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Дисертационният труд съдържа 260 страници, включително 85 фигури, 7 таблици и отделно 
28 приложения. Библиографията обхваща 131 номерирани източника, включително 
99 нормативни документи, като извън нея са посочени източници на информация по темата 
в 62 електронни адреса и стандарти и технически спецификации от 287 заглавия. 
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I. ВЪВЕДИНИЕ 

I.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В съвременното общество процесите и условията в складовите сгради са стратегически 
елемент от дистрибуционната верига на производството и разпространението на стоките и 
материалите, и следователно и във формирането на икономическата структура на обществото. 
Обществено-икономическото развитие в РБългария от 90-те година на XX век определи 
развитието на типове и видове складови сгради и стопанства, които не са присъствали в 
архитектурната типология дотогава. 

В складовите сгради в промишлеността и търговията се използва специално складово 
оборудване изискващо сгради с възможност за поемане на големи натоварвания и с 
експлоатационна гъвкавост. Взаимосвързано с типа сгради са приложението и 
усъвършенстването на транспортните превозни средства и товаро-разтоварните устройства. 
Развитието на строителните материали и конструкции обосновава прилагането на ефективни 
строителни решения при относително големи подпорни разстояния. Съществен е въпросът за 
комплексното реализиране на складовите сгради и стопанства, включващо взаимообвързано 
изграждане на складови площи, товаро-разтоварни пространства и обслужващи елементи. 

Актуалността на изучаването на типа сгради се определя от широкото им приложение при 
инвестиционните предложения в съвременната икономическа обстановка. Но въпреки това не 
е известна актуална специализирана литература, която да систематизира и анализира 
многообразните примери и да предоставя подробна информация за специфичните 
функционални и технически изисквания. Проблемът за оптималното строителство на складови 
сгради е важен и при реконструкция и преустройство на съществуващи производствени и 
складови площадки. 

Обект на това проучване са складовите сгради и складови стопанства предназначени за 
закрито търговско складиране на материали и изделия при конкретен режим на съхранение. 
Разглеждат се складови сгради за различни видове материали, без свободно насипните 
материали и опасните отпадъци, и без взривоопасни, газообразни и радиоактивни материали 
със специфичните им начини на обработка при складиране. Не се коментират складове за 
отдаване под наем на граждани за съхранение на собствени материали и инвентар.  

Самостоятелните складови сгради се дефинират като взаимосвързана система от складови 
площи и пространства за обработка и съхранение на товари, помещения за обществено 
обслужване на първични нива, и помещения за технически инсталации. 

Предмет на изследването е взаимното обвързване на функционалната и технологична 
структура и особености на самостоятелните складови сгради и стопанства с 
архитектурно-естетическото и строително-техническото им решение. 

В дисертационния труд е отразено съвременното състояние на складовите сгради в 
историческата рамка на последните 20 години на базата на специфичните климатични и 
социални особености, и нормативна рамка в РБългария. 

Целта на разработката е определянето на основни характеристики за класификации и 
критерии за комплексна оценка на складовите сгради с функционалната им структура, 
приложимите строително-конструктивни системи и подсистеми и технически инсталации, 
както и перспективните насоки за развитие на архитектурата на складовите стопанства и 
единични складови сгради в контекста на съвременните обществено-икономически условия. 

Приетите методи на изследване са съобразени с научната област и със спецификата на 
определените обект и предмет на труда. Приложен е системно-структурния анализ при 
изследване и проучване на научните трудове, нормативна рамка и съществуващия опит ви 
изградените примери. 
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За постигане на поставените цели се конкретизират и развиват основни задачи, които 
определят съдържанието и общата структура на труда: 

1. Преглед и оценка на отразяването в научната литература на изследвания тип сгради. 

2. Анализ на чуждестранни и български проекти и реализации (включително на автора) на 
складови сгради в близък времеви план. 

3. Систематизиране на изискванията на действащата нормативна база и формиране на 
препоръки за актуализиране и усъвършенстване. 

4. Изследване на отделните функционални елементи в типа сграда, както и на връзките им в 
цялостна функционална структура. 

5. Обобщаване на архитектурно-конструктивните решения на складовите сгради с извеждане 
на основни изисквания и тенденции. 

6. Класификация на използваните строително-конструктивни системи в складови стопанства.  

7. Дефиниране на методически указания за проектиране на самостоятелни складови сгради и 
стопанства, включващи и критерии за анализ и оценка 

8. Формулиране на основни изводи от изследването, включително перспективи за развитие. 

В изложението е доказана формулираната основна теза на дисертационния труд: складовата 
сграда, като тип промишлена сграда, е със специфично функционално съдържание на 
основата на съвременните складови технологични процеси и оборудване, което в 
двупосочно взаимодействие с архитектурната конструкция формират архитектурните 
пространства и образа на обекта при определена икономическа оценка. 

I.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ  

Складовете са предназначени за временно съхраняване на суровини и материали, части, 
полуфабрикати и готова продукция (стоки) в мястото на производство или на потребление, 
или по пътя на движение между тях. Складовете са материалната и информационната връзка 
за стоките между производител и консуматори – еднопосочно, и между производител и 
доставчици – двупосочно. Способстват за гарантиране на предлагането и задоволяване на 
търсенето, както и разширяване на пазарите. 

Представени са основни определения на използваните понятията, като авторски са за складова 
сграда, складово стопанство, товарна стокова единица и товаро-разтоварни рампи. 

Склад – цялостно търговско предприятие или обособено звено в предприятие за изпълнение 
на дейности по складиране на стоки и материали, включващо имот и/или сгради заедно с 
цялостната система за организация, управление и изпълнение на функционалните и 
икономическите процеси по доставка, натрупване и разпределение на стоки и материали. 

Складова сграда – сграда за изпълнение на процеси (разтоварване, приемане, съхранение, 
издаване и натоварване) по складиране на стоки и материали, с или без обслужващи 
комплекси. 

Складово стопанство – комплексен складов обект предназначен за осъществяване на 
складова дейност включваща две или повече операции, заедно с необходими обслужващи 
елементи и комуникационни площи, като дейността се осъществява в отделни подобекти 
от една или повече сгради и съоръжения при относителна обособеност в поземлен имот. 

Товарна стокова единица – стока или материал поставени/пакетирани на стандартизирана 
палета (най-често), в контейнер, инвентарна касета, кашон или друга тара, които могат да 
се съхраняват, обработват и предвижват хоризонтално и/или вертикално при използване на 
типово механизирано складово оборудване. 
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Товаро-разтоварните рампи (loading bays / железнодорожная рампа / автомобильная 
рампа) – елемент от сградата разположен по контура, с технологично предназначение за 
извършване на складови операции по разтоварване и натоварване на стоки и изделия (или 
формираните от тях товарни стокови единици) от/на паркирали към нея товарни моторни 
превозни средства и/или товарни железопътни вагони. 

I.3. ОБЗОР НА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СКЛАДОВИТЕ 
СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Проблемите на складовите стопанства и сгради намират своето отражение в научната 
литература, в нормативната уредба от закони, наредби и стандарти, и в многобройните 
проектирани и изградени инвестиционни проекти за строежи в страната и чужбина. 

I.3.1. ОБЗОР НА ОТРАЗЯВАНЕ НА В БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА 

Проучено е отразяването на складовите сгради и стопанства, и на проблеми свързани с тях, 
в четири научни публикации в РБългария с автори: 

1. проф.арх.Методи Писарски и доц.арх.Анна Аврамова – книга Промишлени сгради 
издадена през 1987 г. 

2. проф.арх.Чавдар Ангелов – книга Сградостроителство, част 1 издадена през 1987 г.  

3. проф.арх.Милко Ангелов – книга Архитектурни конструкции, част 2 издадена 
през  1989 г.  

4. доц.арх.Анна Аврамова– дисертация на тема „Насоки за архитектурно усъвършенстване на 
перспективните типове едноетажни промишлени сгради” защитена през 1991 г.  

Разгледаните теми в първата книга обхващат всички групи основни характеристики 
приложими и при складовите сгради и стопанства. Следващите две книги са насочени само 
към архитектурно-конструктивни характеристики на строежите като цяло. В последната 
публикация се разглеждат характеристики на тип промишлена сграда, но обвързано с 
архитектурно-конструктивното решение. 

I.3.2. ПРОУЧВАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИРАНИ И ИЗГРАДЕНИ 
СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

В икономическия живот в РБългария от началото на XXI век, а в чуждестранната практика 
започвайки още от последните две десетилетия на миналия век, се наблюдават силни процеси 
на изграждане и експлоатация на самостоятелни складове, като отделни складови сгради и 
цели складови стопанства. Мястото на самостоятелните складове в системата на дистрибуция, 
и развитието на технологиите водят до промени в концепциите и реализациите на складовите 
стопанства. В изпълнение на поставените задачи на настоящия труд сe проучват и 
систематизират проектирани и изградени в РБългария и в други страни 58 складови стопанства 
и сгради, като техните характеристики в обективни в максимална степен са представителна 
извадка за отделните класификационни типове и видове складове. 

Съставената оценка в табличен вид е съгласно анализирани следните четири групи основни 
характеристики на складовите сгради и стопанства: 

1. устройствени характеристики и застрояване – включваща: устройствени територии и 
категории, клас по разгънатата застроена площ, структура на застрояване, разполагане на 
товарно-разтоварни рампи в застрояване, и структуриране на обслужващи комплекси. 

2. технологични характеристики и технологично оборудване – подтип самостоятелен 
склад, режим на организация,  размер на товарните единици, схема на складиране начин на 
съхранение | схема на подреждане на товарни единици, подемно-транспортно оборудване и 
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степен на автоматизация, товаро-разтоварна рампа по ниво спрямо терен и по ъгъл на 
разполагане към сграда, структура на складови зони и обслужващи комплекси. 

3. архитектурно-конструктивни характеристики – обвързаност на конструктивното 
решение с технологичната система, конструктивна система, материал и начин на 
изпълнение, геометрични характеристики на складовата сграда и на сградите на 
обслужващите комплекси. 

4. технически инсталации, работна среда и пожарна безопасност – температурен режим 
на склада, технически инсталации с обхват и вид, клас на функционална пожарна опасност, 
категория по пожарна опасност и тяхното въздействие върху архитектурното изпълнение. 

Описаните характеристики се  отразяват на цялостното архитектурно-строителното решение 
на складовата стопанства и на формирането на архитектурния образ, както и на организацията 
и етапността на реализирането, и възможностите за последващо развитие. Обединяването на 
съставената оценка и с икономическа оценка по инвестиционни стойности и експлоатационни 
разходи формира окончателната комплексна оценка на склада, като елемент от 
дистрибуционната система на стоки и материали. 

I.3.3. ОБЗОР НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАЗЯВАНЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

Разгледани са действащите закони, подзаконови нормативни актове и стандарти на 
национално ниво, свързани с проектирането, изграждането, приемането и функционирането на 
складовите сгради. Успоредно с националните нормативи са анализирани и чуждестранни 
документи относно обекта на изследването. Цел на тази част от изследването е 
систематизиране на изискванията и правилата, които са наложени върху складовите сгради.  

Нормативните документи могат да се систематизират в зависимост от конкретния им обект и 
от групите основни характеристики за складови сгради и стопанства, към които се отнесат:  

1. с дефиниран конкретен обект складови сгради – Складове с общо предназначение. 
Норми за проектиране публикуван през 1984 година, и други наредби за проектиране и 
строителство на складове в зависимост от вида на складираните продукти или отпадъци, и 
изискваните режими за тяхното съхранение. 

2. с обект други типове сгради, отразяващи се и при складовите сгради – Норми за 
проектиране на генерални планове на промишлени предприятия от 1988 г., Норми за 
проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия” от 1988 г. и Норми 
за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия 
от 1982 г., които са приложими на основание на 20, алинея 2 от ЗУТ. 

3. с общо поле на приложение за безопасност при пожар – Наредба No Iз-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
включващо норми за устройството и застрояването на урбанизираните територии и 
цялостното изпълнението на нови строежи – технологични и функционални, архитектурно-
конструктивни характеристики и технически инсталации. 
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II. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВИ 
СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

На основата на проведения системен анализ на съвременното състояние на отразяване на 
проблемите на складовите сгради и стопанства се дефинират основните изводи относно обекта 
и предмета на настоящия труд. Резултатите от анализа на различните писмени източници и 
реализирани строежи позволяват формирането на работна хипотеза за възможните 
класификации при основната типология на складова сграда. 

II.1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
НА СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Изводите от извършеното подробно изследване на складовите сгради и стопанства могат да се 
обобщят в резултатите на отделните поставени задачи: от анализа на научната литература, от 
изследването на проектирани и изградени обекти, и от анализа на нормативната уредба. 

II.1.1. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА 

Научните издания на български език съотносими към темата на настоящата разработка са 
издадени основно в края на 80-те години на миналия век, и е обосновано приложението на 
едноетажни промишлени сгради. В тях складовете са разгледани в контекста на част от 
производствено предприятие, което е силно ограничително. Съвременната роля на 
самостоятелните складови сгради определят необходимост от допълване на характеристичните 
им класификации. Важно за научното знание за типа сгради е отразяването на актуалните 
норми за устройство на територията. Функционалните особености и технологичните 
характеристики не са цялостно дефинирани. Актуалното складово технологично оборудване 
налага силно отражение върху функционалното и архитектурно-планировъчното решение. 
Развитието на техниката промени приложимите конструктивни системи и схеми, и технически 
инсталации при строежи в складово стопанство и формирането на цялостни 
архитектурно-композиционни решения, както и общите насоки за развитието им. 

Чуждестранните научни издания описани в библиографията са издадени през настоящия век 
редакции на издадени по-отдавна книги. Различните социално-обществени и икономически 
условия в отделните страни определят и локални изисквания и характеристики на типа сграда. 
Видовете технологични товари и спецификата на товаро-разтоварните рампи са разгледани 
изключително детайлно, но начините на съхранение не са систематизирани и не отразяват 
съвременното състояние на складовото оборудване. Проблемите за устройството и 
функционалната структура на складовата сграда и стопанство са останали недокрай изяснени. 
Архитектурно-конструктивните характеристики на сградите са само маркирани и не се изявява 
въпросът за обвързаността на конструкцията на складовата сграда с технологичните системи. 

II.1.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И СИСТЕМАТИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИРАНИ 
И ИЗГРАДЕНИ СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Изводите от анализираните проектирани и изградени складови сгради и стопанства са с 
изискваната степен на представителност и цялостност, и са систематизирани в пет 
направления по определените четири групи основни характеристики и по архитектурен образ. 

При анализа на устройствените характеристики се констатира, че самостоятелни складове1 
се предвиждат в урбанизираните територии на населените места, като се предпочитат терени в 
непосредствена близост до първостепенната улична мрежа или с преки транспортни връзки 

                                                 
 
1 Типологията и класификациите на складовите сгради са съобразно подтиповете и видовете описани в 

раздел II.2. ОСНОВНИ КЛАСИФИКАЦИИ ПРИ ТИПА СКЛАДОВА СГРАДА.  
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към републиканската пътна мрежа. Изграждат се и самостоятелни складове с по-големи 
застроени площи на разстояние от останалите урбанизирани територии. По структура на 
застрояването на складовото стопанство преобладава широкоплощното, а павилионното 
застрояване е най-често прилагано при малки складове. Складовите сгради се блокират или 
поне групират, особено около комуникационните площи за товари.  В някой примери липсват 
достатъчно комуникационни площи или местата за паркиране на леки автомобили са 
недостатъчни. Преобладават товаро-разтоварните рампи за автомобилен транспорт, а схемата 
на разполагането е едностранна. Обслужващите комплекси са съобразно конкретния им вид и 
съдържание: при ограничено се обособяват във вътрешността на складовите зони, а при 
относително голямо развитие – периферно, контактно до сгради със складови зони. 

Различните подтипове самостоятелните складове се отразяват на технологичните 
характеристики на складовите сгради – площи, габаритни размери, общата функционално 
схема2, използвани стелажни системи и мецанин системи, и организация. Преобладаващо във 
всички самостоятелни складове се използват палети за тара на товарните стокови единици. 
При складовете с малка застроена площ и при складовете за директно претоварване начинът на 
съхранение на товарните единици е подово съхранение, а при останалите класове складове 
по РЗП се предпочитат стелажни системи. Използваното складово подемно-транспортно 
оборудване е определящо за геометричните размери на складовите зони. Товаро-разтоварните 
рампи по нива се според вида и нивото за движение на комуникацията за товари, което се 
отразява на височината на сградата и застроения и обем. Разполагането им спрямо сградата 
влияе на цялостното комуникация за товари. Взаимното разполагане на отделните складови 
зони и обслужващи комплекси е съобразно подтипа на склада. 

По архитектурно-конструктивните характеристики почти изцяло складовите сгради в 
РБългария са със самостоятелно конструктивно решение, а в световната практика сградите с 
взаимосвързано конструктивно решение са с дял не превишаващ 5 %. При самостоятелното 
решение преобладават линейни конструктивни системи. Основните строително-конструктивни 
системи са: гредови пълоностенни, прътови греди (ферми) и рамки при сглобяем или 
комбиниран (монолитен и сглобяем) начини на изпълнение. Складовите сгради със 
взаимосвързано решение са със стелажна структура и покривна конструкция от стомана при 
сглобяемо изпълнение. Тенденция е размерите на конструктивното поле да са обвързани с 
избраните начин на съхранение, клас на склада по площ, икономическа оценка на 
инвестиционни разходи и условия за промяна на складова технология. Светлата височина до 
долен ръб на конструкцията е обвързана с приложените начин на съхранение и 
подемно-транспортно оборудване, нормите за безопасност при пожар и устройствените 
ограничения. Обвързаността на конструктивна система на обслужващите комплекси с 
конструкцията на складовите зони се определя от развитието и интегрираността на 
функционалните звена за обслужване, от подтипа самостоятелен склад, и от класа по площ. 

В складовите сгради техническите инсталации са съобразно с изисквания за температурен 
режим при складови процеси, а предпочитаните системи са централни. Естественото 
осветление на складови зони при допустимост намалява значително експлоатационните 
разходи, като преобладаващи варианти са странично по фасади, покривни прозорци (единични 
и ивични). Изкуственото осветление е с линейни и точкови осветители, като в примерите от 
последните години са с източници светоизлъчващи диоди (LED). Съобразно изискванията за 
осигуряване на безопасност при пожар и свойствата и количествата на съхраняваните стоки и 
материали разгледаните складови сгради са от клас функционалната пожарна опасност – само 
от клас Ф5, два подкласа на функционалната пожарна опасност – подклас Ф5.2  и 
подклас Ф5.4, и две категория по пожарна опасност – категория Ф5В  и категория Ф5Д. 
Пожароизвестителна инсталация е изградена във всички складови сгради с РЗП над 1500 m2, 

                                                 
 
2 Дефинираните функционални схеми, видове рампи и други са съобразно глава III. ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ И СТОПАНСТВА. 
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както и при по-малка площ в сгради от категория Ф5В. Автоматични пожарогасителни 
инсталации (АПГИ) са изпълнени във всички складови сгради с РЗП над 2000 m2, или с 
височина на складиране над 7 m от категория Ф5В. Вентилационни системи за отвеждане на 
дима и топлината (ВСОДТ) в РБългария се изграждат в сгради проектирани след 2010 година. 

Реализираните обекти са с много добри технологично и функционално решения, и 
архитектурен образ. В почти всички примери в архитектурната форма е отразена 
спецификата на вътрешните пространства и дефиниращата ги архитектурна конструкция. 
Тенденция е строежите да се носеща конструкция с тектоничното въздействие само във 
вътрешните складови пространства. В примерите е формиран цялостен и ясен 
обемно-пространствен образ с изчистено графично членение на фасадните композиции. 

На основата на съставения актуален анализ на опита в проектирането и изграждането на 
складовите сгради и стопанства се дефинират основни насоки в развитието на типологията. 

II.1.3. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В РБЪЛГАРИЯ 

Основните нормативни документи относно складовите сгради са от 80-те години на XX век, 
като не са претърпели съществени изменения. Най-съвременни са нормите по устройство на 
територията и за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар от първото десетилетие на XXI век, както и хармонизираните европейски стандарти 
от второто десетилетие, които са претърпели многобройни изменения. Използваната 
терминология и препратки в разгледаните подзаконови нормативи са неактуални. 

