата част на халето(Складова база) се достига чрез
коридор. Тази част е разделена на две – склад за дребни
материали и склад за едри материали, като двата са с почти равна
квадратура. Към склада за едри материали също е осигурен
достъп чрез врата с размери 330/400см.
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2.1.3.Конструкция:
Изпълнението на сградата е решено чрез ригелна стоманена
конструкция, колоните ще са двойно „Т“ профили с размер - 30а,
разположени осово през 6м.Тази конструкция пренася товарите
си чрез ивични стоманобетонови фундаменти. Преградните стени
ще бъдат с дебелина 12см., изпълнени от гипсокартон. Покрива е
решен като плосък с наклон от 7 градуса. Ограждащите стени както
и покривната повърхност ще бъдат изградени от термопанели –
тип“сандвич“ с дебелина 10см, която напълно осигурява
изискаванията за енерегийна ефективност.

2.1.4Фасадни решения:
Визията на сградата е разделена основно на 3 части – приемна,
административна и производствена.
Приемната част е изцяло стъклена с идеята, че това е лицето на
сградата и трябва да е представително.Тя е с конструктивана
височина +5.80м.
Административната част е с по-ниска конструктиван височина
+3.95м. и има отстъп от основната фасадна повърхност с 40см от
двете страни,по този начин визуално се отделят различни обеми
от сградата. В тази си част термопанелите са със специална шарка
имитираща тухлена зидария, създаваща усещане за уют.
Производствената част е с височината на приемната част. Тук
термопанелите са изчистени от шарки и са в жълтата
гама.Панелите са с ширина 100см, чрез което се получване
естествеено вертикално членене на сградата.
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2.1.5.Технико-икономически показатели:
Площ на УПИ - 2380м2
ЗП

- 490м2

РЗП

- 490м2

КИНТ

- 0,21

Озеленена площ – 37,8%
Плътност

- 20,58%

3.Детайли на термопанели:
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