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Дисертационният труд съдържа увод , 3 части, заключение и принос. 

I. УВОД 

Актуалност на проблема 

На съвременния етап човечеството е ангажирано с глобалния проблем за опазване на 

околната среда, като едно от основните места на този проблем заема проблема по 

опазването от вредностите на промишлеността и селското стопанство. Поставя се 

въпроса, възможно ли е ние да се откажем от това, което ни дава прогреса, от благата 

на цивилизацията и да започнем начин на живот, с оглед предотвратяване гибелта на 

планетата от замърсяване. 

Екологията може да се определи като наука, изследваща исторически създалите 

се отношения между организмите и обкръжаващата ги среда, за разкриване 

закономерностите на посочените процеси и решаване на актуалните задачи на 

стопанството и промишлеността по опазване на околната среда. 

Човекът като жив организъм и обществото като цяло, съществуват и се развиват 

в тясна връзка с природната среда. За разлика от животните, които в процеса на 

еволюцията само се приспособяват към околната среда, човекът съзнателно и активно я 

изменя, за удовлетворяване на потребностите си в производствения процес. 

Приемането на реституционните закони и развитието и стимулирането на процесите на 

приватизация, наложиха и необходимостта от нова териториална  организация на 

базата и на нова нормативна уредба в законодателството на страната.(ФигI.1 – доц. арх. 

М. Миркова, за нов закон за планинските и полупланински райони) 

 

 

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. 

(ФигII. 7,8) 

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. 
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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.(ФигI. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел на дисертационния труд 

 Да се разработи методика при планирането на ОУП на малките градове така 

щото спазвайки възможното повсеместно планиране на терените с аграрно 

предназначение да се създадат условия за развитие, както при условия на  

икономически растеж така и в условия на ограничаване на инвестициите, от което 

следва да се детайлират  агропроизводствени терени, с устройствени режими 

ипоказатели на застрояване.  

За постигане на целта на труда се решават следните задачи: 

- третират се въпросите по             опазване на околната среда от   

вредноститенахранително - вкусоватапромишленост и селскотостопанство, касаещи: 

          - локализиране на производствените им територии с решаване на 

екологичнитепроблеми в това число, проблемите на обработваемитеземи и на 

териториите с агростопанско предназначение.  

- изясняване и уточняване на ролята на устройствения план (общ и подробен) на 

териториите за сгради и комплекси  за съхранение  и производство нарастителни и 

животинскипродукти. 

Обект и предмет на изследване 

            Хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство създават сложни 

екологични проблеми, решаването на които на първо място зависи от  постиженията на 
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съвременната екология и мерките за пречистване на отделните вредности. 

Екологичните проблеми касаят два основни аспекта: първият – рационално  

разполагане и решаване архитектурата на предприятията по отношение вредностите от 

производствата и вторият – икономията на земя, особено обработваемата, което води 

донасочване на промишлеността към територии, непригодни за земеделски нужди, към 

наклонени и стръмни терени, непродуктивни и ерозирали почви. Предмет на 

разглеждане е първият аспект, т.е.решаването на териториите на предприятията за 

съхраняване на производството за животинска и растителна продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона на активно влияние. Общини, сателити на област София, система „ТРУД” на 

контактните територии, вкючващи Софийската област. Фактори, определящи 

териториалното разположение на система „ТРУД” (ФигI.2) 

Фиг. I.3Извадки 1) от ОУП гр. Божурище 

(проектант доц. д-р. арх. Б. Борисов) и 2) ОУП гр. Костинброд (проектант арх. Ст. 

Минчев), илюстриращи развитието на смесената многофункционална зона (СМФ), 

засягаща контактната зона на землищата им. 

⁻ потребителни и консумативнирайони и центрове 

⁻ суровиннирайони и наличност на суровини; 

⁻ трудовиресурси, транспорт, пазари; 

⁻ опазваненаоколнатасреда. 

⁻ органична връзка между хранително-вкусовапромишленост и селскостопанство. 



6 
 

Пример за това са приетите през последните години ОУП на гр. София с ръководител 

проф. д.а.н. Иван Никифоров ( гр. София система „Труд“ – проф. д-р Л. Сиврев с 

колектив), ОУП на градовете Костинброд, Божурище, Самоков, с изменения на ЗУТ. 

Естествено, развитието на крайградските територии па горепосочените градове- 

спътници на столицата се обуславя и от нейното устройствено развитие, като същото 

следва да се разглежда в определящата близост на големия град, неговият демографски 

потенциал, нуждата от нарастване и развитие на прилежащата му територия по 

отделните показатели и параметри на устройствения план. (ФигI.3) 

Методичен подход 

Основава се на системно аналитично проучване, анализ на нашия и чужд опит 

при планирането на териториите на земеделските сгради и на хранително-вкусовата 

промишленост. Синтезиране на общото по отношение на градоустройствените фактори 

по опазване на околната среда, екологичните изисквания във връзка с конкретното 

предназначение на териториите и общото в метода на изследване на сградите и 

комплексите на хранително вкусовата промишленост и селското стопанство. 

Методичният анализ в устройсвен аспект, хронологично е показан в темата. 

 

ФигI.4 Ситуационен план на 

мелничен комбинат с капацитет 

750 т/24 часа (устройствено 

проучване – арх. Д. Власарев с 

колектив) зониране на 

територията на предзаводска 

площадка(жилища група, 

административна сграда) 

производствена зона (мелница и 

силоз брашно, склад за готова 

продукция и силоз зърно) и 

помощно обслужващ сектор 

(ремонтно механично и енергийно 

стопанство) - към суровинен район. 

 

 

 

 

 

 

Апробация 

           Част от изследванията са публикувани в 8 доклада на конференции с 

международно участие във ВСУ „Любен Каравелов“, от 2008 до 2013 г. 
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            ІІ. Критерии за локализация на комплексите на земеделските сгради и 

хранително-вкусовата промишленост на база санитарно-хигиенните, 

зоохигиенните и екологични изисквания при устройственото им планиране 

           1. Териториална локализация на комплексите за първична обработка на 

растителна и животинска продукция от хранително-вкусовата промишленост на 

примера за малки и средни предприятия в Югозападен район - Софийска област) 

С възстановяването на собствеността на земята и преустановяването на дейността на 

бившите АПК (аграрно-промишлени комплекси) и ПАК (промишлено аграрни 

комплекси)  възникна обективната необходимост от създаването на нова кадастрална 

основа за териториите на бившите стопански дворове, на землищата на населените 

места и прилежащите им територии. 