Самостоятелните складовете се характеризират с редица специфични особености, които са 
основа за отделянето им в обособен тип на промишлените сгради – преобладаващ процес на 
съхранение на стоки и материали, голям дял на товаро-разтоварните рампи и 
комуникационните площи в генералния план, интегриране на технологичното оборудване като 
носеща конструкция за складовата сграда и други. Ограниченията в обхвата на нормите за 
складове с общо предназначение оставят проблема за типовете складови сгради неизяснен 
като класификация и съдържание. В текстовете не са дадени характеристики на складовете по 
редица параметри, които са важни за архитектурно-строителното решение. 

В нормите за производствени и обслужващи сгради са изведени общите принципи и 
ограничения, но редица указания не са приложими при складови сгради или са неактуални. 
Разгледаните документи за други видове складови сгради са преобладаващо с организационни 
изисквания без да се представят правила за архитектурно-конструктивното решение. Във 
всички норми проличава факта, че са създадени при действието на друг обществено строй. 

В нормите за безопасност при пожар са обхванати важни изисквания относно разположение, 
планово решение, и основни технически показатели на складовите сгради и допустимите 
видове строителни конструкции и материали. Функционално нормираните фиксирана площ за 
едно работно място от 30 m2/p и изчислителния брой на хора за пребиваване и евакуация 
не са актуални за самостоятелен склад. Фиксирани са специфични изисквания за складови 
сгради, но те не са разгледани в детайли при увеличено количество на съхранявани материали. 
Складовете минерални торове нямат основното определение относно подклас Ф5.4. 

При подзаконовата уредба в номенклатурата на видовете строежи складовите сгради се 
категоризират основно по критерия брой работни места, а в съвременността броят на 
работниците не е директно обвързан с основните характеристики на строежа. В действащите 
норми за видове строежи е изпуснато въобще вписването на складове за видовете строежи от 
втора, трета и четвърта категория, а при определяне на номенклатурата сградите на складове 
за търговия необосновано са включени във видове сгради за обществено обслужване. 

Цялостното разглеждане на нормативната база констатира значителните несъответствия и 
непълноти относно обекта и предмета на настоящото изследване, при необосновано тяхно 
нормиране в прекалено голям брой документи. 
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II.2. ОСНОВНИ КЛАСИФИКАЦИИ ПРИ ТИПА СКЛАДОВА СГРАДА 

На основата на проведените изследвания се дефинира работна хипотеза за възможните 
класификации при основната типология на складова сграда. 

II.2.1. ОСНОВНИ ТИПОВЕ СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Определят се два основни типа складове съобразно мястото им в производствено-търговския 
процес, и определената от това специфика на организация и протичане на складовите 
технологични процеси и цялостното архитектурно решение: 

1. Склад производствен – предназначен за съхраняване на суровини до влагането им в 
производството и на собствена продукция до времето на нейната продажба или доставка до 
търговци.  

2. Склад самостоятелен – предназначен за временно съхранение на стоки и материали в 
различни количества за оптимално организиране ефективното им разпределение до 
конкретните потребители в даден териториален обхват. 

II.2.1.1. Производствените складове – подтипове (не са обект на настоящия труд) 

Производствените складове осигуряват непрекъснатостта и надеждността на производствените 
процеси, които са с непрекъснат характер в две посоки: с периодично доставка на суровини и 
материали и натрупване на готовата продукция, и оптимално изравняване на темповете на 
протичане на различните производствени операции.Складовете в промишлени предприятия по 
връзки и интеграция с основния производствен процес се определят в четири подтипа: 

 складове за суровини 

 складове за полуфабрикати 

 складове за готова продукция 

 складове за спомагателни материали и други допълнителни складове. 

II.2.1.2. Самостоятелни (търговски) складове – подтипове 

Самостоятелните (търговски) складове са основен елементи от системата за дистрибуция на 
стоки и материали на търговския пазар, която гарантира своевременното и безпроблемното им 
достигане до съответните потребители. Различните икономически цели при самостоятелните 
складове с възможните различни режими на собственост, управление и ползване се отразяват 
на цялостното решение на определени четири подтипа складова сграда:   

 склад самостоятелен от общ характер – предназначен за временно съхранение на стоки и 
материали за оптимално организиране на ефективното им разпределение в даден 
териториален обхват. Собствеността на този подтип склад и управлението му е обикновено 
от трета страна, извън производителя и търговеца на дребно. 

 склад самостоятелен за отдаване под наем – за съхранение на стоки и материали от 
самостоятелни външни търговци. Собствеността е от трета страна извън производителя и 
търговците на едро и дребно. Обектът се разглежда като инвестиционен финансов проект в 
недвижим имот. Предоставя се под наем на търговец на дребно, които се занимава за своя 
сметка с транспорта, приемането, складирането и издаването на стоките. 

 склад самостоятелен с адресирани складови места под наем – предназначен за временно 
съхранение на стоки и материали в ограничени количества на самостоятелни търговците 
на дребно. Обектът се разглежда като инвестиционен финансов проект в производствено 
предприятие (складово предприятие). Собствеността и управлението е от трета страна, 
извън производителя и търговеца на дребно, която страна се занимава с транспортирането, 
приемането, съхранението и издаването на стоките на основата на сключен договор.  
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 склад самостоятелен за директно претоварване – предназначен за претоварване на стоки 
и материали от едно транспортно средство на друго при ограничено до 24 h на тяхното 
съхранение с цел ограничаване на общите разходи чрез елиминиране на тези свързани със 
съхранение. Собствеността на този тип складове и управлението им е обикновено от трета 
страна, извън производителя и търговеца на дребно. 

Определянето на подтипове самостоятелни складове по организация и управление е в пряка 
връзка с всички аспекти на сградата и стопанството: устройство на територията и генерален 
план, функционални зони, схема и елементи, обща планова схеми  и  използвано технологично 
оборудване, прилагани конструктивни системи и схеми, и техническите инсталации, мерки за 
пожарна безопасност, архитектурен образ и икономическата оценка. Следователно 
представената класификация не е само с организационни и управленски категории на различни 
видове икономически дейности, а е и цялостно дефиниране на подтипове складови сгради и 
свързаните с тях сгради на обслужващи комплекси.  

II.2.2. ВИДОВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Използваната работна хипотеза за възможните класификации на складовите сгради и 
стопанства от самостоятелен тип допълнително се разширява и конкретизира 
по 24 специфични определящи характеристики, които са разделени от автора в 
четирите дефинирани групи – устройствени, технологични и функционални, 
архитектурно-конструктивни, и технически инсталации и  пожарна безопасност. 

II.2.2.1. Класификации по устройствени характеристики и застрояване 

В групата на устройствени характеристики и застрояване се включват, както следва: 

1. разположение в отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни 
терени: група I. – в устройствени зони в населено място, група II. – в обособени 
промишлени райони по периферията на населено място, и група III. – самостоятелно или в 
обособени промишлени райони, които са на разстояние от урбанизирана територия. 

2. структурата на застрояване на складовото стопанство в урегулирания имот – 
широкоплощно, павилионно, и комбинирано. 

3. характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация на строежа: 
категория I – складови сгради с капацитет над 500 работни места, както и складове на 
металургична и химическа промишленост, или за взривни, пожароопасни и отровни 
вещества, категория II – с капацитет от 200 до 500 работни места, както и за отпадъци, 
категория III – с високо застрояване или РЗП над 15000 m2 или капацитет от 100 
до 200 работни места, както и за химични препарати за растителна защита, категория IV – 
със средно застрояване или РЗП от 5000 m2 до 15000 m2 или капацитет от 50 
до 100 работни места, и категория V – с ниско застрояване или РЗП до 5000 m2 или 
капацитет до 50 работни места. 

II.2.2.2. Класификации по технологични и функционални характеристики и оборудване 

От групата на технологични и функционални характеристики и технологично оборудване са: 

1. номенклатура на съхраняваните стоки и материали и техните характеристики – 
хранителни, нехранителни (без строителни материали и изделия), строителни материали и 
изделия, твърди горивни материали, отпадъци, и специализиран за специфични стоки. 

2. физично състоянието на складираните стоки и материали и наличието на опаковка –за 
пакетирани и бутилирани стоки, за насипни товари, за течности и за газове. 

3. размери на складираните стоки и материали – голямо форматни елементи, товарни 
единици с палета, и малки елементи с ограничени размери пакетирани, бутилирани или 
непакетирани. 
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4. достъп до товарните стокови единици – избирателен, избирателен под условие, и 
неизбирателен. 

5. начин на съхранение на товарни единици и използвано складови системи за съхранение –
подово съхранение и съхранение на стелажи. 

6. схема на подреждане в план на товарните стокови единици с/или без стелажни системи – 
проходна паралелна с технологични  проходи, проходна паралелна с двойна дълбочина, 
блокова схема, и свободно стоящо подреждане 

7. санитарно-хигиенни и екологични изисквания при съхранение на стоките и 
материалите – при нормални изисквания, при специални изисквания за предпазване на 
товарите, и при специални изисквания за запазване на околната среда. 

8. температурен режим за изпълнение на складовите процеси – без специални изисквания, 
климатизиран, и хладилен. 

9. степен на механизация и автоматизация на складовите процеси – немеханизиран, 
механизиран, автоматизиран частично, и автоматизиран. 

10. използвано основно подемно-транспортно оборудване – ръчно водим и/или управляем 
палетен повдигач, фронтален високоповдигач , високоповдигач с изнесени опори и средна 
мачта, страничен високоповдигач с челна мачта или средна мачта, кран мостов (или кран 
греда) с повдигаща платформа, и стелажен високоповдигач. 

II.2.2.3. Класификации по архитектурно-конструктивни характеристики 

Архитектурно-конструктивни характеристики се конкретизират от класификациите по: 

1. разгъната застроена площ и/или застроен обем, и/или полезна площ на зоната за 
съхранение: малки – до 1500 m2,  средни – до 5000 m2,  големи – до 15000 m2, и много 
големи – над 15000 m2. 

2. степен им на плътно ограждане на околните повърхнини – закрити и полуоткрити 
(навеси). 

3. конструктивно решение по обвързаността му с технологичната система за складиране –
самостоятелно конструктивно решение и взаимосвързано конструктивно решение 

4. конструктивните системи на сградите обвързано с конструктивните подпорни 
разстояния и етажност, и съответни строително-конструктивни системи. 

5. изпълнени носещата конструкция и нейните основни елементи по материал  – дървени, 
метални, масивни, полимерни, и комбинирани. 

6. начин на изпълнение на строително-конструктивната система – изцяло на 
местостроежа (монолитни), сглобяемо изпълнение, и комбинирано изпълнение. 

7. носимоспособност на пода по механично съпротивление за експлоатационни товари – 
ниско натоварване – до 15 kN/m2, средно натоварване – до 30 kN/m2, високо натоварване – 
до 60 kN/m2, и много високо натоварване – над 60 kN/m2 от пода. 

8. степен на отговорност съобразно възможни последствия от загуба на носимоспособността 
на носещата конструкция и изчисляването на елементите и: І категория – за строежи от 
първа, втора или трета категория по характеристики и значимост при експлоатация на 
строежите,  ІІ категория –  за строежи от четвърта и пета категория, и ІІІ категория – за 
строежи от шеста категория. 

9. реализирани системи за физическа защита, като комплекс от елементи за охрана на даден 
строеж: категория I –  складови сгради и стопанства на държавния резерв, категория II –
производствени и самостоятелни складове и стопанства на хранително-вкусовата 
промишленост, складове в пристанища, фериботни комплекси и летища, категория III –
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складове невключени в горните две категории, и със специализиран режим на контрол – 
митнически, акцизен, пощенски/куриерски и други. 

II.2.2.4. Класификации по пожарна безопасност 

По характеристиката за технически инсталации и пожарна безопасност класификациите са: 

1. пожароопасни и взривоопасни свойства на използваните и съхраняваните вещества и 
продукти, и техните количества, и особености на технологичните процеси – складове от 
категория Ф5В и складове от категория Ф5Д. 

2. огнеустойчивост на строителните елементи, конструкции и инсталации на 
складовата сграда – от I степен до V степен на огнеустойчивост. 

II.2.3. СЪОТВЕТНОСТ НА ОСНОВНИТЕ КЛАСИФИКАЦИИ 

В конкретните складови сгради или складови стопанства са възможни комбинирани решение с 
прилагането на различни видове складове по отделните критерии в зависимост от вида и 
количеството на съхраняваните товарни единици, специфичните изисквания на складиране, 
изпълнението на строителството, икономическата ефективност  и други. 

Според автора определящи и с най-голямо значение за типа на самостоятелния склад и 
съответната складова сграда и стопанство са следните осем класификации от гореописаните: 
разположение в отделни видове територии, начин на съхранение на товарни стокови 
единици, санитарно-хигиенни и екологични изисквания, температурен режим на 
складови процеси, разгъната застроена площ и/или застроен обем, конструктивно 
решение по обвързаност, конструктивна система, и категория по пожарна опасност. 
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III. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ НА СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

В исторически план складовите сгради претърпяват значително развитие от традиционните до 
втората половина на XX век складове за непосредствено съхранение на разнообразни стоки и 
материали в неспециализирани сгради. В края на миналия век товарните единици са вече с 
увеличени размери, като контейнерните и комбинираните превози налагат нови стандарти при 
обработка на товари, а складовете се изграждат и като специализирани стопански обекти. 
Съвременните складови сгради са не само място за съхранение, а автоматизиран транзитен 
елемент от интегрираната система за разпределение на стоките и материалите. 

III.1. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯ ЗА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО 

Складовите сгради и складовите стопанства са специфични системи, които активно 
взаимодействат с околната природна и урбанизирана среда и съседни производствени и 
социални системи. Устройството на териториите за застрояване със складови сгради или 
складови стопанства се изпълнява при спазване на изискванията за опазване на околната среда. 

III.1.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВО 

Устройството на териториите за складови стопанства на принципа на зонирането според 
функционалното им предназначение е предпоставка за целесъобразно устройство на 
поземлените имоти и създава условия за коопериране на транспортна и инсталационна 
инфраструктури, обществено обслужване, благоустрояване и озеленяване. Разделянето на 
териториите за осъществяване на различните човешки дейности в пространствено обособени 
зони формира ясна структура на градовете и селата. Ограничаването се балансира от 
взаимното пространствено проникване на функциите в дефинираните устройствени зони с 
оглед на многостранността на човешката дейност и намаляване на техническата 
инфраструктура. Динамиката на развитие на складовите сгради и стопанства се отразява на 
урбанизираните територии и в застрояване на терени извън строителните граници. При 
устройството за складове се спазват нормативите с оглед ефективното използване на 
териториите, устойчивото им развитие и поддържането на природното равновесие.  

 

фигура 1 Разполагане на складове в отделните видове територии 

Дефинираните три групи складове по устройствени характеристики са със специфични 
архитектурно-функционални особености. В група I.–в устройствени зони в дисперсна схема на 
разположение, обикновено са включени самостоятелните складове от три подтипа – от общ 
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характер, за отдаване под наем или с адресирани складови места, но попадащи в категория V 
по характеристики и значимост и с площи до 1500 m2. В група II.–в обособени промишлени 
райони по периферията, се изграждат всички подтипове на складове, попадащи в категории 
от II до V и с клас по застроена площ – средни и големи. А в група III.–самостоятелно 
разположени или в обособени промишлени райони на разстояние от останалата урбанизирана 
територия, се реализират всички подтипове складове, от всички категории в зависимост от 
характеристики и значимост и при всички класове по площ. 

При разполагане на терени за складове до жилищно застрояване се изисква: осигуряване на 
развитието на териториите с различно предназначение, бърз достъп между тези терени при 
гарантиране на хигиенните изисквания и безконфликтна комуникационна схема. При складово 
стопанство на разстояние от останалата територия е оптимално избор на подветрената страна и 
по течението на реки, и предвиждане на терени за озеленяване. Устройството на складова 
сграда разглежда и мерките за защита на териториите им от други съседни производствени 
предприятия, които отделят емисии от вредни вещества. Озеленени площи, обединени в зелена 
система, са средство за подобряване на микроклимата. 

III.1.2. УСТРОЙСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

Самостоятелните складови стопанства характеризиращи се основно с безвредни дейности са 
възможни за застрояване в устройствени категории: Група производствени устройствени зони, 
Група жилищни устройствени зони, Група зони от разновидност "смесена централна зона", 
Група устройствени зони за рекреационни дейности, Земеделски и други територии извън 
границите на населените места, и Територии и поземлени имоти за специално предназначение.  

No Устройствена категория Индекс максим. 
плътност 
застрояв. 
% 

максим. 
Кинт 

миним. 
озелен. 
площ % 

мин.озел. 
площ с 
дърв. 
раст.  % 

1. Чисто производствена зона Пч до 80 до 2.5 от 20 от 6.7 

2. Предимно производствена 
зона 

Пп 
до 80 до 2.5 

от 20 от 6.7 

3. Жилищна зона с голяма 
височина (в големи градове) 

Жг 
до 80 до 3.0 

от 20 от 6.7 

4. Смесена централна зона Ц/Смф до 100 до 5.0 от 20 от 5.0 

таблица 1. Максимално допустими показатели за устройство и застрояване 

В чисто производствена зона се застрояват складови сгради за съхраняване на всякакъв вид 
стоки, материали и отпадъци, докато в другите зони се налагат ограничения, които са  
най-рестриктивни в устройствени зони за рекреационни дейности. Максимални възможности 
за застрояване по площ са допустими в устройствени зони: чисто производствена зона, 
предимно производствена зона, жилищна зона с голяма височина, и смесена централна зона в 
зависи от броя на населението в даденото населено място.  

Изграждането на складови сгради е недопустимо или не са препоръчва в: защитени територии, 
територии със статут на природен обект, санитарно-охранителни зони на водовземания, 
непосредствена близост до производства с вредни отделяния или за горими газове и течности, 
и в нарушени територии с неблагоприятни инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия. 

III.1.3. ХАРАКТЕР И НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА 

При определяне на необходимата площ и режима на устройство и застрояване в поземлени 
имоти за складови сгради се използват показателите за устройство и застрояване и характерът 
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на застрояването съгласно устройствения план. Височината на складовите сгради 
не се ограничава в производствените зони, в смесена централна зона и в земеделски и други 
територии. В група жилищни зони се налагат ограничения в зависимост от големината на 
града по броя на населението, а за устройствена зона ваканционно селище е фиксиран 
характер  на застрояването – ниско. 

Застрояването в поземлени имоти за складова дейност е свободно по начин на застрояване с 
редки изключения на свързано застрояване в два имота. Разстоянието от складовите сгради и 
други нежилищни сгради до нежилищни сгради в съседни поземлени имоти се определят при 
спазване на санитарно-хигиенните и технологичните изисквания и тези за безопасност при 
пожар, а до жилищни сгради – съобразно нормативите за разстояния между жилищни сгради. 

III.1.4. АРХИТЕКТУРНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТРОЙСТВОТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА ЗА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО 

Устройственото решение на  териториите за складовите стопанства е интегрално свързано с 
идеите на общия устройствен план на населеното място. Насоките на 
архитектурно-естетическото решение на складовите стопанства се различават в зависимост от 
групите по разположението в териториите и устройствените зони.  При складови сгради от 
група I. основна цел е интегрирането им с околното предимно жилищно или 
обществено обслужващо застрояване и формирането на цялостен ансамбъл. Складовите сгради 
от група II. са в среда от сходни производствени и складови обекти, но при специфични 
условия на собственост и в тези условия създаваното на ансамбъл от всички промишлени 
сгради и плавен преход към съседните сгради са основни естетически търсения. Складовите 
стопанства от група III.–самостоятелно на разстояние от урбанизирана територия са в 
непосредствено близост с природната среда и за тях хармоничното свързване с природните 
дадености е водещ композиционен принцип. За другите обекти от група III., които са в 
обособени промишлени райони на разстояние, са характерни интегриране на принципите на 
устройство от група II. и група III.–самостоятелно разположени. 

