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Abstract: 

The actuality of the report stems from the need to regulate the dynamics of the spatial planning 

of the territories from the Labor system, the construction of new (agricultural) terrains and the 

structural conversion of existing production areas and territories. It introduces the principle of 

clustering of urban planing structures for small and medium enterprises based on compositional 

volumetric modules. 
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УВОД 

Композиционното решение се базира на обемно устройствено проучване за 

територията на производствените комплекси. С устройственото проучване се определят, 

както местоположението и композицията на обемите (производствени сгради на модулен 

принцип), така и доказване на тяхната нормативна допустимост и целесъобразност. С 

обемно-устройственото проучване се определя композиционната структура на застройката 

на производствената територия съобразно природния и антропогенния фактор. Извършват 

се проучвания по отношение на геологията, хидрогеологията и инженерната 

инфраструктура и други. От значение е изготвянето на опорен план на местността с оглед 

запазване на всички обекти за бъдещото технологично решение, защитени паметници на 

културата, защитени обекти и други. Обемно устройственото проучване е база за 

извършване на техникоикономическа обосновка за икономична целесъобразност на 

застроителното решение. Опорният план е основа за извършване и на допълнителни 

специфични проучвания за конверсия на съществуващите сгради и комплекси на 

проектната агротеритория.  
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КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ В УСТРОЙСТВОТО 

НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Композиционното решение на производствените територии, се основава на модулен 

принцип (планировъчен и конструктивен модул)- фиг.1.  

    

Фигура 1 

Територията на землищата на населените места предвидени с агростопанско 

предназначение се планират с оптимален планировъчен модул 72/72 метра, което е 

оптимален вариант на площ на малка семейна ферма или е кратна на малко или средно 

предприятие с площ от 5-6 хектара за предприятията от земеделието, с агростопанско 

предназначение, което е около десет пъти повече площта на малката семейна ферма, както 

и за предприятията на леката промишленост, на примера на малките и средни 

предприятия.  

В тази насока площта на землището, отредена за агропроизводствени комплекси е 

възможно да се планира съобразно посочената схема: 

Много често, повсеместно земеделските имоти не отговарят, по размери, площ и 

достъп на условията и предвижданията на устройствените планове. Като се има предвид 

решаване въпросите с комасацията на земеделските земи и тенденцията за устойчиво 

развитие на устройството им, землищата на населените места могат да се планират най-

общо на основните природни и антропогенни фактори, определящи местоположението, 

размерите, достъпа, вида и предназначението на агростопанските територии (фиг. 2). 

 

 

Фигура 2. Схема на зониране на 

агростопанската територия по отношение 

на санитарнохигиенните отстояния до 

жилищни квартали. Зонирането на 

територията следва да бъде съобразено при 

избора на агростопански клъстери с 

екологичните изисквания за отстояния 
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Фигура 3. Схема на зониране на агростопанска и индустриална територии 

Обемно устройственото проучване (макетиране на териториите с агростопанско 
предназначение) може да се извърши с отделни оптимални модулни единици съобразени с 
функциите и процесите на аграрната територия, отчитайки направените изводи по 
отношение целесъобразността на застройката, природните и антропогенни фактори 
изследвани в труда. Определящ природен фактор е теренът неговото изложение, наклон, 
геоложки и хидроложки характеристики на същия, съществуваща висока растителност, 
климат, почви и други. Ролята на антропогенният фактор се изразява главно по отношение 
развитието на икономиката на района, населените места (консумативни и пазарни 
изисквания, инфраструктурно обезпечаване на земеделската територия, както и 
демографията на района). Обемно устройственото решение започва с макетиране на база 
избраните обемно-планировъчни модули за различни видове производствени комплекси. 

