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Abstract: 

In recent years a number of pharmaceutical enterprises have been built in Bulgaria. They 

represent buildings with an increased hygiene requirements of the production premises. When 

entering and exiting in the work rooms, the design of airlocks is envisaged, which further 

increased the design requirements of the buildings.  

During the preparation of the report, the team visited new building and became 

acquainted with its specifics of implementation. The production hulls are with one-storey 

pavilion building. A reinforced concrete prefabricated structure with roof 2T panels is used. 

Warehouses as well as production areas are without windows. Technological processes have a 

high degree of mechanization, with robotic systems being introduced. A sewage treatment plant 

is built to the building, as well as its own transformer station for each building. The floors are 

made of self-leveling with antistatic effect, and the corners of the walls are rounded.  

The second example under consideration is again with pavilion building but multi-storey 

building. The produced production of the four production hulls is stored in a general warehouse, 

filled with a steel structure. 

In the execution of such buildings, sanitary and hygiene units with a hygienic filter are used. 

Workers then pass through an airlock before reaching the workrooms. 

Keywords: 

Pharmaceutical Enterprises, Construction with Prefabricated Elements, Levels of Purity of 

Production. 

 

 

1. НЯКОИ РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

Компаниите „лидери“ във фармацевтичното производство на родния пазар са: 

Софарма (фиг.1), Актавис (фиг.2), Чайкафарма и Медика Сандански. Актавис Дупница е 

най-големият и модерен завод в Югоизточна Европа за твърди лекарствени форми. В 
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дългосрочен план се цели: въвеждането на нови технологии, разработване на нови 

продукти, инсталиране на автоматизирани системи за управление на производството и 

качеството, увеличаване на производствения капацитет и др. Цеховете са от затворен тип, 

без естествена светлина в производствените помещения. 

  

Фигура 1. „Софарма“ [8] Фигура 2. „Актавис“ гр. Дупница [9] 

2. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВОД ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ И МЕТАЛЕН 

АМБАЛАЖ (В Т.Ч. И ПАСТИ ЗА ЗЪБИ) „ВЕТПРОМ“ – РАДОМИР 

ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

В рамките на Научно-изследователски проект към Висше строително училище 

„Любен Каравелов“-София, екипът (авторите и студенти) посети местостроежа. (фиг. 3) 

 

Фигура 3. Вход на предприятието 

Заводът за ветеринарни препарати и метален амбалаж в гр. Радомир (обл. Перник) е 

първият създаден специализиран производител на ветеринарно-медицински препарати в 

България. Заводът е наследник на създадената в гр. София през 40-те години на ХХ в. 

кооперация за производство и търговия с ветеринарно-лечебни средства, химикали, 

лабораторни уреди и апарати. [10] Предприятието се изгражда като използва 

съществуващи помещения, които се преоборудват, съгласно изискванията на Наредба № 

15/15.04.2009 г. на МЗ. Проектирането и изпълнението на „Базата за производство на 

лекарствени продукти“ се осъществява на два етапа: Първи етап: зона „Унгвенти”, зона 

„Ампули”, зона „Сиропи”, зона „Лаборатории”, зона “Козметика”, както и прилежащи 

обслужващи помещения: санитарно-битови, ремонтни работилници, компресорно, 

съблекални и тоалетни. Втори етап: зона „Интрамамарни спринцовки”. Корпусът за 

производство на лекарствени продукти е съществуваща сграда и представлява едноетажна 

сглобяема стоманобетонна конструкция по строителната система ПЕ'76, изпълнена през 

1981 г. и е в добро техническо (от конструктивна гл. т.) състояние. (фиг. 4) 

Връзката на производствените корпуси със склад “Суровини“ (фиг. 5) и склад 

„Готова продукция“ ще се извършва чрез топла връзка между сградите. (фиг. 6) 

При склада за суровини ще бъдат поставени хепафилтри над всички вентилационни 

решетки. Складът (със светла височина 6,20 m) е без естествено осветление и е с 

полимерна саморазливна настилка (фугите са запълнени с полиуретанов раздувен 

силикон. (фиг. 7) 
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 а)  б)  

Фигура 4. Ремонт на халето: 

а). Покривна конструкция б). Връзка „колона-греда“ 

Фигура 5. Склад 

 

 а)  б)  

Фигура 6. Топла връзка: 

а). Изглед на връзката; б). Носеща конструкция на връзка 

Фигура 7. 