В момента тези територии на стопанските дворове, в чертите на населените 

места, се явяват и един сложен казус на териториалната локация от малки 

производствени предприятия, складове и търговски бази. В устройствен аспект тези 

терени се отнасят към зони с многофункционално предназначение и от тук проблемите 

по отношение локализирането на база санитарно-техническите и екологични 

изисквания, необходимост от преценка и изпълнение на ОВОС, съгласно ЗОСВ, 

прилагането на нормите по отношение санитарно защитените зони и спазване на 

нормативната уредба на ЗУТ.  

Много често дори и в добро състояние, съществуваща инженерна и техническа 

инфраструктура, съгласно предвижданията на плановете подлежи на преустройството и 

реконструкцията, като в повечето случай и на ново проектиране за промишлените и 

аграрни сгради и техните комплекси. 

Сградният фонд, като съществуващо строителство, изградено от държавата 

съгласно действащото тогава законодателство, обикновено се възстановява, като 

строителни книжа и на база ново инвестиционно проектиране, преминавайки в 

следващата фаза с предходно устройствено планиране ПЗ и ПРЗ, чрез конверсия на 

територията. 

В ПУП се определят видовете аграрни сгради, предприятия на хранително 

вкусовата промишленост и възможната локализация от територията за предприятие с 

друго стопанско предназначение. 

Фиг.II.1. Агростопанските територии в ОУП на гр.Костинброд включват, както  

центровете за птици, всеки с капацитет от 100 000 бр. така и предприятия на 

хранително вкусова промишленост – фирма “Олинеза”, конкретен пример за 

производствената територия на фирма „Джиев” в землището на град Костинброд 
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В структурата на територията на стопанските 

дворове дейностите от подотрасъл 

животновъдство се решават особено трудно както 

по отношение изискванията на технологична 

последователност на процесите при планирането 

на бялата и черна зони на генплана, отстоянията 

до жилищни територии и др. УПИ сгради и 

предприятия на хранително вкусовата и аграрна 

промишленост (Хибридни центрове на 

птицевъдството, Птицекомбинати, 

Свинекомплекси и др.) изискващи нов ред на 

планиране. 

Като устройствени мерки, по отношение 

територията, са средствата на ландшафтната 

архитектура, създаването на цялостна зелена 

система за териториите с аграрно стопанско 

предназначение, следва да се има предвид, с 

оглед оптимизацията на терените по отношение параметрите и показателите на 

застрояване, планирането на територията в генплан да става на база ОУП на целия град, 

като земите попадащи в санитарно защитени зони да бъдат включени в ОУП с 

конкретно предназначение, отстоянията до жилищната зона за предприятията с 

аграрно-стопански функции (хранителна промишленост, да се третират като в зони с 

преобладаващо незамърсяващи производства или смесени зони). Често устройствените 

планове ОУП не третират поземлените имоти попадащи в санитарно защитени зони те 

остават със статут на земеделски земи и от там не може да се влияе по отношение 

оптимизацията на устройствените показатели и параметри, главно параметрите на 

озеленяване за територията на многофункционалните зони.  

Изводи 

- Планиране на територията на бившите стопански дворове в чертите на 

населените места да се извършва цялостно на база ОУП за градове и ПУП за същите. 

Планирането да е цялостно за всички ПИ а не само въз основа на един ПИ с ПЗ, което 

се допуска в ЗУТ. 

- Планирането на стопанските дворове като територии за хранителна вкусова 

промишленост и предприятия с аграрно предназначение да бъде означено в ОУП и 

ПУП, със отделно означение, 

(вр. отм.  Наредба 7 на МЗ) - статут на територия със защитени функции. 

- Задължително в обхвата на ПУП да бъдат включвани УПИ попадащи в 

санитарни зони, като се предвиждат за озеленяване или други функции съвместими с 

дейностите на предприятията на хранителната промишленост и аграрните стопанства. 
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 2.Териториална локализация на стопанските дворове за отглеждане на животни 

по подотрасли. Планова структура, генплан за планинските и полски райони. 

Класификацията на урбанизираните аграрно-стопански територии включва всички 

технилогични процеси засягащи животовъдството и растениевъдството, изискващи 

урбанизирана среда на системата „труд” и е допълнение към принципите и методите на 

устройството на индустриалните територии. 

Общите принципи на класификация на земеделските стопанства: 

А. По функвии: смесени и специализирани; 

Б. По големина: малки от 5 до 50 декара; средни от 50 до 200 декара; 

големи над 200 декара; 

В. По географско разположение: полски(равнинни); полупланински;    

планински; 

Г. По производствено-добивни райони: зърнено-производсвен район; 

зърнено-животновъден район; овощарски-добивен район; лозаро 

винарски район; тютюно-производствен район и др. 

 

Фиг.II.2. Кравеферма – обемно планировъчно проучване в зърнено – животновъден 

район, землище на гр. Костинброд; Фиг.II.3. Конеферма – генерален план 
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3. Локализация на комплексите в хранително-вкусовата промишленост за 

съхранение и производство на растителни и животински продукти на базата на 

екологичните изисквания 

Краткият типологичен преглед на сградите и комплексите в хранително-

вкусовата промишленост по видове подотрасли може да се представи по следния 

начин: 

А. Производства за добив и преработка на суровини и продукти от растителен 

произход. 

Б. Производства за добив и преработка на суровини и продукти от животински 

произход. 