Основен аспект при изграждането на ансамбъл е водещото значение на типа на 
производствените сгради – едноетажни складови сгради, но с технологична възможност за 
различни височини и конфигурация. 

III.2.   ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Генералният план на съвременните складови сгради и стопанства осигурява оптимално 
съобразени условия за технологията на складовите процеси и за здравословни и безопасни 
условия на труд, безопасност при пожар, гарантиране на сигурността на обекта, рационално и 
икономично използване на терена, и икономическата целесъобразност и ефективност на 
инвестиционното строително предложение. 

Ситуацията на складовото стопанство се определя основно от количествените характеристики 
на обработваните товари и вида на технологичните складови дейности, и съответно 
застроената площ на складовите зони и комуникационните площи за товари. Съобразно 
предназначението на урегулирания имот се изграждат сгради на основното застрояване на 
складовото стопанство: складови, обществено обслужващи и със смесено предназначение. 

Формирането на положително и експресивно единно естетическо въздействие от 
застрояването и благоустройството на складовото стопанство е важна цел в решаването на 
генералния му план. 

III.2.1. ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ В ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН 

В генералния план на складовите стопанства основен принцип е функционалното зониране на 
площадката, като пълно или частично се обособяват четири зони за различни видове дейности: 
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 основна зона за процеси на складиране – включва складовите сгради със следните 
подзони: зона за приемане (с товаро-разтоварни рампи), зона за издаване (с 
товаро-разтоварни рампи), и зона за същинско съхранение. 

 зона обслужващи комплекси – включва функционалните елементи на общественото 
обслужване, на спомагателните дейности, и на техническите инсталации. 

 зона за техническа инфраструктура – транспортна (комуникационна) инфраструктура за 
товари и други, както и мрежи, проводи и съоръжения на инсталационна инфраструктура. 

 зона за благоустройване – части от имота предвидени за паркоустройство, вертикална 
планировка, и други комуникации, и не включени в предишни зони. 

 

фигура 2 Функционално зониране на складово стопанство 

Зонирането на складовите стопанства по приложими различни признаци формира ясна 
организация на функционалните процеси. Съгласно принципа за поточност на складовите 
процеси, разделянето на зони се уточнява при специфичните технологични особености и 
функционални връзки. Формирането на зони се съобразява с изискванията за безопасност на 
труда и при пожар, за опазване на околната среда и за санитарно-хигиенни условия. 

 

фигура 3 Функционално зониране складово стоп. при липса на зона за същинско съхранение 

Зоната за обществено обслужване се решава в генералния план принципно близо до 
предзаводската площадка при съобразяване с радиусите на обслужване. Възможно е отделни 
нейни елементи да се разполагат и в други зони от складовото стопанство предвид 
комуникационните схеми и връзките с инсталационните мрежи.  
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Елементи на техническата инфраструктура в складовото стопанство са неразделна част от 
генералния му план и се дефинират в две технически инфраструктурни групи: 
комуникационна за товари и инсталационна. Принципният подход за ситуация на складово 
стопанство изисква разделяне на комуникацията за товари от благоустройствени елементи. От 
друга страна е препоръчително групиране на елементите на инсталационната инфраструктура 
в инсталационни площадкови коридори. 

III.2.2. РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

Застрояването в генералния план може да се разглежда в различните аспекти при ново основно 
застрояване на складови и обслужващи сгради, така и при пристройки, преустройства с и без 
промяна на предназначение, и реконструкции на законно изградени сгради.  

 

фигура 4 Схематична ситуация на складова стопанство с разширение в две направления 

III.2.3. ОБЕМ И ПЛОЩ НА СКЛАДОВАТА СГРАДА И СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

Геометричните характеристики на складовите сгради са обвързани с ролята им в 
икономическата система на обществото и определените от нея икономически връзки на 
собственика или управляващия на склада с други икономически субекти. Разгледани са 
спецификите и на двата типа складове: производствен и самостоятелен (търговски).  

 

фигура 5 Складови системи в производствено предприятия–видове и функционални връзки 
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Производственият склад е подсистема в общата система на производство с предназначение за 
съхранение и балансиране на производствените процеси. Свързана е основно с началото и края 
на цялостните технологични процеси в производствените предприятия, се използват и в целия 
цикъл на производство за стабилизирането му.  

Самостоятелният склад е основен елемент на системата на дистрибуция. Технологичните 
връзки се определят от движението и размера на вътрешно складовия поток на стоките и 
материалите. Икономическата обосновка, технологичните характеристики, заедно с 
нормативните изисквания, са изходна база за определянето на местоположението и подтипа на 
складовата сграда, обема на складовото пространство, и на обемно-пространственото решение. 

 

фигура 6 Складова система в склад самостоятелен (търговски) – функционални връзки 

За разлика от производствените складове, където собствеността е ясно дефинирана, при 
подтиповете самостоятелни складове режимите на собствеността и организацията на 
управление и ползване са различни, което се отразява на площта и обема им. Икономически 
обоснованият обем на склада е обект на оптимизация при всеки конкретен случай на основата 
на цените и вида на складираните стоки и материали, и свързаните с тях количества на 
приеманите и издаваните партиди, сроковете за съхранение и стойности на общите складови 
разходи при съхранение и обработки на товарите. Площта на сградата е основен показател на 
архитектурното изпълнение за съответствие с изискванията за безопасност при пожар. От 
друга страна застроената площ, разгънатата застроена площ, и застроения обем на складовата 
сградата са определящи за икономическата оценка на общите инвестиционни разходи за 
изграждането и на годишни експлоатационни разходи за целия обект и на всеки  негов етап.  

При зададен икономически обоснован обем на складовата сграда, определянето на 
геометричните параметри – дължина, ширина и височина, се основава на избора на технология 
и височина за складиране в основното складово пространство за съхранение по критерия за 
минимална стойност на инвестицията. Отношение на застроената площ на зоната за 
съхранение към застроената площ на зоните за приемане и издаване при самостоятелните 
складове (без за директно претоварване) е в широки граници – от 1:1 до 7:1. Оптимални са 
решенията основани на модулни елементи, като се осигурява последващо гъвкаво развитие. 

III.2.4. ЗАСТРОЯВАНЕ В СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

В складовите стопанства се прилага принципа на блокирано изграждане винаги, когато това е 
технологично възможно и не се ограничава по безопасност при пожар или на труда, 
санитарно-хигиенни или по други изисквания. Блокирането е технически и икономически 
обосновано с намаляването на необходимия терен за обекта, редуциране на инвестиционните 
разходи, увеличаване на експлоатационната ефективност и повишаване на  гъвкавостта. При 
нормативна възможност складовите сгради се блокират и със сгради на обслужващите 
комплекси, като се достига до формирана на застрояване от една единствена сграда. 

Структурата на застрояването в преобладаваща част от самостоятелните складови стопанства в 
проценти от общата (разгъната) застроена площ на обекта е както следва: 
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 складови зони – в диапазона от 80% до 95%. 

 обществено обслужващи комплекси – от 5% до 20%. 

 обслужващи комплекси за спомагателни дейности и за инсталации – от 0% до 5%. 

Застрояването на зони за процесите на складиране е свързано с основните складови операции – 
съхранение, приемане и издаване на товари, и се формира преди всичко от складовите сгради 
(едноетажни, двуетажни и многоетажни) и рядко от складови технологични съоръжения. 
Складовите сгради в обектите са еднородни по обемно-пространствено решения или са с 
различен характери и вид, но и в двата случая носят специфичните черти на промишлените 
сгради и съответната роля в силуетното изграждане на урбанизираните територии. Според 
структурата застрояването в складовите стопанства са определя като: широкоплощно 
(размерите на сградите по-големи от 30 m), павилионно и комбинирано. 

 

фигура 7 Видове застрояване по структурата в складовите стопанства  

Генералният план на складовите стопанства са формира в пряка обвързване с решението 
товаро-разтоварните рампи към сградите, както и комуникационни площи за товари пред тях. 

Обслужващите комплекси включват общественото обслужване на първичните нива – складово 
стопанство и складова сграда, както цялостното техническо и инсталационно обслужване. 
Броят, капацитетът и видът на звената в обслужващите комплекси, се определя от обема на 
извършваната складова дейност, технологични изисквания, производствена и социална 
структура на персонала, прилежащата техническа инфраструктура, санитарно-хигиенни и 
здравни изисквания, степента на интеграция и перспективи на развитие на комплексите. 
Обслужващите комплекси обхващат сгради и помещения от три вида: за обществено 
обслужване, за спомагателни дейности, и за инсталации и съоръжения на техническата 
инфраструктура. Обслужващите комплекси се разполагат в общата структура на складовото 
стопанство съобразно конкретния вид и съдържание и интегрирането им, както следва: 

 обособени комплекси във вътрешността на складовите зони. 

 периферно, без излизане от плановия и обемния контур на складовата сграда. 

 периферно, с частично излизане от плановия и обемния контур на складова сграда. 

 контактно до сградите със складови зони чрез допиране. 

 самостоятелно отделно от сградите със складови зони. 
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фигура 8 Схеми на разполагане на обслужващи комплекси спрямо складови зони и сгради 
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III.2.5. МРЕЖИ НА ИНСТАЛАЦИОННАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Техническите инсталации и системи на площадката на складовото стопанства се свързват с 
изградените мрежи на техническата инфраструктура по прилежащите улици или пътища. В 
зависимост от подтипа и вида на складовото стопанство се изграждат технически инсталации 
и системи, включващи  мрежи и съоръжения на:  

 водоснабдителни и канализационни – общи или разделни. 

 енергоснабдителни – електрически, топлоснабдителни, газоснабдителни, и хладилни. 

 електронни съобщителни мрежи и съоръжения 

 площадки за третиране на отпадъци – битови, производствени и опасни. 

 други мрежи – за сгъстен въздух, за снабдяването с течни горива, и други. 

Техническите инфраструктурни мрежи на площадката оптимално се предвиждат в 
инсталационни зони – озеленени площи или в профила на вътрешнозаводски пътища и алеи, 
при спазване на сервитутните ивици, а изпълнението е подземно или надземно.  

III.2.6. КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТОВАРИ 

Основните комуникации прилежащи на складовите сгради или в складовите стопанства са за 
доставка и експедиция на товарите, които се съхраняват и обработват в обекта. 
Комуникационната инфраструктура включва площи и елементи за: железопътен транспорт, 
товарен автомобилен транспорт, и на пристанища. Изборът на вида на транспорта се определя 
от обема на обработваните товарни единици, размерът и другите характеристики на товарните 
партиди, устройството на територията на обекта, развитието на железопътната инфраструктура 
и на транспортната техническа инфраструктура, и от икономическата ефективност. 

Товарният автомобилен транспорт в сравнение с железопътния транспорт се характеризира с 
икономия на терен и проектна гъвкавост особено при реконструкция и терени със силни 
наклони, както и опростена обработка на малки доставки на товари. От друга страна 
автомобилния транспорт е с по-високи експлоатационни разходи и съществуват предпоставки 
за трудности при големи доставки. Тенденциите са доставката на товарите с железопътен 
транспорт или автомобилен транспорт, при преобладаващо развитие на втория вид, а 
експедиция на товарите се изпълнява само с автомобилен. Комуникационната инфраструктура 
на пристанищата е специфична предвид, че за товарите в кораби се използват контейнери. 

Комуникационните инфраструктури за товари в складовото стопанство се свързват с 
прилежащите транспортни инфраструктури, като решението на връзките зависи от вида на 
инфраструктурата, от класа на склада по площ и от устройството на територията. 

Товаро-разтоварните рампи и техните комуникационни площи се решават като обединени или 
отделни за приемане и издаване на товарите от складовете. Обединени товаро-разтоварни 
рампи се използват при самостоятелни складове с адресирани складови места или за отдаване 
под наем, както и при малки складове от всички видове. Отделни рампи са задължителни при 
складове за директно претоварване и са оптимално решение при складове от общ характер, 
при които технологиите се характеризират с значителна разлика между приеманите товари и 
издаваните товари или при използване в обекти на автомобилен и железопътен  транспорт. 

Движението на товарни автомобили в комуникационните площи е оптимално, когато е 
еднопосочно в посока обратна на часовниковата стрелка. Разполагането на рампите спрямо 
посоката на преобладаващите ветрове не е приемливо да е към наветрената страна.  

Товарните комуникации към и в складовото стопанство заемат повече от 25 % от площта 
на терена му. Постигането на баланс между тях, благоустрояването и габаритите и площите на 
сградите, е предпоставка за оптимално функциониране на складовото стопанство. 
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фигура 9 Схеми на разполагане на товаро-разтоварните рампи спрямо складова сграда 
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III.2.7. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Благоустройството на складовите стопанства решава цялостно прилежащата територия или 
обособения поземлен имот, в който се застроява обектът, за формиране на екологично и 
естетически издържана среда, при съобразяване с функционалното предназначение на 
сградите, специфичните устройствени правила и нормативи, и ландшафтните особености. 
Благоустройството обхваща въпросите на паркоустройство, вертикална планировка и 
комуникациите (без за товари) с оглед на правилната експлоатация на обекта и участието им 
при възприемането на архитектурно-планировъчната му композиция.  

В обемно-планировъчното решение на озеленяването дълготрайната декоративна растителност 
е приложима и задължителна при всички складове по подтип и по група по устройство на 
територията. Ролята на озеленяването е най-отчетлива при складове от група III. разположени 
на разстояние от урбанизирана територия. Зелената система участва във формирането на 
разнообразна, експресивна и благоприятна обстановка за психологичния комфорт на средата. 

 

фигура 10 Екологична и защитно-мелиоративна функция на растителността 

Схемите на вертикалната планировка на складовите стопанства се класифицират като: 
безтерасна, терасна и смесена, се прилагат в зависимост от  наклона на  терена и класът на 
склада по застроена площ. В ситуационното решение на складовото стопанство се осигуряват 
условия за: вход/изход и вътрешноплощадкови алеи за леки автомобили и за мотоциклети и 
паркинги за тях, пешеходно (включително достъпност) и велосипедното движение за 
служители и клиенти. Поземлените имоти предвидени за застрояване на складови сгради се 
ограждат при съобразяване с охранителния контролно-пропускателен режим.  

Цялостната концепция и реализацията на благоустройството на склада е въпрос на престиж и 
реклама на дружеството опериращо складовото стопанство. 

III.2.8. АРХИТЕКТУРНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН 

Складовото стопанство формира общ архитектурен ансамбъл от сгради, съоръжения, 
комуникационни и технически инфраструктурни елементи и елементи на благоустройството, 
който се експонира на прилежащия ландшафт. Тази пространствена структура с нейните 
взаимовръзки създава общото въздействие от складовото стопанство върху възприемащия 
човек. Отделните елементи е необходимо да формират художествена изразителност подчинена 
на активната им видимост.  
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В разглежданите в труда складови стопанства доминиращо направление на развитие на 
композицията е хоризонталното, което е определено от значителните обеми на едноетажните 
складови сгради предвид протичащите складови технологични процеси. В ограничени случаи 
са възможни частично вертикални композиции при реализиране на специфични едноетажни 
складови сгради. Трите вида обслужващите комплекси са многообразни и с различни 
архитектурно-планировъчни структури и геометрични размери, както и специфично 
обемно-пространствено изграждане. Вертикалните акценти в композицията на складовото 
стопанство са основно елементи на високите инсталационни инженерни съоръжения или 
елементи на дълготрайната декоративна дървесна растителност. Създаването на цялостна 
композиция на складовото стопанства от многото различни структурни елементи е оптимално 
само при функционалното им зониране, интегриране и прилагането принципа на максимално 
блокиране на сградите. 

Генералният план е основа за цялостното развитие на територията на складовото стопанства 
като се определят и етапите на нейното усвояване и разширение с оглед на функционалните 
изисквания и динамиката на технологичните процеси. 

III.3. ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕННОСТИ НА СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ  

Технологията на складовата сграда в самостоятелния (търговски) склад е конкретен израз на 
предназначението и, като общност от дейности, отношения и въздействия. Видът и 
особеностите им, взаимовръзките между тях, начинът на тяхното осъществяване и 
отражението им върху хората формират функционалната обусловеност на архитектурния 
обект. Прилагайки системния анализ складовите сгради се дефинират като единно цяло, което 
се състои от отделни взаимодействащи си подсистеми и елементи с характерна динамика в 
предназначението и развитието им. 

 
Основен технологичен процес при всички складови сгради е логистичен цикъл на вътрешно 
складово предвижване на стоките и материалите, и информацията за тях през склада. 
Логистичният цикъл включва следните складови процеси: 

 Разтоварване на товарните единици от транспортните средства 

 Обработка по приемане на товари  включваща различни операции. 

фигура 11 Структура на самостоятелна складова система 
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 Съхранение, включително вътрешно складово предвижване свързана с него. 

 Обработка издаване на товари  включваща различни операции. 

 Натоварване на товарните единици на транспортните средства 

Трите взаимосвързани отделни функционални подсистеми – приемане, съхранение (или 
същинско складиране), и издаване, и създадените в тях функционални зони формират 
вътрешно складовото предвижване на стоките и материалните или товарните стокови единици. 
В зависимост от спецификата на складиране в самостоятелните складове е възможно 
отделните складови подсистеми да са частично или пълно развити, както и да са напълно 
обособени или частично или пълно интегрирани. В редица съвременни примери силно се 
редуцира подсистема съхранение или трите подсистеми се интегрират в общо решение.  

Анализът на потоците при вътрешно складовото предвижване определя вида и времето на 
отделните шест операции при складирането – съхранение, обработка, транспортиране, 
контрол, изчакване и комбинирани операции. На тази основа се оптимизира решението на 
складовата сграда чрез итерационни процеси, при които могат да се наложат и частични 
промени на изходни параметри. Критериите при итерацията са преобладаващо икономически, 
които са свързани със обема на склада и стойностите на инвестиционни и експлоатационни 
разходи, но не трябва да се изключват и критерии по архитектурно-строителното изпълнение. 

 

фигура 12 Схема функционални потоци при складова сграда 
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Функционалните потоци при складовата сграда се определят като: пълен логистичен цикъл на 
складиране и частичен логистичен цикъл на складиране и  са основа за избора на плановото 
решение на складовата сграда и на складово технологично оборудване. Правилното 
определяне на схемата на преминаване за самостоятелния склад способства за обвързването му 
с външните за него системи – дистрибуционни структури и транспортни средства. 

III.3.1. ВИДОВЕ ТОВАРНИ СТОКОВИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ 

Изходни характеристики за всеки склад са самата стока и нейния вид, форма, размери, маса, и 
пакетиране, и оформените за нея товарни стокови единици, които се приемат, съхраняват и 
издават от обекта, с техния брой, вид и размери и технически условия за обработка и 
съхранение. Основните видове товарни единици съобразно вида на тарата са на палети, в 
инвентарни касети и в кашони. 

 

фигура 13 Видове палети по материал 

Палетите са основна тара на товарни единици в механизираните складове, и се използват три 
вида по структура: плоска палета, бокс-палета и контейнер-палета, при  основни размери в 
план 600/800 mm, 800/1200 mm, 1000/1200 mm, 1200/1200 mm и 1200/1600 mm. Височината на 
поставени върху палета стоки не е стандартизирана и е от 600 mm до 2300 mm (без височина 
палета). Натоварването от една товарна единица без тарата варира от 3 kN до 16 kN, но са 
възможни и натоварвания до 40 kN. Инвентарни касети са подходящи за съхранение на 
дребно-размерни стоки или материали, както и при специални изисквания. 

Използването на товарни единици само с палети при възможност еднородни гарантира редица 
преимущества. Размерите и другите характеристики на товарните единици влияят съществено 
на складовото оборудване от категории стелажни системи, товаро-подемното оборудване и 
други, и използваните товарни превозни средства, а чрез всичко това се отразяват и върху 
архитектурно-строителното решение на складовата сграда. 

III.3.2. ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАМПИ 

Товаро-разтоварните рампи са функционалната връзка между склада и системата за 
дистрибуция на стоките и материалите, и са началото и края на логистичния процес на 
складиране във всяка складова сграда. Основната класификация на товаро-разтоварни рампи е 
по вида на транспорта, който обслужват: автомобилен и железопътен транспорт. 