В предприятието ще се произвеждат лекарствени продукти за хуманната и 
ветеринарната медицина.  

Основните процеси са: смесване, разтваряне, хомогенизиране, дозиране, опаковка и 
контрол. 

Съблекалнята за градско облекло е ситуирана непосредствено след входа за 
персонал на сградата. Потокът се разделя за преминаване през мъжка и женска 
съблекални. Двете са конструирани по еднакъв начин. Съблекалните са обзаведени с 
лични шкафчета, в които се поставя и заключва връхното облекло, чанти, чадъри, бижута, 
телефони и др. лични вещи. Работниците взимат чистите обувки от личния си шкаф и 
достигат до пейка, разположена през цялата ширина на помещението. Прехвърлят чехлите 
през чистата зона на пейката, сядат и събуват външните обувки, като ги поставят на рафта 
на пейката. Прехвърлят краката си през пейката и обуват чистите чехли. 

Влизат в банята и измиват ръцете си. След изсушаване на ръцете си, преминават в 
съблекалня за стандартно работно облекло. Всеки е снабден с лично гардеробче, 
съставено от две отделения. (фиг. 8) Събличат личните си горни дрехи, които поставят в 
половината на гардероба, предназначена за външни дрехи. От половината, предназначена 
за стандартно работно облекло, работникът взима комплект работния си екип. 

  

Фигура 8. Съблекалня Фигура 9. Производствен участък 
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Така облечен, работникът се насочва към работното си място. Ако се налага да 

ползва тоалетна, преминава през пейка, където поставя чифт калцуни, с които може да 

влезе в помещенията. При излизане, преминавайки пейката, събува калцуните, които 

поставя в кош за мръсни такива. Измива ръцете си и след подсушаване, може се насочи 

към работното място. В Базата за производство на лекарствени продукти са оформени 

шест производствени участъка за производство на ветеринарни и хуманни медикаменти, 

лаборатория за контрол на химичните и микробиологичните показатели. (фиг. 9) 

Производственото хале ще бъде с обособени отделни входове за персонал със 

съответните съблекални и сервизни помещения и отделен вход към контролния блок 

(лаборатории). Осъществено е контролирано влизане на персонала при съблюдаване на 

предписани хигиенни процедури и ползването на подходящи дрехи, с цел осигуряване 

спазване изискванията на добрата производствена практика при производството на 

лекарства. 

Отделните производствени участъци са обзаведени с ново оборудване, с по-голям 

производствен капацитет от настоящия и отговарящо на съвременните изисквания на 

добрата производствена практика. Всички вътрешни помещения са изградени от панели с 

антибактериално покритие и под от саморазливни епоксидни смоли и покритие с холкери 

по всички вътрешни ъгли, както на пода, така и на тавана. В тях ще се поддържат 

определени параметри на средата: температура, влажност и брой твърди частици в m3. За 

целта са изградени чисти помещения с клас на чистота: A, B, С и D. След сваляне на 

градското облекло, персоналът облечен в стандартно работно облекло постъпва в шлюз за 

обдухване с чист въздух и след това попадат в коридор с клас на чистота D. (фиг. 10, фиг. 

11 и фиг. 12) 

   

Фигура 10. Коридор Фигура 11. Проход Фигура 12. Противопожарни стени 

 

Изградена е нова вентилационна и климатична система, която да поддържа 

зададените параметри: температура от 15 до 25℃ и влажност до 65%. 

Базата за производство на лекарствени продукти съдържа следните зони: 

ижекционни разтвори в ампули; медицинска козметика; сиропи; интрамамарни 

спринцовки; унгвентни форми. За производството на най-чистите препарати се използват 

роботизирани системи със скафандри.  

Към споменатите производствени зони са изградени и: микробиологична 

лаборатория; химична лаборатория; съблекални „градско облекло” и „работно облекло”; 

душове, санитарни възли и помещения; офис с обособена зона за мониторинг на 

производствените параметри; ремонтни работилници и помощни помещения 

(компресорно, парогенераторно и др.). 