 

Изследването на богатото разнообразие от подотрасли на хранително-вкусова 

промишленост и селско стопанство, на база на производствените им процеси 

(функционални схеми) и вредностите (отпадъци и вредни емисии към тях) обуславя 

устройствената локализация  на тези отрасли. От краткия типологичен преглед на 

сградите и комплексите в хранително-вкусовата промишленост в селското стопанство 

са проучени функционалните схеми по подотрасли с вредностите към тях , посочени в 

дисертационния труд (Фиг.II. 98-115) 

Многообразието в архитектурата на хранително-вкусовата промишленост се диктува от 

специфичните технологии на производствата й, като във всички случаи тя запазва 

своеобразния си характер. Проблемите, свързани с опазването на околната среда въз 

основа на направения преглед изискват прецизно проучване на функционалните схеми 

на производствата и вредностите в тях. Поради посоченото многообразие, предмет на 

разглеждане ще бъдат само някои примери от даден подотрасъл на хранително-

вкусовата промишленост.(по примера на зърнопреработка) 

Производствата на хранително-вкусовата промишленост в зависимост от 

отделяните вредности, технологията на производствените процеси, при наличието на 

най-съвременни и ефективно действащи пречиствателни /прахоулавящи , газоочистни и 

водоочистни/ съоръжения могат да се делят на седем групи: 

І-ва група - с възможната ширина на санитарно-защитната зона най-малко 

3 000 метра;ІІ-ра група – с възможната ширина на санитарно-защитната зона най-

малко 2000 метра;ІІІ-та  група – с възможна ширина на санитарно-защитната зона 

най-малко 1000 метра;ІV-та група – с възможна ширина на санитарно-защитната 

зона най-малко  500 метра;V-та група – с възможна ширина на санитарно-защитната 

зона най-малко 300 метра;VІ-та група – с възможна ширина на санитарно-защитната 

зона най-малко 100 метра;VІІ-ма група- с възможна ширина на санитарно-защитната 

зона най-малко  50  метра; 
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Санитарната класификация на хранително-вкусовата промишленост може да 

представим в обобщен вид за основните й подотрасли в следната таблица. 

 

Санитарната класификация на хранително-вкусовата промишленост по отношение на 

видовете производства показва, че сградите и комплексите й могат да се разположат в 

населените места, стига да бъдат спазени необходимите санитарно-защитни отстояния, 

но това условие не е достатъчно за опазване на околната среда. Практиката показва, че 

дори при спазени санитарни отстояния замърсяването с вредни емисии от 

производствата понякога достига до степен, когато жилищните и обществени квартали 

се подлагат на вредни въздействия при неблагоприятни въздушни течения или 

температурни инверсии и т.н. (производства свързани с отпадъчни води, в голяма 

степен не са предмет на изследване в труда). 

4. Териториално разположение на хранително-вкусовата промишленост 

спрямо ситема „Обитаване“ 

Хранително-вкусовата промишленост, по отношение на функционалното й 

обвързване в селищни групи, системи и агломерации може да бъде: 

№ Подотрасли на хранително 

–вкусовата промишленост 

Група по сан 

класификация 

Санит. 

защитна зона. 

Забележка 

1 2 3 4 5 

1 Месодобивна и 

месопреработвателна 

промишленост  

ІV 500 Изключват се 

специалните 

производства, 

дадени в 

санитарната 

класификация 

2 Млечна промишленост VІ 100  

3 Зърнопреработвателна 

промишленост 

VІ 100  

4. Маслено-сапунена 

промишленост 

V 300 Изключват се 

специалните 

производства, 

дадени в 

санитарната 

класификация  

5 Захарна промишленост VІ 100  

6 Консервна промишленост VІІ 50  

7 Нишестено-гликозна 

промишленост 

V 300  

8 Пивоварна промишленост VІІ 50  

9 Винарска промишленост VІ 100 Изключват се 

специалните 

производства, 

дадени в 

санитарната 

класификация 

10 Тютюнева промишленост VІІ 50  
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1. Вътре в населените места – това са главно промишлените предприятия с 

вторична преработка на суровини от селскостопанските продукти. От различните 

подотрасли могат да бъдат включени следните производствени сгради и комплекси на 

хранително-вкусовата промишленост, в зависимост и от подземния урбанизъм: 

- Наземно разположени (със ограничени възможности за подземен урбанизъм): 

 

Фиг. II.4. Мелничен комбинат гр.София 

капацитет 750 т. на 24 часа (идейна 

скица на генплановото решение). 

Сградитеса с подземни нива на 

подсилознитегалерии. 

 

 

 

 

 

- Подземно разположени производства на хранително-вкусовата промишленост (с , под 

жилищни и други градски структури). 

 

 

 

Млечна промишленост,(Фиг.II.5.) – мандра на наклонен терен. 
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   Фиг. II.6. Генплан, разпределение, разрез на предприятие Винарска избапо плана на с. 

Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин на фирма „Агропромпроект“. 
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2. В периферията на селищата, в състава на компактните производствени зони с 

ограничена вредност (V, VI иVIIклас по санитарната класификация или в 

агростопански територии извън чертите на населеното място): (Фиг. II.7) 

Фиг. II.7. Локализация на хранително-вкусовата промишленост в микрорайон в чертите 

на гр. Костинброд. Съществуващо и предложение за ново застрояване, развитие на 

агростопански територии с нови режими на застрояване. 

 

Фиг. II.8. Извадка от ОУП и ПУП – ПР от плана на гр. Костинброд с предложени нови 

квартали за застрояване с аграрно – производствено  предназначение. 

Критериите, по които може да се класифицира видовото многообразие на 

производствената локализация на хранително-вкусовата промишленост в селското 

стопанство са: 

- интегрираност между подотраслите на хранително-вкусовата промишленост и 

подотраслите на селското стопанство;- специализация на добивните подотрасли на 
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хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство;- големина на хранително-

аграрните комплекси(агростопански територии);- вътрешно-структурно разнообразие; 

Фиг. II.9. Форми на производствена локализация и интеграция на хранително-

вкусовата промишленост в селското стопанство в малките населени места на южните 

гранични райони. 
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Фиг. II. 155а. Нови реализации на винарски изби интегрирани в лозаровинарския район 

на общините Сандански и Петрич. 

 

1.Винарска изба в землището на с. Хърсово „Вила Мелник“ 

-капацитет 800т./год. 

