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Abstract: 

The report presents studies and examples of existing factories for chocolate products. It analyzes 

architectural decisions made on the basis of existing chocolate factories as well as new ones. 

The technology of their production is also explored. Functional planning decisions are presented 

with the necessary areas of the production and warehouse part and the hygiene units: 

administration, sanitary units, public catering, etc. Solutions of cargo and human flows are 

shown. The production part can be solved as a one-storey, two-storey or three-storey volume. In 

the use of storey industrial complexes reduces the built-up area. Designing a patio or single-

storey premises provides natural side lighting. When building the architectural image of the 

buildings is searched decoration of the building envelopes shell resembling the function - the 

production of chocolate products. The new technologies for façade materials installation allow 

example solutions resembling chocolate to flow in two-color white and black, communication 

cores resembling shuffled chocolate blocks.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

България е една от първите страни създала функционално-планова връзка между 

устройствено планиране и инвестиционно проектиране чрез редицата авторски колективи 

от архитекти и урбанисти на съществуващите тогава проектантски институти. [1] 

В доклада накратко е описана технологията на производство на шоколад и са 

разгледани примери на шоколадови фабрики на водещи компании в производството на 

шоколад, както и проекти на шоколадови фабрики – идейни проучвания, от близкото 

минало и настоящи. 

                                                 
1 Борислава Манчева-Велкова, доцент, д-р арх., катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, 

Архитектурен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: bobimancheva@abv.bg; 

  Borislava Mancheva-Velkova, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of 

Architecture, Faculty of Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, 

Suhodolska Str., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: bobimancheva@abv.bg. 
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Фигура 1. Общ изглед към комплекса на фабриката за шоколадови и захарни изделия град 

Своге. Удачно решение на застрояването на наклонен терен. Реализация 1901 г. [2] 

 

Фигура 2.  Генерален план. Легенда: 1. Контролно-пропусквателен пункт (КПП); 

2. Административно- битова сграда (управление, столова с централна кухня, изложба на 

продукцията, приемна, проектантско-икономически отдел и др.); 3. Спомагателни сгради; 

4. Санитарно-хигиенни звена (СХЗ); 5. Главен етажен производствен корпус (терасовидна 

структура); 6. Тубус; 7. Складови сгради.  

Емблематично предприятие на българската захаропреработваща и шоколадова индустрия, 

съвременно функционално технологично решение за транспорт на готовата продукция 

„тубус“ - предложение от проф. д-р арх. Л. Сиврев [2] 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАД 

Традицията за събиране на какао не се е променила още от времето на ацтеките. 

Плодовете се отсичат от клоните на какаовото дърво и от сърцевината им се изваждат 

какаовите зърна. Те се изсипват в бананови листа престояват там докато ферментират. 

След това зърната се сушат на слънце или в специализирани сушилни, за да станат готови 

за рафиниране и превръщане в какаов прах. След като се изсушат какаовите зърна се 

изваждат от черупките и се пекат. Изпечените зърна преминават през процеси на мелене, 

пресоване и валцоване, докато станат на фин прах. Добавя се какаово масло, за да се 

получи консистентна маса готова за „конширане“. Конширането се прави с цел да се 

отделят горчивите аромати от какаовата маса. Коншираната смес преминава през 

темпериране, което придава на шоколада необходимата твърдост. Последната стъпка при 

производството на шоколад е оформянето му – течната шоколадова маса се изсипва в 

затоплени форми, охлажда се, шоколадът се втвърдява, отделя се в желаната форма и се 

пакетира. След тази процедура шоколадът е готов за изпращане към магазините. 
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Фигура 3. Функционално-технологична схема на малко предприятие за шоколадови 

и захарни изделия със зададени площи на производствените помещения 

и връзките между тях. [2] 

 

3. ШОКОЛАДОВИ ФАБРИКИ ОТ ЧУЖДИЯ И НАШ ОПИТ 

Представените шоколадови фабрики на световноизвестни фирми в производството 

на шоколад показват стремежа за разрастване на отрасъла и увеличаване на 

производството. Обемите на сградите са мащабни и внушителни, като в повечето случаи 

се търси раздвижване на архитектурния образ с елементи подсказващи дейността на 

предприятието. Именно тези елементи целят и да привлекат посетителите. Така например 

„Hershey Company“ оформят главната фасада на своята фабрика като увеселителен парк. 