В производствените халета са разположени отделни подходи, осигуряващи отделни 

потоци за: персонал, суровини, първични опаковки, вторични и транспортни опаковки. 
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Суровините се транспортират от склад „Суровини“ по топла връзка свързваща 

складовете с производствения корпус. Постъпват в преддверие за външно почистване и 

депалетизиране върху вътрешни палети. От там през входа за суровини от преддверието 

палетата се транспортират от работник с електроповдигач до участък за производство на 

стерилни продукти в ампули по коридор до шлюз за суровини клас „D“, където се 

преместват на вътрешна количка след дезинфекция на опаковките. От там суровините се 

преместват в шлюз „С“ от персонал предварително облечен за работа (в клас „С“). След 

повторна дезинфекция материалите се преместват през коридор клас „С“ в „Склад 

суровини“. Шлюзовете представляват помещения- херметически затворени, които 

осигуряват минимум 2 минути обдухване с въздух за намаляване на праховите частици. 

Основна роля на шлюзовете е преодоляване разликата в наляганията между отделните 

класове на чистота. 

Светлата височина в битовата част и санитарните възли е 2,75 m. Офисите и другите 

обслужващи помещения са със светла височина 3,00 m. В производствените зали 

височината е от 3,50 m до 4,80 m до окачения таван, съобразно технологичния проект.  

Външните стени са от трислойни „Сандвич“ панели с минерална вата. 

Противопожарните стени в помещенията (брандмауерите) са по детайл на “Knauf”. (фиг. 

13) Вътрешните стени са от трислойни панели тип ”Сандвич” с полиуретан. Стените са 

изградени по система за чисти помещения- самоносещи панели с антибактериално 

покритие от HPL (high pressure laminate). 

Всички крайни колони са облицовани с гипсфазер и са боядисани с бяла латексова 

боя. Вътрешните колони също ще се облицоват с гипсфазер и ще се боядисани с латекс. 

Всичко е облицовано със системата за чисти помещения, фирма-вносител Parteco 

(Италия). 

В битовите помещения и санитарният възел подовата настилка и стените са 

облицовани с теракотни плочки. Окачените тавани в складовите помещения са 

антибактериални, тип „ARMSTRONG“. Окаченият таван (с максимална височина 1,50 m) 

е антибактериален с възможност за ходене върху него. (фиг. 14) 

  а)  б) 

Фигура 13. Панели Фигура 14. Окачен таван 

Шлайфаният бетон е изпълнен от „МТМ“ ООД и е с дебелина 15 cm на настилката 

от бетон- клас (по якост на натиск) C25/30. Под него е хидроизолацията. Върху бетона има 

нанесен грунд и след това покритие от смес (епоксидна смола и минерални зърна). 

Подовете са антистатични само в изготвителните помещения. (фиг. 15) 

На вертикалните и хоризонтални таванни ъгли са монтирани холкери. Подовите 

холкери са изпълнени от епоксидна смола. (фиг. 16) 

Външните врати са метални.  

Вътрешните врати на битовата част, помещенията с клас на чистота и офиса са 

специално пригодени за чисти производства антибактериална дограма.  

Вратите са Hӧrmann (секционни, противопожарни). 

Прозорците на офиса и лабораториите е стъклопакет с РVС дограма. (фиг. 17)  
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 а)  б)  

Фигура 15. Подове Фигура 16. Холкери 

  

Фигура 17. Ролетна врата Фигура 18. Покривни вентилационни системи 

Отоплението във всички помещения е чрез централна общообменна вентилационна 

система, поддържаща необходимите: налягане, температура и влажност. 

Машините са хигиенни камери и камери с рекуператори - по една от всеки вид за 

участък и една камера с рекуператор за обслужващите зони без клас на чистота във всяко 

производство. 

Вентилацията е само принудителна. (фиг. 18) 

Осветлението е естествено (в офисите) и изкуствено - чрез светодиодни лампи (за 

цялото производство). Противопожарното оборудване е ситуирано на подходящи места. В 

стените са вградени противопожарни касети, осигуряващи на всеки 25 m струйник за вода. 

Изградена е пожароизвестителна инсталация. Заради изграждането на брандмауери и 

пожарозащитни стени, осигуряващи клас III по пожароустойчивост, не се налага 

изграждането на спринклерна система за пожарогасене. 

Цялата информация, отнасяща се до параметри на средата и работния процес, се 

обработва от компютърен софтуер. Осигурен е контрол на достъпа във помещенията, 

където това е необходимо. 

Водопроводната инсталация се състои от следните подинсталации: за дестилирана 

вода; за пречистена вода; за технологична (производствена вода). Връзките са на клампи- 

няма резби в производствените помещения и се осигурява непрекъсната циркулация на 

водата. Изградена е инсталация за парогенериране и пароподаване до машините, където 

това е необходимо. До всяка машина се подава сгъстен въздух от компресорното 

помещение. Технологичните процеси са с висока степен на механизация, като са въведени 

роботизирани системи. Към сградата е изградена пречиствателна станция за изходните 

води, както и собствен трафопост за всяка сграда - с цел ел. захранване от две места.  