 

2.Винарска изва в строеж в селището на с. Кромидово, община Петрич 

-капацитет 400т./год. 
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            3. Интеграционните връзки между отделните подотрасли на хранително-

вкусовата промишленост със селското стопанство може да представим в следната 

таблица: 

Хранително 

вкусова 

промишленост 

С Е Л С К О      С Т О П А Н С Т В О 

Животновъдство Растениевъдство тютюно 

произв

одство Подотрасли Месод

обив 

Млекодо

бив 

зърно 

произв 

зах

цве

кло 

масло 

дайни 

култури 

плодове 

и зелен 

чуци 

лозар 

ство 

Месодобивна и 

Месопреработваща 

+ - - - - - - - 

Млечна - + - - - - - - 

Зърнопреработваща + + + - + - - - 

Масленосапунена + + - -  - - - 

Захарна + + + + - - - - 

Пивоварна + + + - - - - - 

Винарска + + - - - - - - 

Тютюнева - - - - - - - + 

Консервна + + - - - + - _ 

Нишестено- 

Глюкозна 

+ + + - - - - - 

 

            5. Отпадъци и емисии  в хранително-вкусовата промишленост. 

Оползотворяване на отпадъците. 

От направената санитарна класификация и санитарна локализация на сградите и 

комплексите на хранително-вкусовата промишленост се стига до заключението, че тя 

не е само „условно чиста” /незамърсяваща/ промишленост, особено в случаите, когато 

не са решени проблемите от архитектурно-градоустройствен аспект по опазване на 

околната среда. 

За да се изследват източниците на замърсяване и респективно да се предвидят 

необходимите архитектурно-проектантски мерки, е наложително точно изучаване на 

производствените потоци и функционалните схеми в производствата на хранително-

вкусовата промишленост и селското стопанство, като се определят критичните места на 

замърсяване и пунктовете на имитираните вредности и промишлени отпадъци. 

При систематизацията на подотраслите на хранително-вкусовата промишленост 

в зависимост от видовете замърсители, е необходимо класифицирането и на 

промишлените замърсители. 
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Таблица за вредни емисии в хранително-вкусовата промишленост. 

№ Подотрасли Отпа

дни 

води 

Вре

дни 

мир

изм

и 

Дим

ни 

газов

е 

Ш

у

м 

Виб

рац

ии 

Прах Висока 

температ

ура 

Вредн

и 

газове 

и пари 

Влага Корозия 

по 

констр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Млечна 

промишл. 

+ - - + + - - - - + 

2 Месодобивна 

промишл.  

+ + + + - - + - - - 

3 Зърнопрерабпр

омишл. 

- - - + + + - - - - 

4 Маслено-

сапунена 

промишл 

+ - - + + + + + - - 

5 Консервна 

промишл 

+ - - + - - + - + + 

6 Пивоварна 

промишл 

+ - - + + + + + + + 

7 Винарска 

промишл 

+ - - + + + + + - - 

8 Тютюнева 

промишл. 

- - - + + + - + - - 

 

Таблица II.7 за производствените отпадъци в хранително-вкусовата 

промишленост. 

№ Подотрасли Механични 

примеси 

Оползотворяеми Неоползотворяеми 

1 Млечна промишленост - цвик, суроватка за 

млекозаместители 

- 

2 Месодобивна промишленост - животински конфис- 

кати с субпродукти  в 

утил.заводи 

- 

3 Зърнопреработваща 

промишленост 

+ дребно и счупено 

зърно за фуражните 

заводи 

- 

4 Маслено-сапунена 

промишленост 

+ шрот за фураж  шлам 

5 Захарна промишленост + цвеклови резанки за 

фуражните заводи 

- 

6 Консервна промишленост                                                        - люспи, семки и 

костилки в утил 

цехове 

счупени стъкла от 

буркани 

7 Пивоварна промишленост + малцови трици за 

фураж  

счупени стъкла от 

буркани 

8 Винарска промишленост  + джибри за фураж                              

9 Тютюнева  промишленост - - тютюнев прах в 

прашно стоп 
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Таблица II.8  на общата санитарна класификация на хранително-вкусовата 

промишленост. 

№ Подотрасли на храни 

телно-

вкусоватапромишленост 

Класификация 

по отношение на 

емисиите във 

въздуха  

Класификация 

по отношение на 

емисиите във 

водата   

Класификация 

по отношение на 

емисиите в 

почвата 

1 Млечна промишленост слабо замърсява много силно  

замърсява  

слабо замърсява 

2 Месодобивна и 

Месопреработваща 

силно замърсява  много силно                 

замърсява  

слабо замърсява 

3 Зърненопреработвателна 

промишленост  

замърсява слабо замърсява много слабо 

замърсява 

4 Маслено-сапунена 

промишленост 

силно замърсява   силно замърсява    замърсява 

5 Захарна промишленост замърсява      много силно 

замърсява    

много силно 

замърсява 

6 Нишестено-гликозна 

промишленост  

замърсява силно замърсява силно замърсява 

7 Консервна 

промишленост 

слабо  замърсява много слабо 

замърсява 

слабо замърсява 

8 Пивоварна 

промишленост 

замърсява слабо замърсява слабо замърсява 

9 Винарска промишленост слабо замърсява    много слабо 

замърсява 

слабо замърсява 

10 Тютюнева 

промишленост 

замърсява  много слабо 

замърсява  

много слабо 

замърсява 

ЗАБЕЛЕЖКА: Горните таблици са съставени въз основа на функционалните схеми на 

производствата и вредностите към тях. 

Направената кратка класификация на промишлените замърсители дава 

възможност за изучаване на подотраслите на хранително-вкусовата промишленост 

според природата на техните емисии и вредности. Като се има предвид многообразието 

на отделните замърсители и промишлените отпадъците в хранително-вкусовата 

промишленост, класификацията на различните подотрасли на основата на 

замърсяващия фактор произхождащ от производствените процеси, дава пълна 

възможност за анализиране на замърсяването на околната среда на агростопанските 

територии и техните контактни зони. От друга страна изучаването на специфичните 

особености на функционалните схеми на един вид промишленост дава възможност да 

се разкрият истинските причини за замърсяването на околната среда и да се създаде 

стабилна основа за въвеждане на най-подходящи архитектурно-проектантски мерки, с 

оглед намаляване или пълното ликвидиране на вредностите за дадения подотрасъл на 

хранително-вкусовата промишленост. Предмет на изследване от подотраслите може да 

бъде зърно-преработвателната и фуражна промишленост. 
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ІІІ. Устройствени структури и режими на комплексите за съхранение и 

производство на растителни и животински продукти. Изследване и нови 

постановки при планирането. 