Модулният принцип приложен на конкретната територия, квартал, УПИ или 
самостоятелен УПИ съответства на приетия такъв в устройственото решение и доразвива 
същия с точното предназначение на територията. Обикновено за планировъчен модул се 

приема мрежа с размери 66 или 1212 метра. Обемно-пространственият модул 
съответства на планировъчния като височината също е кратна на 1,5 метра (3; 4,5; 6). 
Планово ситуационното решение на територията за конкретен квартал или УПИ се 
изработва също на основата на макетиране с горепосочените модули и обеми на сградите 
функционално и технологично решени въз основа на принципите посочени в труда, (както 
и на функционално-технологични схеми на производствата и вредностите в тях). 
Зонирането на територията на агропроизводствената площадка става на общовалидните 
методи по отношение на природния и човешки фактор, посочени също в изследването. 
Оразмеряването на територията е съобразено както на горепосочените фактори така и на 
база на една технико-икономическа обосновка на решението за бъдещото развитие на 
територията за аграрните производства в близките 20-30 години. Изследванията от 
направеното проучване, устройствените показатели за конкретните квартали и УПИ 
следва да бъдат заложени в следващите етапи на инвестиционно проектиране. 

Направените дотук изводи по отношение оптимизиране на териториите за 
агростопански и индустриални комплекси, са основат в проучвателния процес за 
икономичност и целесъобразност на застроителния план, както и генплана на съответното 
предприятие. 

Обемно-пространственото проучване на територията на агропроизводствения 

комплекс, конкретизира, уточнява и детайлира отделната площадка предвидена като 

предназначение в устройственото решение. То се явява едно по-подробно устройствено 

решение по отношение показателите и параметрите на застрояване конкретно за даден вид 

предприятие или няколко предприятия свързани в общ функционален производствен 

процес. 
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Фигура 4. Санитарно защитната зона е контактна територия за съответните агростопански 

УПИ, като изпълнява ветеринарно защитни и санитарно защитни функции - опазване 

здравето на хората и територията между местата на вредните емисии и границите на 

жилищната територия 

Съгласно ЗРР, се дава целенасочена подкрепа на региони с планински и 

полупланински характер, както и погранични такива. За целта горепосочените принципи 

на общовалидност засягат развитието на производствените територии на малките 

населени места и градовете със средно голям характер под 100 000 жители. Законът 

третира и насоките по отношение интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР), чл.17 т. 9 от ЗРР. 

Новото законодателство и нормативната уредба засягаща териториите с аграрно 

стопански функции(ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗУТ и ЗГ, ПП ЗОЗЗ; ППЗСПЗЗ и др.) създадоха 

рамката за планирането и териториалното структуриране на видовете дейности с аграрно 

стопански функции, тяхното устройствено планиране и инвестиционно проектиране. 

Яркото отражение на тези процеси и тяхното проявяване, се изразява, чрез 

териториалната локализация на малките предприятия с аграрно стопански функции в 

рамките на населените места. Стартирането на промените и различията на 

инвестиционните намерения на бизнеса, доведоха до новата териториална структура на 

населените места (в частност и на малкия град), което определи и необходимостта от 

устройствено планиране на същите. 

Създаването на нови ОУП се явява задължителна предпоставка за правилната 

устройствена организация на системата ”труд”, нейното структуриране и функциониране 

спрямо останалите системи „обитаване” и отдих” в рамките на населените места. 

Проблемите за по-нататъшна диференциация на предприятията по санитарни вредности, 

решаване проблема за опазване на средата, в т.ч. и на обработваните земи и териториите с 

аграрно стопанско предназначение. Интензивността и степента на замърсяване на 

природната среда зависи не само от характерния състав на промишлените отпадъци, но и 

от градоустройственото развитие на промишлените обекти. 

ИПГВР са с основната цел устойчиво и трайно преодоляване на високата 

концентрация на икономически, природни и социални проблеми, като се определят зони 

за въздействие, подобрение на икономическото, материалното, социалното и 

екологичното положение на градската зона и градовете и селищата като цяло; да се 

подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез 

реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително 

състояние, с негативни тенденции в развитието. 
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Фигура 5. Обемно-пространствено проучване на микрорайон „Мировяне” по ОУП София 

територия за хранително-вкусова промишленост и агропроизводства - обемно 

устройствено проучване. Застрояването е с височина до 15 метра. Ролята на зелената 

система е изключително важна, зелените цезури имат защитни функции касаещи 

ветеринарномедицински мерки и санитарно-технически отстояния до жилищните 

територии. Предвижда се богата контактна зона от зелени площи и спорт между селището 

и агростопанската територия. Подходящ пример на горепосочените принципи е 

проектираният ИПГВР-Русе. 