(фиг. 19 и фиг. 20) 

На фиг. 21 са показани рампи за товаро-разтоварни дейности при корпусите. 
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 а)  б)  

Фигура 19. Пречиствателна станция Фигура 20. Трафопост 

 а)  б) 

Фигура 21. Рампи 

3. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ КЪМ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ“-СОФИЯ [1] 
Показаните фрагменти от дипломен проект са от „Научно-производствен комплекс 

за лекарствени средства“. В предприятието ще се произвеждат 16 типа таблети 
(„Амидофен“, „Капсазал“, захарин и др.); 7 типа филмтаблети (витамини, „Аналгин 
хинин“, „Валериан“ и др.) и 7 типа дражета („Бусколизин“, „Белергамин“, витамини) – 
общо около 90 млн. опаковки годишно. Идеята на проекта е да обедини функции от 
различно естество в единно решение, което да стои цялостно в средата. Обектът е 
предложен за разполагане в североизточен район на град София, промишлена зона 
„Илиянци-Запад“. (фиг. 22) Сградата е ситуирана на парцел с изход на две улици. В 
действителност решението е разработено на базата на решетка, но максимално 
стилизирана до ортогонални елементи, използвани при изграждането й.  

Фасадата е решена с керамични фасадни елементи на първо ниво и еталбонд на 
следващите нива при производствените модули.  

В частта на администрацията е използвана окачена фасада с К-стъкла. 
За основното производство са предвидени два пешеходни подхода с достъп с 

електронна карта за работещите, поради спецификата на сградата (а именно дълга и тясна) 
и два подхода за товарно-разтоварни дейности с достъп до стопански двор. За 
администрацията е осигурен отделен вход. От пожаро-безопасна гледна точка около 
сградата е предвиден достъп от към североизточната фасада с алея от усилена настилка за 
преминаване и обход на пожарникарски автомобили при необходимост. 

Сградата е позиционирана в парцел изключително удобен за комуникации – връзка с 
градски транспорт и леки автомобили. За работещите и за посетители е предвиден 
паркинг за 147 автомобила. Осигурени са подходящи условия за краткотраен отдих, чрез 
система от вътрешни дворове. 

Сградата представлява структура изградена от 5 тела: три производствени модула, 
една администрация и един научно-изследователски корпус и завършващ елемент-високо 
стелажен склад. Основни функционални групи: 1. Основно производство, със съответните 
спомагателни и технически помещения; 2. Високостелажен склад; 3. Научно-
изследователски корпус; 4. Администрация. (фиг. 23) 
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Фигура 22. Визуализации на комплекса 

 

Фигура 23. Генерален план [5], [6], [7] 

Сградата е решена изцяло с естествено осветление с ослънчени южни вътрешни 

дворове. В процеса на проектиране е търсено, както оптимално решение във 

функционално отношение, така и въздействащ образ. 

Конструкцията на сградата е със стоманобетонен скелет изграден от стоманобетонни 

колони с размери на напречното сечение 40/30 cm и стоманобетонни плочи с дебелина 20 

cm. Изградени са конструктивни стени (шайби) при комуникационните ядра. 

Основното производство се състои от три модула с отделни входове със специален 

достъп (чрез персонална магнитна карта). Помещенията са съобразени с изискванията за 

такъв вид сгради. На първо ниво 1 (кота +/- 0,00): вход с турникети, преминаване от сив 

коридор в чист през санитарно-хигиенно звено с филтър. (фиг. 24) 
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От складовете суровините постъпват в подготвителните помещения за 

предварителна обработка, която включва: почистване на търговската опаковка, смилане и 

пресяване, претегляне (с електронни везни) и оформяне на шаржовете по съответните 

рецептури. Готовите шаржове постъпват за производство на таблети, филмирани таблети 

и дражета. Производството включва следните операции: гранулиране и сушене, опудряне, 

таблетиране и съответно филмиране или дражиране и полиране. 

За да се осъществи гранулирането и филмирането е необходимо да се прибавят 

специални разтвори, които се подготвят предварително. Произведените таблети, 

филмтаблети и дражета минават през контрол и постъпват в залите за опаковка. 

Дефектните таблети се отправят за повторна обработка.  