1. Планова основа, кадастър на земеделските земи /карта на възстановената 

собственост/ - база за устройствено планиране, комасация (чл. 16 от ЗУТ), творческо 

прилагане на нормативната уредба при устройството на земеделските комплекси. 

Фиг. III.1 А) Теоретичен 

модел за приложение от 

чл.16 от ЗУТ като 

градоустройствено 

средство. (доц. д-р. арх. 

Б.Борисов 

 

 

Фиг. III.1 Б) ПУР на 

земеделски земи включени в 

ОУП на град Костинброд, 

2008г. арх. Ст. Минчев. 

Планирана е уличната мрежа 

обособяваща нови квартали с 

агростопански функции. 

 

 

 

Предметът на настоящото изследване, предствляват именно териториите попадащи 

съгласно ОУП в землищата на населените места отредени, за хранително вкусова 

промишленост и селско стопанство /територии с агростопанско предназначение/. 

Малките населени места без ОУП, могат да третитат територията на землищата си с 

подробни планове за застрояване на един или няколко имота, обособени в общ 

агропроизводствен комплекс. 

Изводи: 

 - От казаното по-горе следва, че преди изготвяне на ОУП, ПУП-ПРЗ, ПУР, ПУП-

ПЗ и други е необходимо да се проведе широко общестено обсъждане, за 

инвестиционните намерения при комасацията на земеделските земи, от ораните на 

местната власт, като процедура това би трябвало да бъде оформено нормативно, като 

отделена устройствена процедура. Още при тази процедура като задание, за изготвяне 

на устройстените планове (вр. чл. 125 от ЗУТ) следва да се заложат решенията и 

приоритетите от общественото обсъждане, за съответния регион, както и провеждането 

на политиката в това направление, от органите на местната власт на страната. 
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Комасацията на земята следва да е регламентирана, под формата на задание, което да е 

основа за устройствено планиране.  

-  На настоящия етап, въпросите с кооперирането на земеделските земи, тяхното 

комасиране, което е основание за развитието на земеделски кооперации или частни 

земеделски стопанства, земеделски ферми и други, при планирането на землищата не се 

взимат и отчитат при изготвяне на ОУП, ПУП или отделни ПЗ, като не се третират 

горепосочените проблеми, свързани със собствеността – частна и публична, или се 

решават частично, без изяснени инвестиционни намерения при комасацията на земята. 

При посоченият пример на ПУР от 2008г. в землището на гр. Костинброд частично се 

решава планировката на землището (достъпа до отделните имоти), без да може 

новосъздадения план вярно да третира въпросите, с комасацията на земите и връзката 

им с устройствените предвиждания на плана.   

            -  Проблемите уреждащи нормативната уредба за комасация на земята са 

особено важни, защото определят политиката на развитие на устройственото планиране 

на земеделските територии, те имат особена актуалност и днес в този момент, когато се 

поставят условия за продажба и търговия със земеделски земи, създаване на пазарни 

отношения, без извършена комасация и отреждането й по предназначение в 

устройствените планове за агропроизводстени комплекси. 

Фиг. III.2 ОУП 

Костинброд с 

примерни 

агростопански 

територии. 
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Въпреки несъвършенството на нормативната уредба, липсата на доказани устройствени 

параметри и показатели, касаещи територията за сгради и комплекси за съхранение и 

производство на растителни и животински продукти, могат да регламентират 

конкретно, устройствени режими, граници и предназначение, определящи характера и 

начина на застрояване на същите. Агростопанските терени на животновъдството трябва 

да отчитат изискванията свързани с европейското законодателство за хуманно 

отношение при отглеждането им, както и изискванията към добивната хранително 

вкусова промишленост за санитарно хиегиенна защита, ветеринарно-медицински 

изисквания за отстояния, екологични и градоустройствени мерки. 

2. Правила на регулацията, планировката и застройката на териториите с 

агростопанско предназначение. Място на земеделските територии /стопански дворове и 

площадки на предприятия на хранително-вкусовата промишленост/ в ОУП на община 

или град и ПУП на населените места и техните землища, отчитайки повсеместния 

характер на развитие на стопанствата 

Общите правила за регулация, планиране и застрояване на териториите с 

агростопанско предназначение са опоменати в ЗУТ (чл. 16, чл. 17 и чл.18 от закона), 

като същите се явяват основание за изготвяне на подробните устройствени планове 

(ПР, ПРЗ, ПУР и др.). Планирането, регулирането и застрояването на земеделските 

територии като подробен устройствен план се извършва на база обемно устройствено 

решение (ЕУП) с доказани устройствени показатели и параметри на застрояване. 

Нормативната уредба разглежда застрояването на земеделските територии най-общо, в 

отделните видове ОУП и ПУП, без регламенти устройствени режими (устройствени 

параметри и показарели) посочва се, че устройството на земеделската територия на 

неземеделски нужди става по реда на закона (ЗОЗЗ и наредба №19 от 25.10.2012г.), като 

устройствените параметри се доказват със самият план.  

2.1 Упълномеряване на непълномерни имоти с ПРЗ, устройствени режими и 

генплан. 

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

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

решаване въпросите с комасацията на земеделските земи и тенденцията за устойчиво 

развитие на усройството 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.  