 

 

Фигура 6 Извадка от ИГПВР с 

функционални зони на територията и 

приоритети на развитието им 

 

Фигура 6a. Зона В- интегриран план за 

градско възстановяване и развитие 

(източна производствена зона) 
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Фигура 7. Зона В с потенциал за икономическо развитие 
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Фигура 8. Илюстрацията посочва потенциалните възможности на територията (зона В) за 
устойчиво развитие на зелената система, като устройствен и композиционен фактор при 
планирането на същата. Съгласно ИПГВР, част от терените на захарна фабрика Русе и 
прилежащите имоти, не се третират като цялостна зелена система, което се обуславя от 

факта, че същите са включени в частни и други имоти. Решаването на проблема за 
зелената система следва да се третира цялостно, включително и за тях, като паркови зони 

и такива със санитарно-защитни функции, с ограничено обществено ползване, с оглед 
ползването на зелените пространства по предназначение.  

 

 

Фигура 9. Общ изглед на комплекса на захарна фабрика Русе с прилежащи зелени цезури 
и възможното им развитие в паркови и рекреационни оси. На територията съществуват 

редица инженерни съоръжения (съдове) за течности, меласа и др. В това отношение 
архитектурата на инженерните съоръжения следва да се проучи с оглед благоустрояването 

на индустриалния ландшафт по отношение на носимоспособност, функционалност и 
естетически критерии. [11] Сградният фонд частично подлежи на устройствена конверсия. 
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Фигура 10. Илюстрациите посочват състоянието на сградния фонд (административни, 

жилищни сгради) от комплекса на захарната фабрика, налагащи устройствена конверсия 

при планиране на територията. Инженерните съоръжения изискват конструктивна намеса 

по отношение безопасност и защита, както и мерки за евентуално възстановяване и 

експлоатация. [11] 
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Фигура 11 Илюстрациите посочват състоянието на сградния фонд (административни, 

жилищни сгради) от комплекса на захарната фабрика, налагащи устройствена конверсия 

при планиране на територията.  

 

 
Фигура 12. Общ поглед на производствени сгради от комплекса на захарна фабрика Русе. 

Съществуващият индустриален ландшафт налага основна, от висока степен устройствена 

намеса. 

789



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

 

 

Фигура 13. Общ поглед на източната производствена територия на град Русе, съгласно 

ИПГВР, включваща територията на захарната фабрика (зона В на потенциал на 

икономическо развитие). Съществуващият индустриален ландшафт налага основна, от 

висока степен устройствена намеса за предприятия на леката, хранително-вкусовата 

промишленост и агро-земеделски производства. Жилищните квартали също се нуждаят от 

устройствена конверсия, при запазване на сградния фонд. 

 

 
Фигура 14. Общ изглед на производствените сгради на захарна фабрика Русе, налагащи 

устройствена конверсия за нови технологии с нови потенциални възможности. Зелените 

площи като елемент от зелената система на зоната, следва да бъдат основен 

композиционен фактор при устройственото планиране на производствения район. 

 

ИЗВОДИ 

1. Проектът не третира проблематиката по собствеността на земите, но отчита 

условията на чл. 16 от ЗУТ, с анализ на някои въпроси по оптимизация на 

стопанските предприятия, творческото прилагане на нормативната уредба, при 

планирането с правилата на регулацията и застроителния план на модулен 

принцип. 

2. Независимо от голямата обществена значимост и нуждата на обществеността, в 

устройствен аспект, от градски паркове, благоустрояване, зелена система, 

нормативната уредба по устройство на територията (ЗУТ), създава известни 

трудности по допускане на процедура и провеждането и от страна на органите на 

местната власт в лицето на главен архитект и кмет, свързано с различните 

обществени интереси на бизнеса като цяло и нормативно-правната уредба по 

устройство на територията. 
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