 

Фигура 24. Разпределение на кота +/- 0,00 

Останалите дейности, които се включват са:  

1. Администрация: фоайе с информация и изложбена площ; вертикална комуникация 

(открито стълбище и остъклени асансьори); кухня на две нива и зала за хранене за 300 

души; санитарен възел, в т.ч. и за хора в неравностойно положение; кафене и прилежащ 

склад; охрана; 2. Научно-изследователски корпус (НИК): фоайе; лекарски кабинети; 

зъболекарски кабинет; аналитична лаборатория; лаборатория внедряване; съблекални; 

вертикални комуникация с изградено санитарно хигиенно звено. Основни вертикални 

комуникации- 8 бр.: 2 бр. във всеки производствен модул; една основна и една 

допълнителна към администрация, НИК. 

Ниво 2 (кота +3,00 m) Администрация: конферентен блок изграден от 4 зали 

съответно: голяма прожекционна зала 110 човека с места за хора в неравностойно 

положение; две зали за 35 души; една за 19 души; зона за изчакване с възможност за 

поднасяне на кетъринг; бюфет на самообслужване, захранван от кухнята на ниво 1; 11 бр. 

офиси. НИК: лаборатории 3 бр.; кабинети 4 бр.; архив за нормативи с читалня. В 

производствените етажи са разположени комуникационни ядра със санитарен възел с 

филтър. Администрация: офиси 9 бр.; заседателни зали- 3 бр. ; Ниво 3 (кота +6,00 m) 

Производствен модул за филм таблети: хигиенно-комуникационно звено с филтър; 

началник; цех технолози; заседателна зала; вход за производство с въздушен филтър.; 

Ниво 4 (кота +12,00 m) Производствен модул за дражета: разположен на 3 нива; складови 

помещения на ниво 1.  

При готовност на таблетите, те минават през блистер-автомат, опаковка в кутия с 

листовка, пачкиране (на пачки по 10 бр.), кашониране (в зависимост от партидата). 
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Посредством лентов транспортьор готовата продукция се придвижва до подемник, който 

обслужва високостелажния склад.  

Складът за готова продукция се обслужва от ролков транспортьор, подаващ към 

система от подемници, извършващи зареждане във хоризонтална посока и придвижващи 

се по коридори. Прието е конструиране на ивични фундаменти, свързани с рандбалки. 

Високостелажният склад, изграден от колони с размери на напречното сечение 50/50 cm е 

покрит (отворът е с размери 30/34 m) със стоманена ферма. (фиг. 25) 

 

Фигура 25. Вертикален разрез 

Лабораториите са осигурени с отвори, съобразени с дейността им.  

За вътрешните стени се използват различни системи на Knauf, според изискванията 

за пожаро- и влагоустойчивост, и тухлена зидария.  

В производствата и лабораториите настилката е висококачествена хомогенна PVC 

настилка с висока степен на износоустойчивост, антибактериална, киселинноустойчива, 

нехлъзгаща се, с изключителна здравина и дебелина от 3 mm (рулонен материал).  

Подовете са с гранитогрес в администрацията, освен в киносалоните, където се 

предвижда трудногорим мокет и PVC настилка в зоната за сядане.  

За довършителните работи за стените е предвидено да се използва латекс.  

Вратите на производствените зали са пожароустойчиви, самозатварящи се, отварящи 

се само навън, с брави тип „антипаник“ и осигуряват степен на негоримост до 90 min. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Строителството на фармацевтични предприятия в България отговаря на 

съвременните тенденции, както в архитектурно-технологично [4], така и в конструктивно 

решения.  

От съществена важност е в процеса на обучение студентите (от специалности 

„Архитектура“ и „САСС“) да бъдат запознати с нормативната база и реално изградените 

(и функциониращи) обекти, за да може в бъдещ план всички участници в инвестиционния 

процес да могат да осъществяват бърза и адекватна връзка по между си и реакция.  

Предвид високите цени на машините и оборудването за подобен тип сгради, трябва 

да се осигури пространство за нормалната им работа и експлоатация, както и евентуални 

смени и/или ремонти.  

Хигиената и чистотата във фармацевтичните предприятия е изключително важна за 

сигурността при производството, живота и здравето на хората. Затова, строителството (в 

т.ч. преустройство и ново строителство) трябва да отговарят на всички нови (съвременни) 

стандарти и закони [2], [3] за качество на материалите и продуктите, които се влагат при 

всички строително-монтажни дейности. 
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