Броят на товарни места на товарно-разтоварните рампи е взаимообвързан с подтипа и вида на 
склада, капацитета му, очаквания товарооборот и вида на товарните единици. Решението на 
рампите е в зависимост от организацията на функционално свързаните с тях зони за приемане 
и издаване. Минимален е броят на товарните места при самостоятелни складове от общ 
характер, които са автоматизирани или с относително малки товарообороти и с товарене на 
подготвени товарни единици. Максимален брой места е необходим при складове с адресирани 
складови места под наем и за директно претоварване, както и за немеханизирани с голям 
товарооборот, и при формиране на товарните единици по време на товаро-разтоварни работи. 
Сигурността при складови операции на товаро-разтоварните рампи се осигурява със системи 
за физическа защита. Определят се  критерии за избор на товаро-разтоварните рампи. 

Ясната организация и точната идентификация на товаро-разтоварните рампи е от съществено 
значение за предотвратяване на загубата на време при обработка на товарите. 
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Товаро-разтоварните рампи за товарни моторни превозни средства се съобразяват с 
използваните транспортни средства и се класифицират по видове в зависимост от:  

 

фигура 15 Видове товаро-разтоварни рампи по обемно решение спрямо складова сграда 

 нивото си спрямо терена – повдигнати с височина от 0.8 m до 1.6 m над терена, повдигнати 
с височина от 0.80 m до 1.60 m под терена (потънали) и на ниво. 

 ъгъла на разполагане на транспортните средства спрямо складовата сграда – 
перпендикулярно, ъглово, ъглово-успоредно, проходно и перпендикулярно странично. 

фигура 14 Видове товаро-разтоварни рампи в зависимост нивото им спрямо терена  
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 обемното решение спрямо складовата сграда – отворена или отворена с пасаж, затворена в 
сградата, покрити с козирка или еркер, рампи с промишлени врати с уплътнения или с 
шлюзови врати с уплътнения, и рампи с товарни шлюзове (единични и скачени). 

 

фигура 16 Схеми на товарни шлюзове – единични и в скачена схема  

 

 
Изборът на вида на товарни транспортни моторни превозни средства за доставка и експедиция 
се определя от мястото на конкретния склад в цялостната система на дистрибуцията на 
съответните стоки и материали. При определените подтипове складове е възможно използване 
на всички 13 вида товарни моторни превозни средства, с изключение при складове с 
адресирани складови места, където преобладаващи са превозните средства с полезен товар 
до 2 t. Тенденция при избора на товарни автомобили за складовете е максимално уедряване на 
партидите на товарите при максимално натоварване на транспортните средства. 

Размерите на комуникационната площ пред товарната рампа са взаимосвързани и се определят 
от ъгъла на паркиране, дистанцията между автомобили, вида и габаритите на транспортните 
автомобили и от геометричните криви за маневриране. 

фигура 17 Вертикален разрез на товаро-разтоварна рампа по ъгъл на разполагане 
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Ширина фронт на рампата 
за едно превозно средство  m 

Маневрена челна 
зона при бордюр m 

Маневрена челна 
зона при стена m 

3.50 22.30 23.80 

4.00 20.80 22.30 

4.50 17.30 18.80 

5.00 14.30 15.80 

5.50 10.30 11.30 

таблица 2. Габаритни размери пред фронта за седлови влекач с полуприцеп 16.50 m при 
паркиране перпендикулярно на товаро-разтоварна рампа 

За комуникационните площи пред товаро-разтоварните рампи е оптимално разделянето на 
потока на лекотоварните автомобили от този на тежкотоварните автомобили, като се 
предвиждат отделни рампи или части от рампи, които ще използват.  

Товаро-разтоварните рампи и разтоварищата за товарни железопътни вагони се класифицират 
по аналогични признаци на тези за товарни превозни средства. В зависимост от нивото спрямо 
горния ръб на железопътна релса се определят на повдигнати и на ниво. Съобразно обемното 
решение се изграждат: затворена в сграда и отворена покрита с козирка или еркер/пасаж, а по 
ъгъла на разполагане на железопътните вагони са успоредно и ъглово успоредно. 

 

фигура 18 Видове товаро-разтоварната рампа за железопътни вагони 

В РБългария се използват осем типа товарни вагони за превоз на стоки и материали към 
складови сгради, които са обект на настоящото изследване. Габаритни разстояния при 
товаро-разтоварни рампи за железопътни коловози със стандартно междурелсие 1435 mm са: 
височина на рампата, мерена вертикално от горната повърхност на главата на релсата – 1.10 m, 
и хоризонтално разстояние от оста на коловоза до най-близката част на рампата – 1.75 m. 
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фигура 19 Товаро-разтоварна рампи за железопътни вагони – повдигната  на ж.п.коловоз 
със стандартно междурелсие при строителен габарит 1-СМ2 

III.3.3. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ ПРИ ПРОЦЕСИТЕ НА СКЛАДИРАНЕ 

При изцяло развит логистичен цикъл на товарите в складовата сграда пълната функционална 
структура на сградата включва обособени зони за процесите на складиране със съответни 
помещения, както следва: зона за приемане, зона за същинско съхранение, и зона за издаване. 
Трите функционални зони могат да са развити самостоятелно и ясно пространствено 
дефинирани или да са частично или изцяло интегрирани. Логистичният път на товарите в 
сградата е последователно през отделните зони с изпълнение на съответните складови процеси 
с включените в тях отделни операции при необходимото складово технологично оборудване.  

 

фигура 20 Функционална схема на складова сграда 

Вида на функционалните обслужващи комплекси в складовите сгради се дефинират от 
устройствени, технологични, функционални, социални и икономически предпоставки. 
Количеството, видът и разпределението на звената в обслужващите комплекси се определя в 
от подтипа на склада, категория по характеристики и значимост на строежа и класа по площ.  

Определянето на скоростта на реализирането на схемата на преминаване на товарите през 
складовата сграда зависи от избора на обемно-планировъчното решение и на технологичното 
оборудване. Планировъчното решение при складовите сгради се определя основно от общата 
планова функционална схема при складиране, която е обвързана с цялостното ситуационно 
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решение и с комуникационна инфраструктура за товари в складовото стопанство. Дефинират 
се следните варианти на схема на организиране на протичане на складовите процеси: 
Tобразна схема, Uобразна схема, Uобразна ъглова схема, надлъжна схема и 
комбинирана схема, с определени преимущества и  недостатъци. 

 

III.3.3.1. Зони за приемане и издаване 

Съществени за плановото решение, размерите и организацията на зоните за приемане и 
издаване е обема на складовите операции (приемане и издаване) за товарните единици, 
изискващите се постоянни запаси в складовата сграда, и размерът на партидите по брой, обем 
и тегло на товарните единици при доставка и експедиция.  

В зоната на приемане се обработват товарите след разтоварване на товарните единици 
доставени на товаро-разтоварните рампи. Извършват се всички или част от следните складови 
операции: приемане на разтоварени товарни единици, идентификация, контрол и корекция на 
тарата, проверка и контрол на товарните единици и стоките в тях, корекция размерите на 
нестандартни товарни единици и/или препакетиране, формиране на товарни единици и 
тяхното адресиране до входящ пункт на зона за съхранение. 

фигура 21 Планова схема на складиране според организация на складовите процеси 
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В зоната на издаване се обработват товарните единици и стоките в тях, включващо всички или 
част от следните складови операции: адресиране на товарни единици от изходящ пункт на зона 
за съхранение, комплектуване на поръчките, пакетиране или препакетиране, етикетиране или 
преетикетиране, формиране на товарни единици, проверка и контрол, идентификация на 
товарни единици и издаването им към товаро-разтоварните рампи за натоварване. 

 

фигура 22 Функционална схема на зони на приемането и на издаване 

В зоните за приемане и издаване непосредствено след товаро-разтоварната рампа се 
предвижда вътрешна транспортна площ за надлъжно предвижване на товаро-разтоварни и 
транспортни устройства, а след нея се развиват площите за акумулиране при препоръчително 
оразмеряване на товара от две стандартни превозни средства или железопътни вагони. 
Площите за обработка се оразмеряват съобразно използваното технологично оборудване в тях. 
Размерите на фронта на зоните на приемането и на издаването са обвързани с необходимата 
дължината на товаро-разтоварните рампи и оптималната ширина на зоната за съхранение. 

Структурата на зоните за приемане и издаване се дефинира: в план по обособяването им и 
ориентацията им спрямо зоната за същинско съхранение, и във вертикала – по броя на нивата. 

Цялостното интегриране на зоните е задължителното при самостоятелния склад за директно 
претоварване. Обединяването на двете зони е характерно и за самостоятелни складове от общ 
характер, които са малки и средни по клас по РЗП, самостоятелни складове с адресиране 
складови места, и за складове с минимални операциите или такива с автоматизирани процеси. 
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фигура 23 Планова конфигурация на интегрирана зона при директно претоварване 

В складове за директно претоварване основният процес е специфично  комбиниран – директно 
претоварване на товари от едно транспортно средство на друго, при запазване на складовите 
технологични операции по обработка на предварително формирани товарни единици, но 
без да се предвижда процес по съхранение. Плановата конфигурация на интегрираната зона за 
приемане и издаване варира образно на буквите I, L, или T, но се срещат и на U, H, или E. 

 

фигура 24 Структура на зоните  за приемане и издаване във вертикала 

При структуриране на зоните за приемане и издаване в обемното решение на едно ниво, то 
съвпада с нивото на товаро-разтоварните рампи и на зоната за същинско съхранение. Схемата 
се развива на две или повече нива във вертикала при определени подтипове складове. 
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фигура 25 Схеми разполагане складови зони спрямо обслужващи комплекси в план и подход 



 

Съвременни складови сгради и стопанства 

36

Ролята на складовите зони за приемане и издаване в общата структура на складовата сграда 
зависи от обема на изпълняваните операциите по обработка на товарите и необходимите площ 
и обем за тях в съпоставка със зоната за съхранение. Двустранното на зоните за приемане и 
издаване със зоните за същинско съхранение и с обслужващите комплекси определя и 
различни възможни схеми на разполагането в структурата на складовата сграда. 

III.3.3.2. Зона същинско съхранение 

В зоната за същинско съхранение се извършва съхранение на товарите и вътрешно складово 
предвижване. Решението на зоната за съхранение осигурява: безпроблемния достъп до 
съхраняваните товарни единици, оптимална схема на движение на подемно-транспортно 
оборудване, минимално предвижване на товарни единици за достъп до всяка от тях, пълна 
идентификация на съхраняваните товари, и групиране на товарите по температурен режим, 
санитарно-хигиенни, екологични и други изисквания. 

Структурното обособяване на зона за същинско съхранение е характерно за всички 
самостоятелни складове с адресирани складови места и за самостоятелните складове от общ 
характер с клас по РЗП средни и по-големи, както и за всички складове с изцяло стелажно 
съхранение по начин, за климатизирани и хладилни складове и при специални изисквания за 
предпазване на товарите. За подтиповете самостоятелни складове за отдаване под наем и за 
самостоятелните складове от общ характер с клас по РЗП малки зоната за съхранение често се 
обединява с другите складови зони в общо складово пространство. 

При изграждане на складова сграда със стелажни системи основната част от инвестиционните 
разходи са за технологично оборудване в зоната за съхранение, особено при стелажните 
автоматизирани системи, където достигат над 50 % от инвестицията. Докато при складовете с 
подово съхранение тези разходи са минимални.  

Общите инвестиционни и експлоатационни разходи за склада са съществено зависими от 
дължината на пътя на вътрешното складово предвижване, респективно от трите геометрични 
параметъра на складовата зона за същинско съхранение – височина, широчина и дължина. 
Изборът на височина на зоната е основен изходен въпрос при формиране на пространството на 
складовата сграда и е тясно свързан с автоматизацията на складовите процеси. При подов 
начин на съхранение е силно ограничена височината на складиране и е зависима от товарната 
стокова единица. При мобилни стелажни системи също е ограничена височината. Докато при 
другите системи за стелажно съхранение, включително стационарен традиционен избирателен 
и високи носещи стелажи, е оптимално развитието във височина. Предвид темпа на 
нарастването на стойностите на строително-монтажното изпълнение и на складовете системи е 
по-ефективен избор на по-високи складови зони за съхранение при съответните ограничители. 

 

фигура 26 Схеми на подово съхранение при блокова схема според технологичен проход 
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При подово съхранение в разположението на товарните стокови единици в план е по четири 
основни схеми: свободно стоящо подреждане, блокова схема, проходна паралелна и проходна 
паралелна схема с двойна дълбочина, които са с различно поле на приложение складове. 

При използване на стелажни системи от свободно стоящите стелажни системи, които са 
стационарни, разположението в план е по три основни схеми: 

 проходна паралелна схема с централен/контурен основен надлъжен технологичен 
транспортен проход и второстепенни напречни проходи. 

 проходна паралелна схема със серия от надлъжни технологични транспортни проходи. 

 блокова схема без технологичен проход. 

 

фигура 27 Схеми на разполагане на свободно стоящи стелажни системи спрямо товарни 
потоци 

III.3.4. ФУНКЦИОНАЛНИ ОБСЛУЖВАЩИ КОМПЛЕКСИ В СКЛАДОВАТА СГРАДА 

В зависимост от определеното разполагане при ситуиране и евентуалното разделяне на 
елементите им, обслужващите комплекси в складовата сграда включват цялото обслужване в 
складовото стопанство или част от неговите елементи. Частично включване на елементите на 
първичните нива на обслужване е възможно при застрояване на отделна самостоятелна сграда 
за обслужващи комплекси в поземления имот на складовото стопанство. 

Функционалните елементи на трите вида обслужващи комплекси е оптимално да се 
разглеждат взаимосвързано помежду си, както и във функционалните и пространствени 
отношения към складовите зони в складовите сгради в зависимост от подтипа на 
самостоятелния склад и от класа му по застроена площ. Функционалната структура на 
обслужващите комплекси се определят от три групи предпоставки: 
устройствено-планировъчни, технологични и архитектурно-конструктивни. Функционалната 
връзки и местоположение на обслужващите комплекси в структурата на складовата сграда се 
диференцира в два основни аспекта – в плановата схема и във вертикалната схема. 
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фигура 28 Схеми разполагане обслужващи комплекси спрямо складови зони във вертикала 
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III.3.5. ВЕРТИКАЛНИ КОМУНИКАЦИИ  

Вертикалните етажни комуникации при разглежданите складови сгради осигуряват 
функционални връзки основно между нива за разполагане на складови зони за приемане и 
издаване или до нивата на интегрирани обществено-обслужващи комплекси. Комуникацията 
за служители и клиенти е преобладаващо по стълбища, а за товарите е освен с устройства на 
подемно-транспортното оборудване и с товарни асансьори.  

В редица случай вертикалните комуникации от стълбища и асансьори се решават в обединени 
комуникационни ядра с различни варианти на планово решение и на разполагане в плана на 
складовата сграда съобразно технологични, функционални и конструктивни изисквания, и с 
възможностите за разширение. 

 

фигура 29 Схеми на разположение на вертикална комуникация спрямо складовата страда 

В обемно-пространствената композиция на складовата сграда елементите на вертикалните 
комуникации могат да са съществен вертикален акцент. 

III.3.6. ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГЪВКАВОСТ ПРИ СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ 

Динамичното обществено-икономическо развитие, и в частност в сферата на производството и 
дистрибуцията, съкращава сроковете на технологично и строително съответствие на 
складовите сгради към поставените към тях изисквания. Очакваните срокове за експлоатация 
на самостоятелните складови сгради и стопанства в първоначалния им вид са под 20 години. 
Проектната и експлоатационната гъвкавост е основен критерии в оценката на 
функционално-технологичното и строително-конструктивното решение на складовите сгради 
и на обслужващите комплекси в складовите стопанства. Основните изисквания за гъвкавост се 
проявяват силно при самостоятелните склад за отдаване под наем, а са с минимално значение 
при подтипа склад за директно претоварване. 

Условията за експлоатационна гъвкавост се определят комплексно от първоначалния избор на 
ситуационно решение, функционално зониране, технологично оборудване и системи, 
конструктивни системи и схеми, строително-конструктивни системи и техническото 
инсталационно решение на складовата сграда. Максимална обща гъвкавост при всички 



 

Съвременни складови сгради и стопанства 

40

подтипове и видове складови сгради се постига при самостоятелно конструктивно решение с 
прилагането на отворени строително-конструктивни и инсталационни системи. Гъвкавостта 
нараства с увеличаване на геометричните размери на конструктивните полета, светлата 
височина на складовите зони и повишаване на носимоспособността на подовете. 

Проектната и експлоатационната гъвкавост се отразяват положително на възможностите за 
бъдещо развитие на складовия обект. 

III.4. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ 

Различните дефинирани начини и схеми на складиране са ефективни и приложими при 
различните подтипове и видове складови сгради съобразно конкретните изисквания. В 
използваното технологично оборудване за технологията на складиране основна насока на 
развитие е механизирането и автоматизирането на всички складови процеси и операции. 

Технологичното оборудване за обработка на стоки и материали в складовата сграда и 
стопанство се класифицира в пет основни категории по функционалните си характеристики: 

1. Складово оборудване за съхранение – предназначено за временно или продължително 
съхранение стоки или материали, или на товарни стокови единици.  

2. Подемно-транспортно оборудване – предназначено за хоризонтално и/или вертикално 
преместване на товарните единици в складовата сграда и/или стопанство.  

3. Оборудване за преместване/позициониране – за промяна на нивото или 
местоположението в пространството на стоки или друго оборудване. 

4. Оборудване за формиране на товарни единици и комплектуване на поръчки – за 
събиране стоките и материалите на поръчки при издаване в оформени товарните единици. 

5. Оборудване за идентификация и контрол – за проверка, комплектуване на поръчки, 
пакетиране или препакетиране и формиране на товарни единици, както и контрол на 
цялостния процес на преминаване на стоки или материали.   

Изборът на технологично оборудване и системи и тяхната степен на механизация и 
автоматизация се определя от количеството и броя на видовете обработвани товари в склада и 
изискванията за достъп до тях. 

III.4.1. СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ 

Начинът на съхранението на товарните стокови единици и използваното складово 
технологично оборудване и системи за съхранение са в зависимост от подтипа на склада, вида 
на товарните единици, и определените товарооборот и характеристики на товарните партиди. 
Отразяват се и класът на склада по РЗП, необходимия достъп до товарните стокови единици и 
икономическата оценка на обекта. При сравняване на стойностите на складовите разходи за 
съхранение и обработката по вида на складираните стоки и материали се разглеждат двата 
основни варианта по начин на съхранение: подово съхранение и съхранение на стелажи. 
Начините на съхранение се реализират с използването на стелажни система или на мецанин 
система, или без използване на специализирани складови системи. Изборът се определя 
съобразно възможностите за постигане на технологично необходимите разгъна застроена 
площ и/или застроен обем, и полезна площ на зоната за съхранение, и съобразно 
оптимизацията на конструктивното решение на складовата сграда по обем и стойност. 

III.4.1.1. Подово съхранение 

При подово съхранение товарните единици се разполагат в зоната за съхранение върху пода на 
склада в един или няколко реда без да се използват складови системи. Подовия начин на 
съхранение е възможно да се използва в определена степен във всички подтипове 
самостоятелни складове, но е определящ за складове за директно претоварване. 
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Броят на редовете е специфичен за всяка стока или материал, и обикновено се ограничава 
до четири реда. Подовото съхранение се организира обикновено в конфигурацията на 
складиране ST1: свободно стоящо подреждане или подреждане на блокове. 

Площта на отделните блокове на съхранение се ограничава от 50 m2 или от 150 m2 при 
изискване за автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ) със спринклери. За складови 
сгради, в които не се изисква АПГИ, блоковете се оформят само със служебни пътеки 
(проходи). Ширината на транспортния проход зависи от товаро-разтоварното устройство. 

Положителните страни на подовото съхранение са максимално използване на складовия обем, 
малко натоварване на земната основа и минимални инвестиционни разходи за оборудване за 
съхранение. А отрицателните са изисквания за устойчивост и здравина на товарни единици, 
необходима голяма площ поради малка височина, и ниска избирателност на достъпа. 