Въпреки несъвършенството на нормативната уредба, липсата на доказани 

устройствени параметри и показатели, касаещи територията за сгради и комплекси за 

съхранение и производство на растителни и животински продукти, могат да 

регламентират конкретно, устройствени режими, граници и предназначение, 

определящи характера и начина на застрояване на същите. Агростопанските терени на 

животновъдството трябва да отчитат изискванията свързани с европейското 

законодателство за хуманно отношение при отглеждането им, както и изискванията 

към добивната хранително вкусова промишленост за санитарно хиегиенна защита. 
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устройствен режим за сгради и комплекси на животновъдствотоHдо 10m 

устройствен режим за сгради и комплекси на растениевъдството Н до 50m 

устройствен режим за сгради и комплекси за преработка на растителни и животински 

продукти Н до 50m 

устройствен режим за смесени аграрно стопански територииHдо 50m 

устройствен режим за агротехнопарковеHдо 10m 

 

 

Фиг. III.3. Примерна схема на структуриране на агростопанска територия, 

регламентираща терените за животновъдство и добивна хранително-вкусова 

промишленост, както и санитарно-защитната зона към жилищните квартали, 

включваща агротехнопаркове, научни институти по животновъдство и растениевъдство 

и високи технологии. 
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Табл. Примерни устройствени режими за агростопанските територии с показатели и 

параметри на застрояване. 
№ 

 

Агростопанска 

Територияс 
промяна 

предназначени

ето на земята 

Устройствени параметри Отреждане и  

Ограничения-екологични, 
ветиринарно-хигиенни, 

технологични 

Функции-
обемноустройствени 

       Сигнатура 

Макс. П 

на застр. 

в % 

Макс. кинт Мин.Позеле

няване% 

Макс. Кота 

корниз в м 

цвят индекс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 За животно-

въдство 

 50 0,5 50 10 Говедовъдство, 

овцевъдство, свиневъдство 
и птицевъдство 

Жълт с 

зелен 
контур 

АС1 50, 

100,300,
500,1000 

 За растение-

въдство 

50 1,5 50 50 Зърносъхранение, 

зърнопреработка, фуражи, 

складове за плодове и 

зеленчуци, оранжерии и 

гъбарници, винарски изби 

Жълт с 

лилав 

контур 

АС2 

50,100, 

300 

За преработка 

на растителни 

и животински 

продукти 

60 1,5 40 50 Складови бази, преработ-

ващи предприятия на 

хранително-вкусовата 

промишленост 

Лилаво 

с зелен 

контур 

АС3 50, 

100, 300 

За смесени 

агростопански 

територии 

80 1,5 20 50 Търговксо складови бази, 

предприятия на леката и 

хранително-вкусовата 

промишленост, помощно 

производствени стопанства 

и хранителни сектори 

Сив с 

зелен 

контур 

АС4 50, 

100 

За агротехно-

паркове 

30 0,5 70 10 Комплекси на 

животновъдството и 

растениевъдството за 

научно-производствени 

изследвания и високи 

технологии 

Зелено с 

червен 

контур 

АС5 50, 

100 

 

 

Фиг. III.4.  Схема на зониране 

на агросто-панската 

територия по отношение на 

санитарно-хигиенни-те 

отстояния до жил. квартали  
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Фиг. III.5. Примерно зониране на агростопанската територия на „бяла и черна зона” на 

база комасацията на земеделските земи, с напречен разрез, с благоприятното 

въздействие на природния фактор на територията.                                                                    

Фиг. III.6.  Териториално-пространствена организация на системата „Труд” с линеарно 

решение на индустриалните територи и териториите с агростопанско предназначение, с 

устройствени режими. 



27 
 

IV. Необходимиизисквания за устойчиво развитие на териториите със 

сгради и комплекси за зърносъхранение, зърнопреработка (на примера на 

полските и планинските райони). 

1. Екологични фактори в развитието на териториите с агростопански функции за 

зърносъхранение и зърнопреработка (решения и мерки в планирането). Изисквания при 

изработване на ОУП и ПУП, засягащи земеделските територии - анализ и изводи. 

1.1. Устойчиво развитие на зелената система на териториите за съхранение и 

производство на растителни и животински продукти. 

Санитарно-защитната зона е територията между производствените помещения, 

съоръжения, инсталации и други източници, които отделят производствени вредности 

във външната среда и жилищната зона, населените места и зоните за отдих, съгласно 

градоустройствения план. Основните подотрасли на хранително-вкусовата 

промишленост изискват санитарно-защитни зони съответно с ширина 300, 100 и 50 м, 

които трябва да отговарят на следните основни показатели: 

а. Промишлените предприятия трябва да се разполагат по отношение на 

жилищните райони в градовете, с отчитане на преобладаващото направление на 

ветровете така че, вредностите от промишлените предприятия да не се пренасят в 

жилищния район и прилежащите му територии. (Фиг.IV.1) 

б. При разполагане предприятията на хранително вкусовата промишленост 

съвместно с други предприятия отделящи вредности, въз основа на идейния проект за 

опазване територията на промишлената площадка се изготвя ландшафтноустройствен и 

дендрологичен проект, в който се избират видовете растения по отношение на 

устойчивостта им срещу вредностите от производството. Прилагат се детайли за 

решаване на отделните малки архитектурни форми, декоративни стени, пана, подпорни 

зидове, перголи, елементи за нагледна информация. Всички тези елементи, освен 

строгото си функционално предназначение по отношение оформянето микроклимата на 

площадката имат и декоративно-защитни функции, които са предмет на архитектурно-

благоустройствените мерки по опазване на околната среда на промишлената площадка. 

Изводи: 1. Териториите на предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост, разположени както в градска среда, така и в суровинни райони, 

притежават обикновено оптималния коефициент на застрояване Пзастр. до 80% В такъв 

случай коефициентът на озеленяване Позелен. min 20% показва, че зелените площи са 

малки в сравнение с останалите терени на площадката на предприятията. 