Тя е разчупена и динамична и с множеството си украшения приканва посетителите, като 

ги пренася в един по-различен свят – светът на шоколада. Град Хърши се смята за 

шоколадов център на САЩ – в него могат да се видят редица забележителности, свързани 

с какаовото лакомство, включително увеселителният парк – Hershey’s Chocolate World, 

музей на шоколада и шоколадов СПА център. 

Най-известната фабрика за шоколадови изделия в България е тази на „Крафт фуудс“ 

в град Своге. Шоколад Своге е на българският пазар от 1994 г. и се произвежда по 

оригинална швейцарска рецепта. (фиг. 1 и фиг. 2) 

Актуален проблем на сградите на хранително-вкусовата промишленост и 

земеделието, са тези от бившите стопански дворове на АПК и ТКЗС, които чрез 

устройствена конверсия могат да бъдат реализирани за нуждите на шоколадовата 

индустрия. Сполучлив пример за такова преустройство е предприятието на фирма 

„Интерион“ – NuCrema. (фиг. 4) 
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Фигура 4. Реализирана устройствена конверсия в края на 2005 г. , на стопанския двор 

в град Костинброд–II район. Включва преустроени сгради, бивши краварници, за ново 

предприятие за шоколадови изделия на фирма INTERION ( NuCrema ).[4] 

 

4. РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

4.1. Функционално разпределение 

Фабриката за шоколадови изделия е условно разделена на 2 части: административна 

част с обществено обслужване и производствена част със складове. Административната 

сграда е на два етажа. Представителната част на кота ±0,00 включва обширно входното 

фоайе, отляво на което се намира изложбената зала, а отдясно са разположени кафе-

сладкарница и санитарен възел. Внушителна трираменна стълба води към второто ниво, 

където са разположени офис помещения. Предвиден е и асансьор (фиг. 5). 

 

Фигура 5. Фабрика за шоколадови изделия – функционални разпределения: 

а) разпределение на кота ±0,00; б) разпределение на кота +4,30 m [7] 
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Прави се втори вход към обслужващата част за персонала, който води до: здравен 

пункт; стая за отдих; санитарно-хигиенни звена с хигиенен филтър, свързващи 

обслужващата и производствената част; зала за хранене и санитарни възли. Предвижда се 

пълноценна голяма кухня на едно ниво, обслужваща персонала на предприятието. 

Производствената сграда включва четирите цеха за: сладкарски; шоколадови 

изделия; локуми и бонбони и бисквити и вафли; и складовото стопанство към тях,              

с хладилни и нехладилни складове с климатичен режим за суровини и готова продукция. 

Суровините се доставят освен в пакетирано и в насипно състояние (брашно и захар),         

в предвидено силозно стопанство към производствената сграда.  

 

4.2. Обемно-пространствено решение 

При проектирането на сградата е търсено съчетаване на динамично решение на 

обемите и постигане на строг и масивен образ характерен за подобен тип сгради. За 

цветовото оформление на сградата са използвани цветове наподобяващи шоколад. 

Производствената сграда е облицована с вертикални панели в кафяв цвят, изглеждащи 

като шоколадови блокчета, като така е подсказана и функцията на тази част от сградата – 

производство на шоколад. (фиг. 6 и 7) 

 

Фигура 6. Фабрика за шоколадови изделия – фасадно решение [7] 

 

Фигура 7. Фабрика за шоколадови изделия – визуализации [7] 

 

4.3. Конструктивно решение 

Конструкцията на административната част се предвижда монолитна стоманобетонна 

гредова конструкция. Проектират се окачени вентилируеми фасадни стени, а там където е 

необходимо се правят светлинни отвори. Окаченият таван е елемент на интериора в 

производствените помещения. 

Конструкцията на производствената и складовата част се предвидена като сглобяема 

стоманобетонна конструкция. Фасадите се проектират с окачени фасадни панели. 

Предвидат се необходимите покривни шедови конструкции за естествено осветление в 

производствените помещения на цеховете. Отводняването е предвидено вътрешно. 
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5. РЕШЕНИЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

Предприятието за шоколадови и захарни изделия е решено в структура, състояща се 

от два двуетажни производствени блока, складове с хладилно и нехладилно съхранение на 

суровини и готова продукция и двуетажна структура, в която е решено комплексното – 

обществено обслужване. Сградата представлява два успоредно разположени двуетажни 

производствени структури, свързани от едната страна с двуетажен обслужващ блок, а от 

другата с едноетажен складов корпус. Тази обемна композиция с вътрешен озеленен двор 

осигурява възможност за естествено осветление в отделните блокове на сградата. 