Прилага се е в относително малки складове и складове с малка светла височина (до 6.0 m), за 
съхранение на голямо форматни елементи и на унифицирани изцяло пълни товарни единици. 

III.4.1.2. Стелажни системи в складови сгради 

Стелажните системи са основна категория на технологичното оборудване в складове със 
стелажен начина на съхранение на товарните стокови единици. Използват се преобладаващо 
при самостоятелни складове от общ характер и с адресирани складови места и по-ограничено в 
самостоятелни складове за отдаване под наем. Основни цели при използването на стелажни 
системи в складовите сгради са: съхраняване на различни по височина и устойчивост товарни 
единици, намаляване времето за достъп до тях, и оптимизиране на икономическата оценка и 
гъвкавостта на за складовата сграда. 

В зависимост от взаимовръзката си с конструкцията на складовата сграда стелажите биват: 

 свободно стоящи стелажи – самостоятелно оборудване в складовата сграда, което е 
стационарно или мобилно и поема натоварванията само от товарните единици. 

 високи носещи стелажи – складово оборудване за съхранение, което едновременно 
изпълнява и структурната роля на основна носеща конструкция във високостелажни 
складови сгради. При хибриден вариант не се поема натоварване от ограждащи елементи 
на сградата, а само от свързаните със стелажите товаро-разтоварни устройства. 

Принципните решения на свободно стоящи стационарни стелажи и високи носещи стелажни 
са сходни като функционални параметри и конструктивни схеми, а разликите са геометрични. 

Свободно стоящите стационарни стелажи обикновено са с височина в диапазона от 6.0 
до 11.0 m съобразно икономическа ефективност на конструкцията си. Максималните височини 
на стелажи при изискване на пожарогасене с автоматична спринклерна система са в 
зависимост от горимостта на материалите и техните опаковки и съответно определения 
класове на опасност. Височината на стелажа и ширината на технологичния транспортен 
проход зависят и от използваното товаро-разтоварно устройство. Свободно стоящите стелажи 
се използват в конфигурации на складиране – ST2: едноредови рамкови стелажи, 
ST3: многоредови рамкови стелажи за палети, ST4: конзолни стелажи за палети, без рафтове, 
ST5: конзолни стелажи с плътни или ребрести рафтове с ширина до 1 m, и ST6: конзолни 
стелажи с плътни или ребрести рафтове с ширина от 1 m до 6 m. 

Високите носещи стелажи са с оптимално поле на приложение от 10.0 m до 28.0 m. 
Височината на стелажа зависи от използваните товаро-разтоварни устройства. Ширината на 
прохода е минимална и се определя от размерите на товарни единици и/или устройствата. 
Прилагането на високи носещи стелажи във високостелажна складова сграда формира с 
всички ограждащи конструкции цялостна строително-технологична складова структура. 
Високите носещи стелажи се използват при конфигурация на складиране – ST2: едноредови 
рамкови стелажи и ST3: многоредови рамкови стелажи за палети (включително двуредови). 
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За високите носещи стелажи при сравняване със свободно стоящите се изтъква намаляването 
на площта на зоната за съхранение и автоматизацията на процесите в нея, редуциране на 
експлоатационните разходи и на времето за достъп до товарните единици. Но това е свързано с 
нормативна ограничения на застроените площ и обем, увеличаване натоварване към 
фундаментите на сградата, увеличаване на инвестиционните разходи и допълнителни 
изисквания за безопасност при пожар. Хибридните високи носещи стелажи се прилагат при 
технологична необходимост от използване на автоматизирани складови системи в ограничена 
част от зоната за съхранение и в условията на преустройство и модернизация. 

 

Основните въпроси при проектирането на стелажите са свързани с размера на стелажните 
клетки и с определянето на схемата на разполагане на евентуално различните клетки в план и 
във вертикала, и съответно дължината и височината на целия стелаж или на повтарящи се 
модули от стелажи. Стоманени стелажи са актуалното изпълнение в съвременността, а 
параметрите  им са обвързани и с определени изисквания към конструкцията на сградата и към 
подемно-транспортното оборудване. 

Видовете свободно стоящи стелажи се определят в зависимост от структурата си, 
избирателността на достъпа до товарните стокови единици и начина за осигуряването и: 

a. стелаж стационарен традиционен избирателен. 

b. проходен стелаж. 

c. проходен стелаж едностранен. 

d. конвейерен стелаж. 

e. стелажна система с избутване. 

f. стелажна система с автоматизирани четириколесни колички. 

g. стелаж стационарен конзолен. 

h. мобилна стелажна система. 

i. ротационен подвижен стелаж. 
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j. стелажен окачен конвейер. 

k. стелажна автоматизирана система за малки елементи. 

l. стелажи с полици и чекмеджета. 

m. комбинирани стелажи. 

Различните видовете свободно стоящи стелажи – стационарни и мобилни, дефинират 
приложимите схеми на технологични складови потоци в зоните за същинско съхранение. 

 

фигура 30 Схеми технологични складови потоци при видовете свободно стоящи стелажи 

Високите носещи стелажни формират цялостни складови решения за зоните за съхранение 
заедно с основното подемно-транспортното оборудване, компютърната система за управление 
на процесите, и ограждащи стенни и покривни конструкции. Подемно-транспортното 
оборудване е: стелажен високоповдигач и подов конвейер, или страничен високоповдигач 
с челна мачта. 
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В зависимост от броя на редовете обслужвани стелажни клетки от един технологичен проход 
се дефинират следните видове стелажи: с единична дълбочина, с двойна дълбочина, и с голяма 
дълбочина, което се отразява на избирателността на складовата система, скоростта на 
обработка, и инвестиционната стойност за зоната за съхранение. 

Максималният размер на стелажните клетки съответства на максималните размери на 
обработваните товарните единици до 1.1/1.3/2.4H m. Високите носещи стелажни системи са 
отворени от двата края и осигуряват необходимите технологични транспортни пространства и 
оборудване за временно поставяне на товарни единици за претоварване между различни 
товаро-разтоварни устройства в края (фронта) на стелажите. 

Високата стойност на инвестицията за складовото оборудване е при сравнително ограничаване 
на стойност на инвестицията в строително-монтажни работи за сградната обвивка.  

III.4.1.3. Мецанин системи 

При системите за мецанин технологично оборудване се използва за формиране на частични 
вътрешни за складовата сграда етажни нива, без връзка с основната и носеща конструкция. 
Нивата се използват за допълнителни площи за съхранение, или за разполагане на 
функционални елементи на зони за приемане и издаване, или за обслужващи комплекси. 
Мецанин система се прилага за функционални процеси, които не изискват светла височина 
по-голяма от 4.0 m, и при минимална светла височина до конструкцията на сградата от 5.0 m. 

Използва се при съществуващи сгради с голяма светла височина с оглед бързо преустройство и 
повишаване на ефективността на използване на сградния фонд, както при ново строителство за 
осигуряване на последваща експлоатационна гъвкавост 

III.4.1.4. Анализ и избор на складови системи за съхранение в складовата сграда 

На съвременния етап изборът на складова система за съхранение се определя от 
взаимовръзката и с бизнес-плана на обекта и от осигуряването на проектна и експлоатационна 
гъвкавост на складовата сграда за приспособяване към обработването на множество различни 
товари и  предвижданото увеличение на товарооборота. 

Определянето на складова система е процес на анализиране, сравняване и избор на варианти 
при анализират на две групи характеристики на товарите в складовата сграда: 

 съхранение на товарите – честота на обработка на товарите и избирателност на товарните 
единици. 

 вътрешно складово предвижване на товарите – честотата и групирането на отделните 
операции по обработката, както и вид на тарата за товара. 

Използването на различни складови системи в едно складово стопанство определя 
разнопосочни функционални и технически изисквания към сградата, като обвивка на 
складовата технология. 
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III.4.2. ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ В СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ 

Извършваните товаро-разтоварни и транспортни работи са основни операции в складовата 
сграда и формират значителна част от разходите на труд и консумативи при експлоатацията. В 
съвременността подемно-транспортното оборудване е механизирано – частично или изцяло, а 
според зоната от складовата сграда, в която се използва, се определя за: зони за приемане и за 
издаване, за зона за същинско съхранение, и с комбинирано ползване в трите складови зони. 

Оборудване в зони за приемане и за издаван е свързано с изпълнение на товаро-разтоварните 
работи и за хоризонтално предвижване на товарните единици: ръчно водима транспалетна 
количка, ръчно водим и управляем палетни повдигачи, фронтален високоповдигач и страничен 
високоповдигач, и стационарен конвейер. Енергозахранването на подвижното оборудване и на 
стационарния конвейер е на електрически ток. 

В складовата зона за съхранение оптималната височина се обвързва с дължината, която се 
обслужва от подемно-транспортното оборудване и основен показател е времето за извършване 
на един транспортен цикъл на работа. При съвременната зона за съхранение основното 
оборудване е: ръчно водим палетен повдигач, управляем палетен повдигач, фронтален 
високоповдигач, високоповдигачи с изнесени опори и средна мачта, страничен 
високоповдигач и стелажен високоповдигач. Енергозахранването на устройствата е основно на 
електрически ток.  

таблица 3 Оценка на характеристиките на складовите системи за съхранение 
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Отделните подкатегории подемно-транспортното оборудване се различават по  
функционалното си предназначение при преместването на стоките или товарните единици: 

 

 

 конвейер (conveyor) – използва се за преместване на товарните единици от едно фиксирано 
местоположение до друго такова по точно определен път, с опция за акумулиране.  

 кран (crane) – използва се за преместване на товарните единици между различни 
местоположения в ограничена работна зона. 

 товаро-разтоварни и транспортни устройства (industrial trucks) – използва се за преместване 
на товарните единици между различни местоположения при неограничена работна зона. 

No Видове подемно-транспортно 
оборудване по  предназначение 

Ограничен 
път 

Ограничена 
площ 

Непрекъснато 
действие 

1. Конвейер ДА ДА ДА 

2. Кран НЕ ДА НЕ 

3. Товаро-разтоварни и транспортни 
устройства 

НЕ НЕ НЕ 

таблица 4 Сравнение на видовете подемно-транспортно оборудване 

III.4.2.1. Конвейери 

Конвейерите използвани в разглежданите складови сгради са стационарни и мобилни. 
Мобилните се използват обикновено само при товарене на стоки, които не са оформени в 
товарни единици. Стационарни конвейери са фиксирани към конструктивните елементи на 
сградата, и преобладаващо по местоположението си в пространството на помещението са 
подови от средните видове:  

 ролков гравитачен конвейер – хоризонтален, може да има криволинейни участъци, с 
най-широко приложение. 

 ролков механичен конвейер – аналогичен на ролков гравитачен конвейер, но с механично 
задвижване, оптимален за сортиране на товари, и за задаване на посоки на движение. 

 верижен механичен конвейер. 

 лентов механичен конвейер (flat belt conveyor) –за транспортиране на стоки в опаковки от 
торби, кашони, кутии и други. 

фигура 31 Видове подемно-транспортното оборудване по  функционално предназначение 
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 пластинчат механичен конвейер (slat conveyor) – най-често за стоки с остри контури или 
чупливи части или с голямо тегло, за които не се изисква акумулиране. 

 елеватор механичен (vertical lift conveyor) – за повдигане и сваляне на товарни единици, 
при ограничена честота на процеса. 

Всички подови конвейери са важни елементи във формирането на архитектурно-естетическото 
въздействие на интериора на складовото пространство. 

III.4.2.2. Кранове 

Крановете се използват при ограничен или среден поток на товарните единици, където 
конвейерите са икономически нецелесъобразни, както и в много големи по площ складови 
сгради. Имат по-голяма гъвкавост при преместването на товари в сравнение с конвейерите, но 
по-ограничена спрямо товаро-разтоварните устройства.  

 

фигура 32 Видове кранове използвани в складове с посоки на движение на транспорт 

Основните видове кранове използвани в складовите сгради и стопанства за транспортиране на 
стоките и оформените товарни стокови единици са:  

 телфер – премества и позиционира товарни единици в две направления в тясна ивица от 
пространството на помещението. 

 кран-греда – премества и позиционира товарни единици в три направления в почти цялото 
помещение. 

 кран-греда с повдигаща платформа –комбиниран с функционалността на кран-греда с 
повдигаща платформа, но за товарни единици с тегло до 12 kN. 

 кран мостови – позиционира в три направления товарна единица с относително голямо 
единично тегло – до 50 kN, с отвори от 18 m до 36 m. 

 кран мостови с повдигаща платформа – комплектуван с вилица или с вилица и платформа в 
долната част при товароподемност до 50 kN и отвори от 9 m до 24 m.  

Всички кранове използвани в складовите сгради, обикновено предават натоварванията към 
основни носещи елементи на конструкция на сградата – греди и колони, за разлика от 
товаро-разтоварни и транспортни устройства, които предават натоварвания на подовата 
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конструкция. Крановете при разполагане изискват увеличена светла височина и дефинират 
редица ограничения към цялостното архитектурно обемно-планировъчното решение. 

Естетическото въздействие на крана в интериора е свързан с размера им, формата и 
структурата, както и с нормативно изискващото се оцветяване. 

III.4.2.3. Товаро-разтоварни и транспортни устройства 

Товаро-разтоварни и транспортни устройства се използват при ограничен или среден поток на 
товарните единици спрямо този при конвейерите, и при вертикално преместване на товари. 
Имат максимална гъвкавост при преместването в сравнение с конвейерите и крановете. 
Възможно е да пренасят стоки и оформени товарни единици с различна тегло, но 
предпочитано е с фиксирани габарити. Обслужват процесите на складиране както в складовата 
сграда, така и на прилежащата площадка на складовото стопанство. 

Товаро-разтоварни и транспортни устройства се класифицират по следните характеристики: 

 обработван товар – за отделни стоки и за формирани товарни стокови единици. 

 степен на механизация – ръчни, частично механизирани и напълно механизирани. 

 степен на автоматизация – неавтоматизирани, полуавтоматизирани и автоматизирани. 

 място на оператора при неавтоматизирани и полуавтоматизирани устройства – 
ръчно водими устройства и управлявани устройства. 

 стифиране – товаро-разтоварното устройство повдига товарни единици във височина, така 
че да ги постави една върху друга или на отделни стелажни нива, а транспортното 
устройство повдига товара на определена малка височина за хоризонтално предвиждане.  

 технологичен проход за устройството – обикновени (нормални/normal) с проход от 3.2 m 
до 4.0 m, с тесни проходи (narrow-aisle (NA)) с проход 2.4 m до 3.1 m и много тесни 
проходи (very narrow-aisle) с проход до 2.0 m. 

Транспортни устройства не се използват самостоятелно в складовата сграда, а автоматизирани 
устройства се прилагат в зони на приемането и на издаването, както и по фронта на 
автоматизираните зони за съхранение. Товаро-разтоварните устройства се използват 
самостоятелно при процесите на складиране или в комбинация с други устройства. Основните 
видове механизирани товаро-разтоварни устройства, които преимуществено се използват в 
съвременните складови сгради и стопанства в зависимост от мястото на оператора и 
конструкцията им са: ръчно водим палетен повдигач, управляем палетен повдигач,  фронтален 
високоповдигач, високоповдигачи с изнесени опори и средна мачта, странични 
високоповдигачи, и стелажен високоповдигач. 

Ръчно водимите и управляемите палетни повдигачи се използват във всички зони на 
складовото стопанство и сграда, включително и на товаро-разтоварните рампи. 
Характеризират се с относително ниска стойност и малка ширина на транспортния проход при 
перпендикулярно съхранение, но и малка скорост на предвижване на товарни единици, 
малката височина на повдигане и невъзможността за автоматизация. 

Фронталният високоповдигач се използва във навсякъде в складовото стопанство. Оптимално 
ефективни са при прилагане в зоните за приемането и за издаването, и на товаро-разтоварните 
рампи. В зоната за съхранение са приложими при малки складове или малък поток на товарни 
единици при преместване на предварително оформени товарни единици. 

Високоповдигачите с единично пантографно устройство обслужват стелажни редове 
започващи от пода. Високоповдигачите с двойно пантографно устройство се използват при 
складиране с двойно дълбочина при различните начини и системи на съхранение, което 
позволява значително увеличаване на ефективността на използване на складовия обем. 
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Високоповдигачът с изнесени опори и средна мачта предвид конструкцията си е с минимална 
габаритна дължина и  с по-малки експлоатационни разходи. Използва се във всички зони на 
складовото стопанство, като в зоната за съхранение са ефективни при големи височини на 
складиране и относително голям поток на товарни единици. 

В зависимост от местоположението на повдигащата мачта страничните високоповдигачи 
биват: с челна мачта и със средна мачта. Страничните високоповдигачи се използват във 
всички зони на склада с изключение на модели с водещи релси, които се използват само в 
зоната за съхранение. Оптимално ефективно е прилагането им в зоната за съхранение при 
стелажни системи и в условията на модернизация и преустройство. 

Стелажният високоповдигач стандартно обслужва един технологичен междустелажен проход, 
като се движи по релсов път и осигурява условия за пълна автоматизация. Приложим е само в 
зона за съхранение при стелажно съхранение с високи носещи стелажи или стелажи от 
автоматизирани система за малки елементи, които се разполагат в различни схеми. 
Предимствата са свързани с бързо и прецизно изпълнение на максимален брой операции при 
съхранението и ефективно използване на складовия обем. Характерни са висока стойност на 
инвестицията за оборудването и специфично решение на конструкцията на сградната обвивка. 

III.4.2.4. Анализ и избор на товаро-разтоварни устройства в складовата сграда 

На съвременния етап в условията за развитие на механизацията и автоматизацията, 
товаро-разтоварните устройства за преместване и стифиране на товарни единици в складовите 
сгради се определят по основните характеристики: технологичен транспортен проход, 
височина на повдигане и условия за автоматизация на складовия процес. 

При избора на подемно-транспортното оборудване и свързаните с него системи за управление 
и контрол е важно дефинирането на адекватна степен на автоматизация, надеждност и 
безопасност, съобразени със стелажните системи и с сградните технически характеристики, 
което се отразява директно на пространствата в складовата сграда. 

No Видове товаро-разтоварни 
устройства 

Технолог. 
транспортен 
проход    m 

Височина на 
повдигане    
m 

Височина 
светло до 
строителни 
елементи  m

Автомат. 
на 
процеса 

1. Ръчно водим палетен повдигач 2.50 3.60 5.10 НЕ 

2. Управляем палетен повдигач   2.60 4.00 5.50 НЕ 

3. Фронтален високоповдигач   3.30 5.00 6.50 НЕ 

4. Високоповдигач с изнесени опори  2.80 10.00 11.50 НЕ 

5. Стран.високоповдигач–челна мачта 1.80 8.40 9.90 ПОЛУ 

6. Стелажен високоповдигач   1.30 25.00 26.80 ДА 

Забележки: 
1. Представените стойности са средни или оптимални за съответните устройства съгласно подробното им 
описание в настоящия раздел. 
2. Включени са само напълно механизирани товаро-разтоварни устройства. 
3. Степента на автоматизация се определя като: неавтоматизирани (НЕ), полуавтоматизирани (ПОЛУ), и 
автоматизирани (ДА). 

таблица 5. Основни характеристики на видовете товаро-разтоварни устройства 

Подемно-транспортните системи в отделните зони на складовото стопанство е възможно да е 
комбинирано от различни товаро-разтоварните устройства или цялостно комбинирано 
решение, като се изисква да са максимално обвързани и да функционират като единно цяло, за 
което да са създадени необходимите архитектурно-планировъчни предпоставки. 
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фигура 33 Схеми с технологични габарити на видовете товаро-разтоварни устройства 
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III.4.3. ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ/ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

В категорията на оборудване за преместване/позициониране се включват повдигащи и 
накланящи маси и рамповите изравняващи платформи. Рамповата платформа се монтира на 
товаро-разтоварна рампа на складовата сграда и в зависимост от местоположението и начина 
си на монтаж биват: вградени в рампата и монтирани на челото на рампата. 