                               2.  Необходимо е да се обърне сериозно внимание на защитната 

функция на зеленината по отношение опазване на природната среда, с оглед 

териториите на зелените площи да бъдат увеличени или още по-целесъобразно, да 

бъдат решавани като единно цяло в общата зелена система на производствената 

територия или ландшафта. 
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Фиг. IV.1. ЕУП „Мировяне” гр. София, илюстриращ ролята на зеленината на микро 

района по отношение на агро производствените комплекси (зелени цезури) . 
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Фиг. IV.2. Обемно пространствено проучване на мелница 150т /24ч  - обемно 

планировъчен модул 6х6х6 метра. 
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Опазването на околната среда от вредностите на хранително-вкусовата 

промишленост, от сградите и комплексите с агростопанско предназначение, се явява 

актуален проблем, свързан с устойчивото развитие на ландшафта, с отчитането на 

санитарно-хигиенните изисквания и разполагането на предприятията в системата на 

населените места и окръжаващите ги територии и с необходимостта от въвеждането на 

специфичните градоустройствени мерки за намаляване и изолиране на 

производствените вредности по отношение ОУП и ПУП, за подобряване условията на 

обитаване в градовете и населените места. Много от проблемите по опазване на 

околната среда за хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство не са 

още изследвани, несъвършени са и нормативните документи (отменената наредба №2 

м. 10. 2012 и последващата наредба №19 на МЗХ, МРРБ от 25.10.2012), което води до 

разглеждане проблемите на локализацията на производствените вредности от широк 

кръг учени, специалисти, проектанти, технолози, лекари и други. 

Решаването на проблемите по опазване на средата не зависи само от степента на 

замърсяване и характерния състав на промишлените отпадъци, но и от 

градоустройственото решение на аграрните обекти, при което първото и най-важно 

мероприятие за защита е диференциацията на предприятията по санитарни вредности и 

въвеждането и изпълнението на санитарната класификация за сградите и комплексите 

за съхранение и производство на растителни и животински и животински продукти. По 

отношение на промишлените вредности, голямо значение имат озеленяването и 

благоустрояването на промишлените територии, както и мероприятията по 

изграждането на санитарно-защитните зони. 

Изводите по опазване на околната среда от предприятията на хранително-

вкусовата промишленост се свеждат до следното: 

 1. Отсъствието на изчерпателна научна основа при решаването на 

агростопанските  територии и хранително-вкусовата промишленост в тях, по 

опазването на околната среда, довежда до влошаване условията за обитаване и труд в 

населените места, което създава необходимостта от решаване на проблемите освен с 

помощта на новостите на технологията, и със средствата на градоустройството и 

архитектурата това изисква  на научна основа да се развие устройственото им 

планиране. 

2. При проектирането на ОУП и ПУП на населените места и съответно на 

генералните планове на промишлените предприятия, групи и зони, е необходимо да се 

осъществи комплексно решение на въпросите, касаещи органичното единство между 

местата за обитаване и местата за труд, отчитайки устойчивото развитие на 

градоустройствената наука. 

3. В резултат на изграждане на промишлените групи от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост и тези със аграрно предназначение, чрез 

блокирането на сградите и на базата на секционния принцип, се съкращават територии 

и се пестят ценни градски терени, като: 
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- съкращаването на територията стига до              10 - 20 %; 

- дължина на ж.п.пътищата –    15 - 20 %; 

- пътищата за автотранспорта –               10 - 15 %; 

- инженерни мрежи –      10 - 15 %. 

4. При оценка на проектите по отношение икономията на земя, освен 

действащия показател на застрояването на територията или процент на застрояване, е 

необходимо да се разработват и коефициентите за стимулиране рационалното 

използване на територията, коефициента за разход на терен за единица мощност и 

процент на озеленяване, на единица мощност. 

5. Основни пътища за решаването на проблемите, свързани с икономия на терен, 

са: 

- обединяване на предприятията с агростопанско предназначение, в 

производствени групи, кооперирано изграждане на инженерната инфраструктура, 

спомагателните стопанства, енергийните и транспортни сгради и други;(хранителни 

сектори, общи стопанства и др) 

- максимално блокиране на сградите и съоръженията както в пределите на 

отделното предприятие, така и за различните подотрасли на хранително-вкусовата 

промишленост; 

-  използване на двуетажните и многоетажни сгради при решаване 

технологичните линии и потоци в хранително-вкусовата промишленост. 

6. Промишлените предприятия трябва да се разполагат по отношение на 

жилищните територии с отчитане преобладаващото направление на ветровете така, че 

вредностите от производствените сгради и съоръжения да не се пренасят към местата за 

обитаване и принадлежните им територии, което не изключва въвеждането на 

градоустройствените мерки за предотвратяване разпространението на вредностите от 

ветровете с нисък процент на повтаряемост. Преобладаващото направление на 

ветровете се отчита от розата на ветровете за топлия период на годината /месец юли/ на 

основата на многогодишни наблюдения. През този период предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост са най-натоварени по отношение преработването 

на суровините. Това са дните на кампанията по прибирането на реколтата и съответно 

замърсяванията от производството са най-големи. 

7. На съвременния етап на развитие в хранително-вкусовата промишленост се 

извършва в значителна степен реконструкция и модернизация, която включва и 

решаването на проблемите по опазване на околната среда При това голямо значение 

имат техническите мерки за защита от вредностите на производствата, предоставяни от 

развитието на технологиите. Ето защо едно от най-ефективните средства е 

максималната локализация на вредностите в самите технологични агрегати и 

технологични линии. 

8. Минималната ширина на санитарно-защитната зона трябва да се определя за 

всеки конкретен случай, с отчитане на производствените и природни фактори на 
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територията на промишленото предприятие. Упоменатите санитарно-защитни 

отстояния в санитарната класификация не винаги осигуряват защитата срещу 

вредностите на производствата, което изисква въвеждането на устройствените мерки за 

защита. 

9. Санитарно-хигиенните свойства на зеленината на промишлената територия се 

изразяват главно в: 

- защита здравето на хората от вредностите от агропроизводствата; 

- защита от неблагоприятните микроклиматични фактори на производствената 

среда, на хранително вкусовата промишленост и селско стопанство; 

- озеленяване подходите към промишлената площадка, с оглед включването на 

зеленината в общата зелена система на града и естетизация на производствената среда. 