От входното фоайе потока на работещите се разпределя към двете санитарно-

хигиенни звена с хигиенен филтър, проектирани на едно ниво, които се намират 

непосредствено до двете комуникационни ядра на произвдоствените корпуси. На кота 

±0,00 в двуетажния обслужващ блок са разположени: пълноценна кухня със зала за 

хранене и фирмен магазин. На второ ниво е разположена администрация със заседателна 

зала и изложба. Едноетажният складов корпус, посредством коридори е свързан с 

комуникационните ядра на двата производствени блока и с товаро-разтоварната рампа. В 

този обем са предвидени СХЗ без хигиенен филтър за работещите складовата част на 

предприятието. (фиг.8) 

 

Фигура 8. Функционално планова схема, показваща основните помещения в комплекса и 

товарните и човекопотоци. 1.вход; 2.СХЗ; 3.хладилна камера; 4.нехладилно съхранение; 

5.агрегат; 6.почивка работници; 7.меланжорна; 8.фирмен магазин; 9.изложба; 

10.пълноценна кухня със зала за хранене; 11.канцеларии; 12.сладкарски изделия. 
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Двуетажните производствени корпуси са ориентирани по дългата си страна с посоки 

север и юг, което е благоприятното изложение за работа в производствени помещения. 

Сглобяемата стоманобетонна конструкция на производствения корпус може да се види от 

направения разрез. (фиг. 9) 

 

Фигура 9. Примерен разрез през двуетажния производствен блок 

на шоколадовото предприятие 

 

Примерът за двуетажно шоколадово предприятие, при който се постига 

индивидуален архитектурен образ. Обществено – обслужващата част е направена с 

обемно решение на фасадата приличащо на стичащ се шоколад в два цвята - бял и черен. 

(фиг.10) Предприятието се състои от два успоредно разположени двуетажни 

производствени структури, свързани от едната страна с двуетажен обслужващ блок, а от 

другата с едноетажен складов корпус. Тази обемна композиция с вътрешен озеленен двор 

осигурява възможност за естествено осветление в отделните блокове на сградата. При 

решаването на обемния образ на комуникационните ядра на двата двуетажни 

производствени блока е търсена прилика с разместени шоколадови блокчета. (фиг.10) 

 

 

Фигура 10. 3D визуализация 
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6. РЕШЕНИЕ НА ТРИЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

Примерно проучване на триетажната промишлена обемна структура, създаваща 

възможност за ясно разграничаване на стопанската част и предзаводската площадка. 

Производственият корпус със складове на първо ниво се явява доминираща по височина и 

площ част в цялостната структура. Входното фоайе с фирмения магазин и бюфета на 

първо ниво решени в кръгла форма, допринасят за създаване на представителен вид и 

насочване към главния вход на предприятието. (фиг. 11 и фиг. 12) 

 

Фигура 11. Примерно проучване за двуетажно шоколадово предприятие. 1. фоайе и 

офиси на второ ниво; 2. вътрешен двор; 3. столова и кухня; 4. СХЗ; 5. меланжорна; 

6. склад суровини, на второ и трето ниво цех за шоколадови изделия; 7. склад готова 

продукция, на второ и трето ниво цех бонбони, локуми и вафли. [1] 

 

Фигура 12. Общ изглед на двуетажната структура на предприятието [1] 
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ИЗВОДИ 

1. Обемно-плановите решения са подчинени на функцията на сградите с ясни 

технологични потоци за отделните производства. Цеховете са планирани към общ 

технологичен коридор за връзка със складовите помещения и експедиция. 

Административно-битовата част на сградите със столова и кухня са блокирани към 

производствените корпуси, с което се печелят кратки пътища и връзки до 

работните места. Зоната на СХЗ е с ясна планировка, като е предвидено 

задължителното преминаване през хигиенния филтър. Спазват се нормите за 

оразмеряване на заведенията за обществено хранене.  

2. От направените анализи по проучените примери от автора и др. [2], актуални 

обемно-структурни решения за предприятия за шоколадови изделия се явяват 

двуетажните производствени модули. 

3. При обемно-композиционното решение на двуетажната производствена сграда е 

търсена възможност за осигуряване на добри функционални връзки между 

отделните групи помещения. Добрата ориентация за производствените помещения 

е благоприятна и за поставяне на фотоволтаичните модули. Съобразяването с 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми енргийни източници при 

проектните решения ще доведе до намаляване на експлоатационните разходи на 

сградите. 
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