III.4.4. ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ  

Оборудването за формиране на товарни единици включва опаковъчни машини, машините за 
препалетизиране и машини за комплектуване/формиране на товарни стокови единици. 
Комплектуването на поръчките и/или формирането на товарните единици в зоните за 
приемане или издаване се изпълняват в зависимост от степента на механизация: 
немеханизирано и полумеханизирано, механизирано, и автоматизирано. Приложението на 
немеханизирано и полумеханизирано формиране е при складове от общ характер и за отдаване 
под наем с относително малък капацитет и/или оборот на товарите, както и малки по площ. 
Използването на автоматизирано оборудване е оптимално в автоматизирани зони за 
съхранение при складове от общ характер с големи капацитет и оборот на товари. 

 

фигура 34 Схеми на автоматизирани роботизирани палетизатори 

Изборът на оборудване за формиране на товарни единици се отразява на габаритните размери 
и ориентацията на зоната за издаване спрямо зоната за съхранение. 

III.4.5. АНАЛИЗ НАТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО 
ОБОРУДВАНЕ И СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА ЗОНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

Анализът обхваща цялостното технологично оборудване и системи за зоната за съхранение. 
Обект на сравнение са разработените от автора схематични планови решения на зона за 
съхранение при различни складови системи за съхранение на товарните стокови единици и 
използвано складово подемно-транспортно оборудване, които са актуални за съвременността.  

Анализът на 12 вариантни схеми е обективно дефиниран съгласно следните определени 
технологични показатели за складиране за всяка от тях: 

 коефициент на плътност на използване на площта за съхранение на товарни единици. 

 коефициент на използване на площта на помещението за съхранение. 

 коефициент на използване на обема на помещението за съхранение. 

 коефициент на достъп до товарните единици. 

Сравнителният анализ на различните схеми по начин на съхранение, евентуално вид стелажни 
системи, и вид на товаро-разтоварното устройство констатира постигане на различни 
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стойности на изследваните технологични показатели за складиране. На тази основа и във 
връзка с характеристиките на различните използвани елементи на технологичното оборудване 
се дефинират предимствата и недостатъците на различните варианти. 

Вариантните характеристики на складовите процеси и различните функционални изисквания 
за складиране на отделни стоки и материали в един обект, в много от случаите налагат 
комбиниране на различни начини на съхранение и различно технологично оборудване. 

1. Подово съхранение –
блокова схема с 
паралелни проходи 

Ръчно водим 
палетен повдигач 

4.30 1.4 55 40 17 

2. Подово съхранение – 
блокова схема с 
паралелни проходи 

Управляем палетен 
повдигач 

5.70 1.8 54 39 13 

3. Подово съхранение – 
блокова схема 

Управляем палетен 
повдигач 

5.70 2.2 65 48 6 

4. Подово съхранение – 
блокова схема с 
паралелни проходи 

Фронтален 
високоповдигач 

5.70 1.7 50 36 13 

5. Подово съхранение – 
блокова схема 

Фронтален 
високоповдигач 

5.70 2.1 63 50 5 

6. Съхранение на стелажи 
стационарни избират. –
паралелна проходна схема 

Фронтален 
високоповдигач 

7.10 1.1 32 19 100 

7. Съхранение на стелажи 
проходни – блокова 
едностранна схема 

Фронтален 
високоповдигач 

7.40 2.6 64 45 4 

8. Съхранение на стелажи   
стационарни избират.– 
проходна паралелна схема 

Високоповдигач с 
изнесени опори 

12.50 2.0 39 22 100 

9. Съхранение на стелажи  
стационарни избират. – 
проходна схема с двойна 
дълбочина 

Високоповдигач с 
изнесени опори и 
двойно 
пантографно устр. 

12.50 2.7 47 29 50 

10. Съхранение на стелажи  
стационарни избират.–  
проходна паралелна схема 

Страничен 
високоповдигач 

10.75 2.2 44 28 100 

11. Съхранение на стелажи 
високи носещи – 
проходна паралелна схема 

Стелажен 
високоповдигач 

26.40 5.9 47 31 100 

12. Съхранение на стелажи 
високи носещи – 
проходна схема с двойна 
дълбочина  

Стелажен 
високоповдигач с 
вилица за двойна 
дълбочина 

26.40 6.5 52 35 50 

Забележки: 
1. Схемите са оразмерени за товарна единица с размери на товара 1200/1000/1200H mm върху 
палета 1200/1000/162H mm . 

таблица 6. Сравнение на технологичните показатели съобразно начина на съхранение и 
складово оборудване 

No Начин на съхранение 
на товарните единици 

Вид 
товаро-разтовар
но устройство 

миним. 
височ.на 
помещ.  
m 

плътност 
на 
товарни 
единици 
бр./m2 

използв. 
площ за 
съхран.   
%  

използв. 
обем за 
съхран. 
%  

избир. 
достъп до
товарни 
единици 
% 
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фигура 35 Вариантни схеми на технологично оборудване – част 1 
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фигура 36 Вариантни схеми на технологично оборудване – част 2 
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Възможните изисквания за различна организация и управление на вътрешно складовото 
предвижване за отделните стоки и материали и за съхранение на различни по вид и 
геометрични характеристики товарни единици увеличава експоненциално броя на 
приложимите комбинации на складовото оборудване. Изследването за избор на оптимален 
вариант в повечето случаи е съобразно икономическата оценка при отчитане на 
устройствените ограничения и на изискванията за гъвкавост и развитие на складовите процеси. 

III.5. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ И СХЕМИ  

Функционалното съдържание на архитектурната форма на сградите в складовите стопанства се 
материализира чрез архитектурните им конструкции и техните конструктивни елементи. За 
всеки конструктивен елемент, в зависимост от мястото му в цялостната и неделима 
пространствена система на архитектурната форма, се дефинира конкретно предназначение, 
изисквания и свойства. Конструктивната система се характеризира и определя от вида на 
взаимосвързаните носещи конструктивни елементи и тяхното структуриране по функционално 
предназначение, и начинът за устойчиво поемане на въздействията. 

Архитектурната конструкция в единство с архитектурните пространства синтезират 
архитектурната форма на обекта, с нейната целесъобразност и са носители на естетически  и 
художествени стойности. Структурата на архитектурната форма обвързана със своето 
съдържание детерминира постигнатото естетическо въздействие и художествената 
изразителност. 

III.5.1. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ И СХЕМИ НА СКЛАДОВИ СГРАДИ 

Архитектурно-конструктивното решение на складовата сграда формира необходимите 
вътрешни пространства и среда и поема всички натоварвания от складираните стоки и 
материали, включително и в аварийни ситуации, както и всички външни въздействия. При 
различните подтип и вид складова сграда оптимално е съгласуваността на конструкцията с 
технологията на складиране, включително подемно-транспортно  и складовото стелажно 
оборудване, и с изискванията за безопасност при пожар и безопасност на труда. 

Конструктивните системи и схеми, които се прилагат при складовисгради, се определят от 
обвързаността на конструкцията на сградата с технологичната система за складиране в 
следните две конструктивни  решения: самостоятелно и взаимосвързано. Самостоятелното 
решение се използва при всички подтипове самостоятелни складове и при всички складови 
зони. Докато взаимосвързаното решение е приложимо в складове от общ характер или рядко 
при складове с адресирани места, и то единствено и само за зона за същинско съхранение. 

Предвид големите натоварвания на подовата конструкция от съхраняваните стоки и материали 
и от технологичното оборудване, и относително голямата необходима светла височина в 
зоната за съхранение е препоръчително нейното решаване с конструктивни системи и 
вертикални схеми на складови сгради на един етаж без подземен и тавански етажи. Прилагат 
се ограничено едноетажни с подземен етаж, двуетажни и многоетажни схеми в сгради или 
части от тях за съхранение на товари с ограничено тегло. За складовите зони за приемане и 
издаване също се развиват вертикални схеми на едно ниво, но се срещат и схеми на две и 
повече нива, особено при общо конструктивно решение с обслужващи комплекси. 

III.5.1.1. Конструктивни системи при самостоятелно конструктивно решение 

При складовите сгради със самостоятелно конструктивно решение тенденция е реализирането 
на линейни конструктивни система при надлъжна праволинейни схема В ограничени 
случаи се прилагат конструкции с точкова система, както и с повърхнинна система или 
комбинирана система – линейно-повърхнина. 

Предимствата на линейната и точковата системи е осигуряването на цялостна гъвкавост при 
изграждане и експлоатация на сградата и голямо многообразие на строителното изпълнение. 
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Възможно е прилагането на високоякостни материали и съответно намаляване на напречните 
сечения на елементите, увеличаване на конструктивните им отвори и съкращаване сроковете 
на строителство. При вътрешно преустройство е възможно разделяне и обединяване на 
пространства и оформяне на отвори в ограждащи елементи без да се засяга носеща 
конструкция. Отвореността на конструктивните системи и големите подпорни разстояния 
позволяват лесна последваща модернизация на складовото оборудване. Характерната свобода 
на обемно-планировъчната композиция на складовата сграда със скелетни системи позволява и 
постигането на специфичен архитектурен образ при свободното третиране на фасадите. 
Възможно е използване на разнообразни видове подемно-транспортно оборудване и системи 
за съхранение на товарните единици – стелажни системи (без високи носещи стелажни 
системи), мецанин системи, или без използване на системи при  подово съхранение. 

 

фигура 37 Конструктивни схеми в план на складови сгради при самостоятелно 
конструктивно решение 

Комбинираната линейно-повърхнина система съчетава положителните страни на скелетните 
системи с голямата пространствена устойчивост на носещите стени или ядра. Предимствата на 
системата са цялостната устойчивостта на сградата, икономически ефективно използване на 
материалите, оптимално архитектурно-планировъчното решение за вертикални комуникации и 
технически инсталации. Недостатъците са изграждане с различни строителни технологии на 
линейните елементи и на носещите ядра/стени, и съчетаването на различни материали. 

Линейно-повърхнина конструктивна система е приложима при всички складови зони на 
всички подтипове самостоятелни складове, но основно за зоните на приемана/издаване и при 
ограничения на общата застроена площ на складовата сграда. 
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При конструктивна система с повърхнинни елементи носещата функция се изпълнява от 
основните ограждащи елементи, които са дефинирани пространствени повърхнини. 
Преимуществата са добрата устойчивост на хоризонтални въздействия, и условия за лесно 
поддържане на оптимален производствен микроклимат. Недостатъците са затруднено 
преустройство, необходимост от многослойна структура на ограждащи елементи и 
ограничения по отношение на отвори в тях, и лимитиране в обемното и фасадното решение. 
Повърхнинна конструктивна система е приложима в едноетажни зони за същинско 
съхранение, и по изключение в други зони на складовата сграда. 

III.5.1.2. Конструктивни системи при взаимосвързано конструктивно решение 

Конструктивни системи при взаимосвързано конструктивно решение се прилагта при начин на 
складиране с високи носещи стелажни системи в случаите, когато сумарната стойност на 
възможните външните въздействия и собственото тегло на ограждащите конструкции е 
значително по-малко от 0.04 част от експлоатационните натоварвания от товарните стокови 
единици. Елементите на стелажната система поемат не само натоварванията от товарните 
единици, но и всички натоварвания от ограждащите елементи и от външните въздействия. 
Конструктивната система при високостелажните складови сгради с взаимосвързано 
конструктивно решение е модифициран вариант на повърхнинна, като ролята на равнинни 
елементи се изпълнява от модулите на високите носещи стелажни системи. 

 

фигура 38 Конструктивни схеми при взаимосвързано конструктивно решение на 
модифицирана безскелетна система 

Преимуществата на модифицираната повърхнинна система са добрата устойчивост на 
хоризонтални въздействия и икономическата ефективност от липсата на самостоятелна носеща 
конструкция в частта от складовата сграда. Недостатъците са невъзможността за 
преустройство, ограниченията за модернизация и трудностите при промяна на параметрите на 
складовата технологична система. Характеристиките на системата определят завишени 
изисквания към земната основа и специфични решения на фундирането и сградната обвивка. 
Възможната обемно-планировъчна композиция на зоната за съхранение е само геометричен 
паралелепипед при различни пропорции, но при висока стойност на инвестицията като цял 
складов обект. Прилагат се три основни двупосочни конструктивни схеми: 

 надлъжно между всеки две стелажни батерии и напречно изцяло в двата края. 

 надлъжно между всеки две стелажни батерии и напречно разполагане през определени 
разстояния само в зона на стелажите. 

 напречно еднопосочно при решетъчна структура, през определен брой стелажни клетки.. 

III.5.2. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ И СХЕМИ НА ОБСЛУЖВАЩИ КОМПЛЕКСИ 

В сгради  на обслужващи комплекси се използват конструктивни системи съобразени с 
функционалните особености, свързаните с тях технически инсталации, и с изисквания за 
безопасност, както следва:  
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 линейна и точкова конструктивни системи (скелетни системи) – основен дял при 
реализациите. Използва се при сгради на всички видове обслужващи комплекси. 

 линейно-повърхнина конструктивна система – при интегриране на етажни обслужващи 
комплекси със складови зони или при етажни зони за приемане/издаване. 

 обемна конструктивна система – използва се за обекти от обслужващите комплекси с 
ограничена височина и без подземен етаж, или за такива с модулна площ до 30 m2. 

 повърхнинна конструктивна система с равнини елементи (конструктивна система носещи 
стени) – използва се за едноетажни или двуетажни обекти с относително малка площ. 

Използването на типизирани конструктивни елементи при модулна координация, и тяхното 
оптимално съчетаване в конструкциите на складовите сгради и обслужващите комплекси е 
определящо за едновременно постигане на функционално предназначение, икономически 
ефективно решение и характерен архитектурен образ.  

III.5.3. РАЗМЕРИ, МОДУЛНА КООРДИНАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ 

В складовите сгради с технологично оборудване със стелажни системи са приложими 
принципите на модулната координация и типизацията. Същото в ограничена степен важи за 
складови сгради с други системи за съхранение и за сградите на обслужващите комплекси. 
Съобразно практическия опит и водещата роля на архитектурната композиция спрямо 
процесите на типизация актуалната насока е за използване на отворена типизация.  

Конструктивните модулни редове при складовите сгради и някои обслужващи комплекси се 
препоръчват на база уедрен десетичен модул 30M и 60M при съответната градация на 
размерите. Прилагат се и други уедрени модули – например: модули 12M и 25M в зависимост 
от технологичното оборудване, или модул 120M при много големи складове по клас на РЗП.  

III.5.3.1. Геометрични размери на складова сграда съобразно технологични изисквания 

Геометричните характеристики на конструктивните координационни полета в план и 
височините във вертикалния разрез на складовата сгради зависят от конкретната складова зона 
– приемане, съхранение и издаване и вида на технологичното оборудване, и се определят при 
прилагане на типизация с цел ефективно използване на складови пространства, оптимизиране 
на строителна технология и подобряване на икономическа оценка на инвестиционния проект. 

Оптимизирането на размерите на конструктивните полета в зоната за съхранение са с водещи 
начин на съхранение, схема на подреждане на товарните единици, размери на технологични 
проходи, и степен на автоматизация на подемно-транспортното оборудване. 

При самостоятелно конструктивно решение на зоната за съхранение конструктивното поле  
във връзка с начина на съхранение се оптимизира в следните геометрични размери: 

 за подово съхранение – около 12.0/12.0 m или 6.0/18.0 m съобразно конструктивна схема. 

 за стелажни системи –около 18.0/18.0 m или 12.0/24.0 m, оптимизирано спрямо 
композиционната координационна мрежа на стелажната система. 

Размерите на конструктивното поле при самостоятелно решение са свързани и с класа на 
склада по площ. Подтипа на самостоятелния склад се отразява индиректно на геометричните 
размерите, като най-големите са при складове от общ характер и с адресирани складови места, 
а по-малките са традиционни за складове за отдаване под наем и за директно претоварване. 

При взаимосвързано конструктивно решение полето в зоната за съхранение е изцяло 
определено от модулната координация на високите носещи стелажи и размера на 
технологичния транспортен проход. В надлъжна посока на стелажите координационните 
отстояния на конструкцията е на модул (L) в диапазона от 1.9 m до 4.6 m,  а напречният 
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конструктивен модул (K) е в диапазона от 2.2 m до 4.5 m. Не се констатира връзка с подтипа 
на самостоятелния склад и класа му по застроена площ. 

Конструктивното поле в зони за приемана и издаване е относително независимо от 
конструктивното решение на зоната за съхранение, и е със самостоятелно конструктивно 
решение съобразно използването технологично оборудване, като препоръчителните 
минимални размери са около 5.0/6.0 m (A/B). За товаро-разтоварни рампи покрити с козирка 
или еркер дълбочина на покритието е от 4.5 m от до 7.0 m според  вида на транспорта и от 
ъгъла на разполагането. 

 

фигура 39 Схеми на конструктивните полета в складовата  зона за съхранение 

Определянето на височина на складовата сграда също се разглежда по отделни складови зони. 
В зоната за същинско съхранение определящо е складовото оборудване в нея и преди всичко 
височината на повдигане на подемно-транспортното оборудване, височината на евентуалната 
стелажна система или възможния брой и геометрични размери товарни единици подредени 
във височина. Максималната светла височина на зона за съхранение в РБългария е определена 
съгласно нормите на около 27.2 m на база допустима височина на сграда от 28.0 m. 
Височината на складовите зони за приемане и издаване е на база технологично оборудване в 
тях и паркиращите товарни превозни средства на товаро-разтоварните рампи при 
препоръчителна минималната светла височина от 3.5 m. Минималната светла височина на 
козирката/еркера на рампите е 4.5 m до настилката при товарните превозни средства, и 5.75 m 
до главата на релсата съобразно вида на железопътната инфраструктура. 
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III.5.3.2. Геометрични размери на обслужващите комплекси 

При обособени обслужващи комплекси сред складовите зони конструктивното поле е 
максимално до около 6.0/6.0 m, като размерите са обвързани и винаги по-малки от съответните 
размери по направления на конструктивното поле на складовата сграда. При периферно 
разполагане геометричните размери на полето на обслужващия комплекс са аналогични или са 
кратни части от тези за складовите зони. При контактно и самостоятелно разполагане 
обслужващите комплекси са със самостоятелно архитектурно-конструктивно решение.  

В самостоятелните обслужващи комплекси полето е съобразно вида обслужване: за 
обществено – препоръчителни размери от 6.0/6.0 m до около 6.0/9.0 m, за за спомагателни 
дейности – съобразно габаритите на товарни превозни средства и складови устройства, и на 
техническа инфраструктура – по вида, размерите и експлоатационни площи на 
инсталационното съоръжаване. 

Светлите височини на основните обществено обслужващите помещения са от минималната 
височина 2.5 m до около 3.5 mу при съответни стойности на конструктивната етажна височина 
от 2.9 m до 4.0 m съобразно строително-конструктивната система. . 

III.6. СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА СГРАДИ В 
СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА 

В съвременността използването на механизирани и автоматизирани технологии на 
строителство е важна характеристика на строително-конструктивното изпълнение на 
складовите и обслужващите сгради. Разглеждат се цялостни технологии на строителство, 
които обхващат производство и доставка (ако са приложими) и изпълнение на място. 

Строителните системи и подсистеми и материали за тях се изпълняват и поддържат в 
съответствие с нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване на 
основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован 
експлоатационен срок. Архитектурното въздействие на строителните системи, подсистеми и 
техните елементи е основна част от формирането на цялостния образ на архитектурния обект. 

В зависимост от начина на изпълнение строително-конструктивните системи на сградите в 
складовото стопанство са: изцяло на местостроежа, сглобяемо и комбинирано. Изцяло на 
местостроежа е актуално само монолитното изпълнение на стоманобетонни елементи с 
уедрени кофражни форми. По сглобяем начин се изпълняват всички стоманени и част от 
стоманобетонните конструкции. Комбинираното изпълнение се използва при 
стомано-стоманобетонните конструкции и при някой стоманобетонни конструкции. 
Строително-конструктивните решения е важно да гарантират кратък срок на изпълнение на 
складовите и обслужващите сгради, при отчитане и на експлоатационните разходи за 
поддръжка на строително-конструктивните елементи. 

Сферата на приложение на конкретните строително-конструктивните системи се определя от 
функционалното предназначение, технологичните изисквания, инсталационните особености, 
безопасността при пожар и на труда, наличните строителни технологии, инвестиционните и 
експлоатационните разходи, и естетиката на архитектурната форма. 