10. Зелените насаждения притежават три основни защитни функции на 

агропроизводствените територии – ветрозащитна, прахозащитна и шумозащитна. При 

ветрозащитата на зеленината трябва да се вземе под внимание нейната обратима 

функция. Зеленината може да предотврати разпространението на вредностите от 

производствената територия към прилежащите жилищни квартали, като снижи до 

минимум скоростта на вятъра, а съответно може и да защити територията на 

агропроизводствената площадка от нежелателни въздушни течения, с оглед 

предотвратяване замърсяването й от други производствените вредности. Защитните 

насаждения по отношение на прахови емисии, главно в зърнопреработвателната и 

фуражна промишленост, трябва да се разполагат в непосредствена близост до 

източниците на прах. За шумопоглъщата зеленина най-ефективни са зелените пояси с 

ширина 20 до 25 метра. 

11. При оценка на проектите за богато и максимално озеленяване трябва да се 

има предвид, че такова не може да се търси при наличие на минимален коефициент на 

озеленяване. Съществува необходимостта за увеличаване стойността му за сметка на 

алейната мрежа и пътищата, при сградите и комплексите за съхранение и производство 

на растителни и животински продукти. 

12. Важно условие за запазване характера на околната среда е територията на 

агростопанските комплекси да има проектни коти, доближаващи се до терените, като 

при решаването на вертикалната планировка проектантите трябва  да се съобразяват с 

ландшафтните особености на местността. 

13. Основните благоустройствени мерки за защита от производствените 

вредности в хранително-вкусовата промишленост са: 

- територията на агропроизводствената площадка трябва да бъде озеленена не 

по-малко от 25 на сто от общата й площ; 

- съществуващата растителност е необходимо да се запазва; 

- при озеленяването на територията на комплексите и предприятията от 

хранително вкусовата промишленост трябва да се отчитат условията на производството 

и съответните климатични особености на местността (аерация, инверсия и други); 
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- изграждане на общи колектори на инженерните мрежи и освобождаване 

площите за озеленяване; 

- използване на декоративно-защитни пана и екрани; 

14. За да се предвидят необходимите градоустройствени и проектантски мерки 

по опазване на околната среда от предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост, се налага и изследването на функционалните схеми на производствата 

като се определят местата на отделните вредности. Въз основа на тези проучвания е 

съставена общата класификация на вредностите в хранително-вкусовата промишленост 

(Табл.II.8). Функционалните схеми на производствата и видовете вредности в тях са 

базата, върху която архитектът – проектант може да въведе необходимите проектантски 

мерки по опазването на околната среда както на територията на агропроизводствената 

площадка, така и в самите сгради, където се отделят вредностите. 

При съществуващи предприятия борбата с вредностите от производствата 

получава още по-конкретен характер, с конкретни мерки по опазване на природната 

среда. 

Функционалните схеми с вредностите от производствата са водещи при 

определяне на местата на устройствена намеса и мерки в плана по отношение 

предотвратяване на агростопанските територии. 

Изводите от настоящия труд поставят на научно обоснована база голям брой 

проблеми, отнасящи се до опазване на околната среда, при сградите и комплексите за 

съхранение и производство на растителни и животински продукти, без да претендират 

за пълнота. Надявам се, че ще бъде полезен за правилното практическо решаване на 

актуалните проблеми и задачи за тях, при бъдещо иницииране на нова нормативна база, 

решаваща проблемите при устройството на териториите, комплексите и сградите за 

производство и съхранение на растителни и животински продукти. 
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V. Заключение и принос. 

 

На съвременния етап на развитие в хранително-вкусовата промишленост се 

извършва, в значителна степен, реконструкция и модернизация (конверсия) на 

териториите за сгради и комплекси за съхранение и производство на растителни и 

животински продукти, включващи  решаването на проблемите по опазване на околната 

среда, при това голямо значение имат техническите мерки за защита от вредностите на 

производствата, предоставяни от прогреса на технологиите. Въвеждат се устройствени 

мерки за защита на околната среда с устройствените планове, с режими на застрояване 

за агростопанксите територии. 

1. По мнение на автора, научните приноси на докторантския труд могат да се 

изразят в следното: 

1.1 Предлага се подобряване на устройствената структура в рамката на общите и 

подробни планове на населените  места, засягаща производствените територии с 

агростопанско предназначение.  Изяснява се мястото и ролята  на териториите за сгради 

и комплекси  за съхранение  и производство на растителни и животински продукти в 

общата рамка на устройствения план. 

1.2 Поставя се начало на цялостен анализ на териториите с агростопанско 

предназначение от системата „труд“ и връзката им с останалите системи:  „ обитаване“ 

и „отдих“. 

1.3 Въвежда се локализация на комплексите за съхранение и производство на 

растителни и животински продукти на база на санитарно-хигиенните изисквания,  

която в значима степен,  научно обосновава планирането на общите и подробни 

устройствени планове по отношение на устройствените режими и устройството на 

санитарно защитните зони в плана. 

2. Научно практическите изводи според автора са: 

2.1 Планирането на териториите за комплексите за съхранение и производство 

на растителни и животински продукти, с конкретното им означение в ОУП и ПУП, се 

предлага да се обозначават, съгласно въвеждане на нови устройствени режими, 

показатели и параметри на застрояване и предложение ( вр. Наредба 7 на МРРБ) това 

дава самостоятелен статут на тези територии, по отношение на планирането им от 

жилищни и други производствени структури. 

2.2 В обхвата на плана да се  включват УПИ, попадащи в санитарно-защитни 

зони, като се предвиждат за озеленяване или за други функции съвместими с 

функциите на комплексите за съхранение и производство на растителни и животински 

продукти. 
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2.3 Очертават се конкретни мерки за проектантската практика по отношение 

опазване на околната среда и екологичните изисквания при решаване на генплана на 

комплексите за съхранение и производство на растителни и животински продукти. 

3.   Предназначение:  

- Надявам се че представения труд може да бъде полезен в следните насоки:  

3.1   По въпросите за устойчиво развитие на агропроизводствените територии по 

отношение мястото им в устройственото планиране. 

3.2 Като методика за планиране на градоустройствената структура, 

(усртойствени режими, градоустройствените показатели и параметри) на териториите 

за сгради и комплекси  за съхранение  и производство на растителни и животински 

продукти. 

3.3.   Като основа за разработване на бъдещи нормативни документи, в областта 

на устроиството и планирането на агростопанските територии. 

-------------------- 
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