III.6.1. СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА СКЛАДОВИ СГРАДИ  

Строително-техническото изпълнение на самостоятелни складови сгради е свързано с 
технологията за преминаване на стоките и материалите през тях, което важи особено при 
стелажните системи. В едноетажните складови сгради при конструктивни системи със 
самостоятелно конструктивно решение преобладават архитектурните обекти с големи 
подпорни разстояния – над 12 m, като съвременните строителни системи според статическото 
действие се разделят в две групи: плоскостни (линейни) и пространствени. 
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В групата на плоскостните конструкции се включват: гредови, ферми, рамки, арки и вантови. 
Гредовите конструкции и тези с ферми и с рамки от стоманобетон или стомана се използват 
при всички подтипове и видове складови сгради, което ги определя като основна тенденция в 
строително-конструктивните системи за типа сграда. 

В групата на пространствените конструкции, които работят в две или повече равнини са: 
тънкостенни черупкови, тънкостенни фалтови, пространствени прътови, висящи и 
пневматични. Пространствените прътови конструкции се прилагат при налична строителна 
технология, а пневматичните – при складове от общ характер, които са малки по площ и за 
бързо въвеждане в експлоатация. Останалите пространствени конструкции са с единично 
използване или без използване предвид строително-технологични и икономически причини. 

Складовите сгради изпълнени със строителни системи с големи подпорни разстояния се 
изявяват с мащаба си и спецификата в цялостната обемно-пространствена композиция. Видът 
и размерите на покривните конструкции и мащабът на дефинираното вътрешно пространство 
са определящи за постигането на тектонична архитектурна форма със специфично 
естетическото въздействие. 

III.6.1.1. Сглобяеми гредови конструкции 

От сглобяеми гредови конструкции с класификацията по форма, структура и статическо 
действие актуално се прилагат пълностенни стоманобетонни греди с обикновена армировка 
при отвор от 6 m до 12 m и с предварително напрегната – до 24 m. При сглобяемото 
изпълнение пространственото укрепването в хоризонталната равнина на покривния диск е 
чрез покривни панели или хоризонтални диагонални връзки, а във вертикалните равнини е 
чрез вертикални диагонални връзки и/или запъване във фундаментите на конзолни колони. В 
строителната практика гредите често са унифициран елемент от цялостна строителна 
стоманобетонна скелетна система, включително колони и покривни панели. 

Използват при всички подтипове самостоятелни складове на основата на огнеустойчивостта си 
и ниската инвестиционна стойност, като традиционно са приложими при средни и по-големи 
складове по застроената площ предвид организацията на строителството. 

III.6.1.2. Прътови греди (ферми) 

В съвременните складови сгради фермите се изпълняват от стомана, като са с разнообразен 
страничен изглед в зависимост от конструктивните отвори, натоварванията и тяхната схема, 
вида на покривното покритие, схемата на покривните наклони, и ролята им във вътрешния и 
външния архитектурен образ. Формата бива: триъгълна, трапецовидна, с успоредни пояси, с 
двустранно скосен горен пояс, с двустранно скосен долен пояс, и други, при симетрично или 
при несиметрично решение. Сечението на фермата е равнинно или пространствено – с 
удвояване на единия или и на двата пояса.  

Стоманени ферми се използват при всички подтипове самостоятелни складове независимо от 
застроената площ предвид относително малко собствено тегло, възможност за конструктивни 
отвори дори над 36 m, добра пригодност за индустриално производство, и възможност за 
изпълнение на покриви с разнообразна форма. Прилагат се почти винаги при складови сгради 
с взаимообвързано конструктивно решение. Ограниченията в използването са от постигането 
на необходимата огнеустойчивост и от общата инвестиционна стойност.    

III.6.1.3. Рамки 

Рамките според статическата схема рамките са изцяло запънати, едноставни, двуставни и 
триставни, като по материал се изпълняват от стоманобетон, от стомана, или комбинирани.  

Стоманобетонните рамки се изпълняват в различна форма в зависимост от статичната схема и 
архитектурното решение, като най-често при складовите сгради са правоъгълните симетрични 
очертания. Конструктивните полета напречно на рамките са с размери от 6 m до 18 m. 



 

Съвременни складови сгради и стопанства 

62

Стоманените рамки при складови сгради в зависимост от вида на стойките и ригела са 
пълностенни и прътови. Пълностенните рамки са с отвори от 12 m до 36 m при праволинейни 
ригели с наклон или двускатни ригели. Прътовите рамки преобладаващо са с хоризонтален 
ригел и стойки с постоянно сечения при отвори над 36 m. Стоманените рамки се прилагат 
широко при всички складове по подтипове и видове, като преобладават пълностенни рамки. 

В складовите сгради съобразно архитектурната композиция спрямо покривната конструкция 
рамките се: изявяват основно отвътре, и рядко отвън или от двете страни. Това се отразява на 
строително-техническото решение на покривните и стенните строителни подсистеми. 

III.6.1.4. Арки 

Арките по материал и вид на напречните сечения са сходни на рамките, като в съвременните 
условия най-широко е прилагането на стоманени прътови арки. Покритие по формата на 
носещата конструкция се използва в самостоятелни складове от общ характер, които са малки 
по площ с подов начина на съхранение и ниска степен на механизация. При складови сгради 
икономическата оценка и неизползваем застроен обем ограничава приложението на окачени на 
арки или надстроени хоризонтални покрития. 

III.6.1.5. Тънкостенни черупкови конструкции 

Въпреки голямо разнообразие по геометричната форма тънкостенните черупкови конструкции 
почти не се прилагат при складови сгради предвид формирането на значителен затворен и 
неизползваем за съхранение обем и висока инвестиционна стойност на строежите. Изключение 
са металните средни и къси цилиндрични ребрести черупкови конструкции с единична 
кривина при сглобяемо изпълнение, които са от стомана или алуминий. Стоманените 
тънкостенни  конструкции с единична кривина са с отвор от 8 m до 20 m. 

Използват се при складове от общ характер, които са от клас малки по РЗП. Характерната 
форма на тънкостенните черупкови конструкции ги определя като основен елемент на 
архитектурната композиция на обектите с този вид конструкция. 

III.6.1.6. Тънкостенни фалтови конструкции 

Изискването за специални строителни технологии и липсата на повторяемост на 
конструктивните решения са довели до минимално използване на този вид конструкции в 
складовите стопанства. 

III.6.1.7. Пространствени прътови конструкции 

Формата на пространствените прътови конструкции – равнини и с пространствена кривина, 
определя и броя на успоредните мрежи (пояси) за разполагане на пръти. От конструкциите с 
пространствена кривина в складови сгради се използват тези с единична цилиндрични 
кривина, а от равнините – двупластни с основа на тетраедър или полуоктаедър с 
конструктивен отвор до 30 m при близко отношение на страните. Пространствените прътови 
конструкции се подпират по горен или по долен пояси: точково – на колони (стойки) или 
ванти или линейно върху непрекъснат опорен контур – стена или греда. 

Преимуществата определят възможността за прилагането на конструкцията във всички 
подтипове складови едноетажни сгради, но при наличие на строителна технология. 

III.6.1.8. Вантови конструкции 

При вантовите конструкции преимуществата са преодоляването на полета с големи отвори при 
оптимално използване на стоманата и постигането на характерен архитектурен образ при 
различните конструктивни решения. Недостатъците са усложнена технология на изпълнение и 
проблемите на защита от корозия и от въздействие на огън. От вертикалните схеми по 
разполагане на  пилоните, в складовите сгради се прилагат само: 
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 с покривни конструкции с двустранно окачване на ванти и подпрени на два или повече 
пилона, като вариантите са с/без конзолни части – при различни закрити складови сгради. 

 с покривни конструкции с едностранно окачване на ванти и подпрени на един пилон – 
изпълняват се преди всичко навеси или козирки на товаро-разтоварни рампи. 

Реализиране на вантова конструкция при складова сграда е възможно на база на икономическа 
и естетическа оценка след отчитане на предимствата и недостатъците и, и при необходимост 
от  конструктивни полета с размери по-големи от 30 m. 

III.6.1.9. Висящи конструкции 

Въпреки многообразието на различни носещи елементи, с които се постига индивидуална 
архитектурна форма, висящи конструкции нямат поле на приложение в складови сгради 
поради значителните инвестиции в уникална строителна технология от едно страна, а от друга 
– необоснованост от складовата технология на възможните за конструкцията големи подпорни 
разстояния (над 50 m) и значителните неизползваеми вътрешни обеми. 

Единственият вид висяща конструкция, които е с приложение, макар и ограничено при 
складови сгради, е висяща полимерна мембрана при отвор до 24 m, която е предварително 
напрегната между опорни точки и/или контури разположени в повече от една равнина. 

III.6.1.10. Пневматични конструкции 

Пневматичните конструкции използваните в складовите сгради биват според конструктивните 
си характеристики: въздухоопорни, надуваеми и комбинирани. Пневматични конструкции са с 
минимално собствено тегло на покритието – до около 4 kg/m2, спрямо всички разгледани 
строителни системи с големи подпорни разстояния и е възможно индустриалното им 
производство. Конструкциите са с изразен криволинеен плавен силует при минимално 
детайлиране, което определя характерен архитектурен образ. При въздухоопорна конструкция 
въздушната нагнетателна инсталация се съчетава с техническите инсталации за отопление и 
климатизация на помещенията. 

Пневматичните конструкции се използват често при  самостоятелни складове от общ характер 
съобразено с допълнителните изискванията за безопасност при пожар за обекти с гъвкаво 
покритие относно: минималните разстояния между тях и сгради на обслужващи комплекси, 
както и с минимално два разсредоточени евакуационни изхода. 

III.6.2. СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА СГРАДИ НА 
ОБСЛУЖВАЩИ КОМПЛЕКСИ 

Строително-конструктивните системи за едноетажни обслужващите комплекси за 
спомагателни дейности разположени самостоятелно или контактно чрез допиране, са с големи 
подпорни разстояния и са аналогични на складовите сгради. Системите за сгради на другите 
обслужващи комплекси се реализират с етажни конструкции с малки подпорни разстояния – 
до 12 m, като актуалните системи са: 

 стоманобетонни скелетни строителни системи. 

 стоманени скелетни сглобяема строителни системи 

 стоманено-стоманобетонни скелетни строителни системи. 

 строителни системи с обемни елементи. 

Изборът на строително-конструктивна система при сгради на обслужващи комплекси в 
складово стопанство се определя в голяма степен от избраната строително-конструктивна 
система за складовата сграда на площадката. 
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III.6.2.1. Стоманобетонна скелетна конструкция 

Монолитната стоманобетонна конструкция се изпълнява с традиционна технология и 
конструктивни полета до 6.0–7.2 m. Подовата конструкция съобразно размерите на полета и 
натоварванията е: гредова, безгредова, ребреста и касетирана. Тенденция при монолитния 
скелет е внедряването на кофражни системи, които са ефективни по инвестиционни разходи и 
период на кофриране/декофриране. Използват се стомана и бетон с високи якостни 
характеристики и технологии за напрягане на местостроежа. Прилага се при малки по площ 
сгради и при строежи, които не са определящи за цялостното завършване на обекта. 

Изпълнението на сглобяема стоманобетонна конструкция включва всички процеси на 
индустриализираното строителство. Разнообразието на сглобяемите строителни системи се 
определя от: конструктивни междуосия, конструктивна схема, начин на разчленяване на 
отделните елементи, и технология за производство и монтаж. Тенденция при сглобяемите 
конструкции е разчленяване с минимален брой елементи и съединенията. 

 

фигура 40 Разчленяване на сглобяема конструкция – препоръчителни варианти 

Комбинирана стоманобетонна конструкция по начин на изпълнение съчетаваща монолитен  
стоманобетонен скелет със сглобяеми ивични подови панели. 

III.6.2.2. Стоманени скелетни конструкции 

Стоманените сглобяеми скелетни конструкции са с ефективна поле на приложение при 
обслужващи сгради с променящи се функция и/или технически инсталации, както и при 
реконструкция с надстрояване. Конструктивните системи в план са линейни от всички 
възможни схеми. Вертикалните конструктивни схеми съобразно статическото си действие се 
определят за всяко от конструктивните направления: ставна система, рамкова схема, двуставна 
рамкова, и смесена схема. В етажни сгради се прилагат конструктивни полета обикновено с 
правоъгълна конфигурация и размер на отвора в диапазона от 6.0 m до 12.0 m. 

 

фигура 41 Стоманена скелетна конструкция – конструктивни схема хоризонтален диск  

Тектоничното композиране на отделните елементи на стоманената конструкция и изявата им в 
образа на сградата ги превръща в активно средство за художествена изразителност. 



 

Съвременни складови сгради и стопанства 

65

III.6.2.3. Стоманено-стоманобетонни скелетни строителни системи. 

Съвместяването на материали в стоманено-стоманобетонните конструкции, създава 
възможности за по-свободно модулно координиране между размерите на носещите елементи. 
Също увеличава и носимоспособността на елементите и се скъсяват сроковете за строителство 
спрямо стоманобетонните конструкции при ограничено използване на стомана, но е 
необходимо и решаване на технологични въпроси от прилагането на различни технологии. 
Комбинирането на стоманени колони със стоманобетонни подови конструкции се реализира в 
скелетни безгредови и в скелетни гредови строителни системи. 

III.6.2.4. Строителни системи с обемни елементи 

Строителната система се характеризира с висока степен на индустриална завършеност и се 
прилагат всички видове обемни елементи според големината им: малки, средни (с размери до 
около 20 m2) и големи, както и според конструктивната им система: линейно обемни, 
повърхнинно обемни и линейно-повърхнинно обемни. За изпълнение на конструкцията се 
използват основно стоманобетон, стомана и алуминий с оглед на безопасност при пожар, а за 
ограждащи елементи – различни многослойни варианти на подове и стени. Вариантите на 
участието на обемните елементи в цялостната структура на сградата и обемното решение са 
водещи за създаването на архитектурния образ. 

III.6.3. ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ 

Конструкциите на сградите и съоръженията се разделят с деформационни фуги, които 
съобразно предназначението си са: температурно-съсъхвателни и 
температурно-деформационни, фуги за слягане, и земетръсни. Определят се максимални 
разстояния между температурно-съсъхвателни фуги на стоманобетонни конструкциите, като 
при едноетажни складови и обслужващи сгради се допуска разстоянията да се увеличат с 20 %. 
За едноетажни складови и обслужващи сгради е допустимо да не се предвиждат земетръсни 
фуги, ако са в райони с коефициент на сеизмичност Kc < 0.10 и са с височина до 10 m, а за 
други сгради е допустимо, когато в конструктивното решение е отчетено поемане на 
завишените стойности на усилията. 

III.7. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМ. И СТРОИТЕЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ В СГРАДИ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО 

Архитектурно-конструктивните елементи се дефинират с конкретно предназначение и 
функционални качества, както и със структурните връзки с другите елементи. На тази основа 
се определят и необходимите за конкретния елемент геометрични размери, материална 
структура, физически свойства и строително-техническо изпълнение.  

Елементите се характеризират със своята функция, като част от цялостната единна 
функционална определеност на архитектурната конструкция. Систематизирането им се 
представя във взаимовръзката и взаимодействието на всички или на част от функциите: 
конструктивни, пространствено-оформяща, утилитарни, изолационни, експлоатационни и 
естетически. Архитектурно-конструктивните елементи в сгради на складовото стопанство са: 

1. основи (фундаменти). 

2. линейни конструктивни елементи (елементи на скелета). 

3. стени – външни фасадни и вътрешни, и елементи на сградата свързани със стените. 

4. подове – подови конструкции, подови настилки, окачени тавани, стълби и рампи. 

5. покриви – наклонени, плоски (включително озеленени), покривни осветления, и козирки. 

6. врати и прозорци (дограми). 

7. външни прилежащи настилки. 
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III.7.1. ОСНОВИ (ФУНДАМЕНТИ) 

Определящи за вида на фундирането са геолого-литоложкия строеж и физико-механични 
свойства на строителните почви, и хидрогеоложките условия на площадката. За сградите в 
складовото стопанство се препоръчва избор на терен и ниво на фундиране в почви от 
групи А, В и С съобразно стратиграфския профил и при оптимална изчислителна носеща 
способност на ниво фундиране по-голяма от 0.20 МPa. 

 

фигура 42 Плитко фундиране съобразно вида на основите 

В складовите сгради са характерни високите стойности на натоварването на подовите 
конструкции над фундаментите в порядъка от около 10 kN/m2 до 200 kN/m2 в зависимост от 
съхраняваните стоки  и материали, използваното технологично оборудване и дефинираното 
конструктивното решение. При висока степен на автоматизация на складовете нарастват и 
изискванията за намаляване на деформируемостта на основите, което е особено важно при 
ползване на категории складово оборудване с релсов път. 

Използването на плитко фундиране е с по-ниска инвестиционна стойност в сравнение с 
дълбокото и се предпочита за съвременните складови стопанства. При складови сгради със 
самостоятелно конструктивно решение по вид на основите се прилага фундиране –  точково и 
ивично, а при сгради с взаимосвързано – е възможно само плоско фундиране. 

III.7.2. ЛИНЕЙНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЕЛЕМЕНТИ НА СКЕЛЕТА)  

 

фигура 43 Свързване на линейните елементи в конструкцията на сградата 

Основните изисквания към линейните конструктивни елементи са свързани с 
носимоспособност, както и безопасност при пожар, технологична целесъобразност, 
икономическа обоснованост, и тектонично въздействие в архитектурно-пространствената 
композиция. Хоризонталните сили в сградите се поемат от: линейните елементи; от линейните 
елементи укрепени с диагонални или вертикални връзки; от повърхнинни елементи (шайби 
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или корави ядра), или от комбинация от тези решения. Елементите на скелета се свързват в 
конструкция по два основни начина: с рамкови възли и със ставни възли.  

Конструкциите на сградите в складовите стопанства се определят по степен на отговорност 
съобразно възможни последствия от загуба на носимоспособността, минималната 
огнеустойчивост на отделните носещи конструктивни елементи е взаимообвързана със 
степента на огнеустойчивост на сградата. 

Според материала, от които са изпълнени елементите на скелетната носеща конструкция се 
класифицират: дървена, метална, стоманобетонна и комбинирана. 

III.7.3. СТЕНИ 

Стените отговарят на архитектурно-естетически, строително-физични, и 
конструктивно-технически изисквания, както и на безопасност при пожар, а специфично 
изискване при складовите сгради е стените да са устойчиви на механични въздействия, 
включително на странични удари. В сградите в складовите стопанства стените – носещи и 
неносещи, се класифицират по редица признаци: технологията на изпълнение (зидани, 
изливни и сглобяеми), използвани материали, местоположение, предназначение, 
конструктивна характеристика, структура, маса и други. 

В съвременността зидани стени се изпълняват само от керамични зидарийни тела или от 
газобетонни блокове с насоки за уедряването на елементите и олекотяването им. Прилагат се в 
сгради на обслужващи комплекси и складови сгради, които са малки по РЗП и при 
самостоятелно решение, както и при изисквания за огнеустойчивост или за сигурност. 

Изливните стени в складови и обслужващи сгради се изпълняват от стоманобетон и се 
прилагат при линейно-повърхнини конструктивна система и при линейно система, а в редица 
случай за външни надосновни стени.  

 

фигура 44 Фасадни стоманобетонни трислойни панели 

 

фигура 45 Фасадни стоманени и алуминиеви панели и технология послоен монтаж 

Сглобяемите стени са най-често използвани при разглежданите сгради и по основен материал 
са: масивни стоманобетонни и метални – стоманени, алуминиеви, цинкови), като структурите 
са трислойни или многослойни със среден слой от ефективен топлоизолационен материал, а 
според размера са малки. Прилагат се различни начини на разполагане на стенните панели: 
изцяло вграден, частично вграден и окачен. Тенденцията е за индустриално производство на 
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напълно завършени строителни изделия. Използват се панели за външни и вътрешни неносещи 
конструкции при всички строително-конструктивни системи, но с ограничения при 
взаимосвързано решение. Металните панели със среден слой от плочи минерална вата 
полутвърди са с висока огнеустойчивост от EI 60 min до над EI 120 min, но при увеличена 
стойност на инвестицията, и се употребяват и за вертикални пожарозащитни прегради. 
Монтират се и строителни подсистеми за стени по технологията послоен монтаж. 

В складови стопанства се използват всички видове довършителни работи, като са определени 
допустими класовете по реакция на огън за материалите при сгради с височина до 28 m. 

III.7.4. ПОДОВЕ 

Подовата конструкция изпълнява носещата функция в пода, а всички части на пода участват в 
изпълнението на другите му функции: архитектурно-естетически, строително-физически, 
безопасност при пожар, и експлоатационна поддръжка, като изпълнението се съобразява с 
икономическата ефективност. Подовете при складовете сгради по използвани материали за 
подовите конструкции основно са стоманобетонни и стоманени. Според структурата си 
подовите конструкции биват – гредови, плочи и плочогреди, а според начина на изпълнение – 
монолитни, сглобяеми и сглобяемо-монолитни. 

 

фигура 46 Видове подови конструкции по структура и по начин на изпълнение 

В складовите сгради е характерна голямата стойност на експлоатационните товари от 
съхраняваните стоки и материали и от технологичното подемно-транспортно и стелажно 
оборудване. Експлоатационното натоварване върху пода в същинската зона за съхранение 
достигат при конструктивни системи със самостоятелно конструктивно решение – ниско, 
средно и високо натоварване, т.е. до 60 kN/m2, и при взаимосвързано конструктивно решение – 
високо и много високо натоварване, т.е. до 200 kN/m2. Деформируемостта на хоризонталната 
конструкция се ограничава значително при използване технологично оборудване от стелажни 
системи и релсови устройства. Конструирането на елементите на подовата конструкция е със 
значителни габаритни размери и стойност на строителното изпълнение. На тази основа се 
дефинира устойчива тенденцията за изграждане на зони за съхранение на складови сгради като 
едноетажни без подземен етаж, при които натоварването от пода се предава директно на 
фундаменти или на строителна почва. Насоката за едноетажно застрояване е и при сгради за 
обслужващи комплекси за спомагателни дейности и на технически инсталации. Използването 
на едноетажни сгради с подземен етаж, двуетажни и многоетажни складови сгради е 
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икономически оправдано само при изискване за разгъната застроена площ, което превишава 
показателите за устройство, и при зони за приемане и издаване. В сгради на обществено 
обслужващи комплекси експлоатационните натоварвания са със стойности до 5 kN/m2, и се 
предполага етажно застрояване, което често се среща и при цялостни обслужващи комплекси.  
Различните видове на подовите конструкции по използвани материали – стоманени и  
стоманобетонни, определят прилагането им във видовете сгради.  

Подовата настилка в складовите сгради, освен общите строително-технически параметри, се 
изисква да е устойчива на въздействието на смазочни масла, киселини и основи, и да има 
гладък лицев слой с ниско хлъзгане и достатъчна износоустойчивост, и лесно да се почиства и 
поддържа, което е особено важно за подовете на зоните за приемане/издаване и на 
товаро-разтоварните рампи. В определени помещения се поставят и допълнителни изисквания 
за електростатичност, електропроводимост и бактерицидност. Горната повърхност на пода е 
необходимо да бъде максимално хоризонтална, а възможните отклонения са в зависимост от 
височината на съхранение и наличието на релсов път за оборудването. 

От масивните изливни монолитни безподложни настилки най-често се прилага шлайфаната 
армирана бетонна настилка. Подложните настилки в складови сгради са обикновени, като 
подложката е от циментна замазка или бетон, а лицевото покритие е от полимерни, каучукови, 
циментово-полимерни материали или изделия, керамични и клинкерни плочки и други. 

В складовите сгради използването на окачени тавани е сравнително рядко и се ограничава до 
метални непрекъснати гладки (или перфорирани) окачени тавани с оглед на 
санитарно-хигиенни или други изисквания. 

Стълбите в складовите стопанства обикновено са вътрешни развити в стълбищни клетки като 
двураменни успоредни. Рампите свързват комуникационно нивата за превозни средства или за 
товаро-разтоварни и транспортни устройства, както и пешеходно, което определя наклоните и 
дължините им. Стълби и прагове не се допускат по технологичния път на товарите. 

III.7.5. ПОКРИВИ 

Покривите отговарят на изисквания като стенните ограждащи елементи с подчертано 
предпазване от проникване на вода. При складови сгради характеризиращи се с прости 
очертания на контура и големи размери на скатовете, се използват основно скатни покриви 
предвид строително-конструктивните системи. Малките покривни наклони са определящи за 
намаляване на обема на сградата и съответно на годишния разход на енергия. А при сгради на 
обслужващи комплекси се използват и двата типа покриви по наклон: скатни – над 4 и плоски 
– до 4 (7%). Прилагат се покриви с вътрешно и външно отводняване, както и комбинирани 
решения. Скатни покриви са с дървени, стоманени и стоманобетонни покривни конструкции, а 
плоските – със стоманени, стоманобетонни и стомано-стоманобетонни. Характерни 
особености на складови сгради при взаимосвързано решение е прилагането на леки покривни 
конструктивни елементи при относително малък отвор на покривната конструкция,.  

Плоският покрив основно е с непрекъснати покривки от различни видове гъвкави мембрани 
съобразени с предназначението му – неизползваем и използваем. Скатният покрив се 
изпълнява с наклони в границите на полегатите покриви, и е с неплътни покривки от отделни 
елементи – профилни вълнообразни тънколистни изделия, покривни многослойни панели и 
елементи по технология послоен монтаж. Допустимите наклони на покрива се определят 
основно от вида на покривната покривка. Оптимално е неносещите елементи на покрива да са 
олекотени и да предават по най-къс път въздействията към основната носеща конструкция. 
Покривната покривка се изпълнява директно върху носещата конструкция, ако конструкцията 
формира равнина, или е самоносеща между определени конструктивни елементи. При големи 
разстояния между конструктивните елементи, както е в повечето складови сгради, се 
използват междинни елементи – столици, скари и други по наклона. Покривните надстройки и 
покривните осветления, и/или димни люкове, се отразява на сигурността на покрива. 
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Покривни остъклявания при подтиповете складови сгради се прилагат за осигуряване на горно 
естествено осветление, с функционално и/или естетическа роля, естествена вентилация, и като 
елементи на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината. като се отчита 
допустимостта за съхраняваните товари. В съвременните сгради в складови стопанства се 
прилагат покривни остъклени конструкции от функционални видове по предназначение: 
покривни прозорци (единични, ивични и групирани) и остъклени покривни надстройки. 

 

фигура 47 Видове покривни остъклявания в зависимост от предназначението си 

Козирката е необходим елемент при складовите сгради при определени видове 
товаро-разтоварни рампи. Строително-конструктивното и изпълнение е в зависимост от 
конструктивната система на складовата сграда и възможността за предаване на въздействия. 

Изборът на елементите и материали на покрива се определят в голяма степен от изискванията 
за пожарна безопасност, гаранционните изисквания и обема на инвестиционните разходи.  

III.7.6. ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ (ДОГРАМИ) 

Включените в дограмите прозорци, вратите, капаците и окачените фасади едновременно 
разделят и свързват вътрешното и външното пространство, като решението им е обвързано със 
стените, в които са разположени. Предвид местоположението им дограмите са активен 
елемент във формирането на архитектурно-естетическия образ на помещенията и на сградата. 
Основната им функция определя и строително-физичните изисквания към тях, както и за 
безопасност при пожар. Вратите осигуряват безопасното преминаване на работещите и 
складовите устройства, като при необходимост предназначените за пешеходци се разделят от 
тези за товаро-разтоварни устройства и за моторни превозни средства. Дограмите е 
недопустимо да предизвикват опасности за работещите. 

Съответствието със строително-физичните и конструктивно-технически изисквания се постига 
чрез общите вид и размер, структурата и характеристиките на плътните части/рамки и на 
остъкляването, както и местоположението и детайлите на монтаж към стената. Видът и 
нормативните изисквания към дограмите се определят основно от местоположението им – 
външни и вътрешни и от предназначението на сградата/помещението: за сгради на обществено 
обслужващи комплекси,  и за складови сгради и други сгради на обслужващи комплекси. 
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III.7.7. ВЪНШНИ НАСТИЛКИ В СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

Вътрешнозаводските пътища в складовото стопанство се съобразяват с характера на трудовата 
дейност, използваните транспортни средства, превозваните товари и осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд. Всички използвани елементи в настилки е 
съответстват на изисквания за устойчивост на абразия/износване и на корозия предизвикана от 
хлориди, и за употреба при условия на периодични цикли замръзване/размръзване. 

III.7.8. ОБОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СТРОИТЕЛНИ ПОДСИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ 
ИМ В СГРАДИ НА СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

В складовите сгради и сградите на обслужващите комплекси е препоръчително използване на 
основни строителни материали и конструктивни елементи с оптимални характеристики на 
носимоспособност, енергийна ефективност, огнеустойчивост и клас по реакция на огън. 
Тенденция е влагането на строителни елементи с минимално собствено тегло и с форма и 
унифицирани геометрични размери съчетаващи се максимално със складовото технологично 
оборудване и техническите инсталации в сградите. 

Изборът на елементи, които гарантират проектната и експлоатационната гъвкавост на сградите 
съответства на съвременните насоки в строително-конструктивната решение. При 
строителството се препоръчва монтиране на максимално индустриално завършени и доставени 
на местостроежа строителни изделия и елементи с цел оптимизиране организацията. 
Оптимизирането на технологията на строително-монтажните работи по критериите 
инвестиционна стойност, срок на строителство и експлоатационни разходи е условие са 
постигана на икономическа ефективност на инвестиционния проект.  

III.8. ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИТЕ НА СКЛАДОВОТО 
СТОПАНСТВО 

Технически инсталации и системи в складовите и обслужващите сгради са основен елемент на 
архитектурната конструкция. Функционирането им гарантира технологичните условия за 
протичане на процесите, оптималните, допустимите и граничните стойности на 
физиологически фактори на работната среда, и безопасността в сградите.  

В различните подтипове и видове складове се предвижда частично и/или разделно изпълнение 
на инсталациите съобразно предназначението им: битово, технологично и за безопасност при 
пожар, с оглед на технически изисквания и икономическа ефективност. Инсталационните 
елементи са най-ограничени в подтипа склад за директно претоварване, а най-пълно и 
цялостно са развити при склад от общ характера. Вида и обхвата на инсталациите е съобразно 
класа по разгънатата застроена площ и функционалните структури на складовите и 
обслужващи сгради. При малки складове по площ  инсталациите са в минимален обем за 
разлика от по-големите. Ограничено е изграждането на инсталации в немеханизирани 
складове спрямо в механизирани и автоматизирани обекти. 

Определят се следните основни видове технически инсталации в сгради съобразно тяхната 
инсталационна специфика: електрически, водопроводни и канализационни, отоплителни, 
вентилационни и климатични, пожарогасителни системи, хладилни инсталации, инсталации за 
течност и газове, асансьори и ескалатори. Изпълнението им в складови стопанства се 
съобразява с всички външни и вътрешни въздействия, на които могат да бъдат подложени. 
Отделните инсталации все повече се разглеждат като съставна част от цялостна интегрирана 
автоматизирана система на всички технически инсталации. 

Техническите инсталации взаимодействат с архитектурните конструктивни елементи по 
отношение на геометрични размери, разположение едни спрямо други и преминаване през тях 
или вграждане. Въпреки определящото значение на архитектурните конструктивни елементи, 
в редица случай инсталационните елементи оказват обратно въздействие върху тях. 
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Съществена е ролята на инсталационните системи в архитектурните пространства и в 
цялостния архитектурен образ на сградите определяща се от начина им на прокарване и 
зониране. Разполагането им се обвързва с цялостната структура и вид на технологичното 
оборудване в складови сгради и сгради на обслужващите комплекси за спомагателни 
дейности, и с функционалното обзавеждане в тези на обществено обслужващи комплекси.  

III.8.1. СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ  

Определящо за сградните електрически инсталации складовите стопанства е групата по 
пожарна опасност, категорията на електрозахранване по брой и вид на източниците. 

В силнотоковите инсталации – осветителни и силови, основна тенденция е за намаляване на 
разходите за електрическа енергия, чрез което се постига икономическа ефективност на 
склада, като търговско предприятие. Актуалните тенденции в осветителните инсталации са 
основно за повишаване на нивото и качеството на осветлението, като фактор на работната 
среда и за подобряване на производителността, и използването на енергийно ефективни 
технологии за изкуствено осветление с автоматично управление съобразени с начина на 
съхранение в склада. В съвременните складови стопанства използването на силнотокови 
системи за резервно захранване се превръща в основно условие за гарантиране на 
непрекъсваем технологичен процес. В тази насока е и прилагането на възобновяеми източници 
на електрическа енергия – фотоволтаична система или ветрови генератор. За 
автономно захранване на вида склад по устройствено разположение се изгражда отделна 
генераторна инсталация или цялостна хибридна система 

В сградите на складовото стопанство се изграждат и всички видове слаботокови инсталации и 
уредби.. Развитието им е в посока на интегрирането на отделните системите в обща система за 
интегрирано сградно управление (BMS/BAS) с цел оптималната автоматизация на 
функционирането на сградните технически инсталации. Интеграцията създава възможности за 
извличането на допълнителна функционалност от отделните системи, подобряване на 
оперативната ефективност и намаляване на експлоатационните разходи и рисковете при 
функциониране. Тенденция при слаботоковите инсталации е изграждането на модулни 
отворени системи за работата на приложения и възможност за разширение. 

Заземителната и мълниезащитната инсталация предпазва складовото стопанство, сградите, 
хората и устройствата, като елементите им имат отражение в образа на сградата. 

III.8.2. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ 

Сградните водопроводни системи осигуряват достатъчно количество вода с необходимия 
напор за всички консуматори в сградата съобразно характера на извършваната в нея дейност. 
Видовете инсталации по предназначение – питейно-битови, производствени, противопожарни 
и аварийни, и по обособяването на системите – обединени или разделни, и оразмеряването им 
зависят от технологични и санитарно-хигиенни изисквания и тези за безопасност при пожар. 
Системите за вътрешно водоснабдяване се съобразяват с наличния дебит и разполагаем напор, 
като при недостатъчни техни стойности се изграждат допълнителни съоръжения. 

Разклонената схема е приложима само при складове от категория Ф5Д и при много малки 
складове по площ. Сключената мрежа е с по-голямо приложение предвид инсталационни 
предимства въпреки по-висока инвестиционна стойност. Преобладаващо водопроводна 
инсталация се изпълнява открита. Местоположението на системата за подготовка на гореща 
вода е в зависимост от обхвата и: централна или локална, като се препоръчва включване и на 
интегрирана система със слънчеви водни колектори или термопомпа. 

Водопроводните инсталации за пожарни и аварийни нужди е със специални изисквания при 
сгради с пожарогасителни инсталации. Автоматичната противопожарни спринклерна система 
включва водоснабдяване (или водоснабдявания) и една или повече спринклерни инсталации от 
контролно-сигнално устройство, тръбна система и свързани към нея спринклерни глави. 
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Спринклерните глави и тръбната мрежа се разполагат съобразно височините на съхранение за 
защита: с таванни спринклери, с таванни спринклери и със стелажни спринклери, и с таванни 
спринклери и със спринклери за затворени пространства. 

В зависимост от състава на отпадъчните води се определят канализационни системи за: 
битова, производствена, дъждовна и смесена (обединена – за съвместно отвеждане на някои 
отпадъчните води от трите гореописани). Самостоятелни производствени канализационни 
инсталации отвеждат отпадни води, съдържащи замърсяващи вещества, които не отговарят на 
изискванията за заустване. Изпълняват се в складове със специални изисквания за запазване на 
околната среда и при сгради на обслужващи комплекси за спомагателни дейности, като се 
осигурява тяхното безопасно и екологично съобразено пречистване или неутрализация. 

При разглежданите складови сгради главните хоризонтални клонове на канализационната 
мрежа се изпълняват под нивото на пода на първия етаж или на подземния етаж от тръби 
положени в земята. Хоризонталните клонове на дъждовни мрежи се прокарват и под нивото на 
покривната конструкция или в нейния обем. В зависимост от начините за отвеждане на 
отпадъчните води сградните канализационни инсталации са: гравитационни и вакуумни.  

За отделни елементи на водопроводната и канализационна инсталации се осигурява 
възможност за лесен достъп при извършване на ремонт, поддръжка и подмяна на части от тях. 

III.8.3. СГРАДНИ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

Техническите инсталации за поддържане на микроклимата на въздуха в помещенията в 
складовите сгради и сградите на обслужващите комплекси се дефинират по обработката на 
въздуха отопление, вентилация и климатизация кондициониране, и се разглеждат 
взаимосвързано и цялостно, както и във комплекс с всички останали инсталационни решения. 
Дефинира се характеристиката на склада по температурен режим на изпълнение на складовите 
процеси: без специални изисквания, климатизирани и хладилни. 

Отоплителните инсталации осигуряват нормираните температури на въздуха в сградите 
обикновено само през зимния период. Изборът на начина на отопление се определя от 
класификацията на склада по санитарно-хигиенни и екологични изисквания, по 
характеристики и рискове при експлоатация, и по разгъната застроена площ и/или застроен 
обем. Характерна особеност на складовите зони, и особено на зони за същинско съхранение, е 
тяхната обширна площ достигаща хиляди квадратни метри, голяма светла височина 
(обикновено над 4 m и до 27 m), като основен въпрос е отоплението на долната работна зона. 

Предимства на централната отоплителна или климатична инсталации пред локалната са 
оптимални икономическа и екологична ефективност и безопасност при пожар, добри условия 
за автоматизация и избягване на замърсяване на помещенията. Недостатъци на централната 
система са изискването на самостоятелно помещение, евентуално комин и горивно 
стопанство, тръбна мрежа, усложнено управление, и по-високи инвестиционни разходи. При 
централната система с енергиен източник извън сградата недостатъците са инвестицията и 
експлоатацията на външна инсталационна мрежа и топлинните загуби по трасето и. 

Помещенията с надхвърляне на допустимата концентрация от дадена вредност, както и всички 
със затворените работни места, се проветряват независимо от типа и характера на 
помещението  складово, техническо, спомагателно или обществено-обслужващо. Съобразно 
спецификата и характера на влошаване на въздуха се използват системи за изкуствена 
вентилация локална местна вентилация, общообменна вентилация и смесена вентилация, а 
съобразно обработката на въздуха системите за кондициониране на въздуха биват 
без обработка, с частична обработка, и с пълна обработка. 

В сградите на складовото стопанство съвременна насока в отоплителните, вентилационните и 
климатичните инсталации е оптимално постигана на технологичните и функционалните 
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параметри при максимална енергийна ефективност, опазване на околната среда, и 
минимални общи разходи за товарна единица. Разглеждат се преобладаващо възобновяемите 
и алтернативните енергийни източници на термопомпи при схеми въздух–вода, водавода или 
почва-вода, и топлообменници при геотермални източници, горене на биогорива, или ползване 
на отпадна енергия от технически инсталации. Тенденцията се проявява най-силно при 
подтиповете самостоятелни складове от общ характер и с адресирани складове места под наем. 

Отоплението се изгражда от автоматизирани климатичносвързани системи, като котлите са 
с микропроцесорно управление и дистанционен контрол, а системите в цялост са с възможно 
програмиране на различни функционални режими. Съвременните котли са за смесено изгаряне 
на два или три вида гориво без модифициране и се използват в нискотемпературни 
отоплителни системи, като например конвекторни тела с закрити ребрести тръби или подово 
водно отопление. При радиаторните тела насоката е към изделия с високи експлоатационни 
параметри, намаляване на обема на топлоносителя в тялото, и максимална завършеност на 
изделията с висококачествено лицево покритие. 

Актуално приложение на периодичното проветряване е използването му през нощните 
периоди на лятото, като автоматично свободно проветряване (freecooling). Тенденция при 
вентилационни и климатични инсталации е повишаване на ефективността на повърхностните 
топлообменници. При локални климатизатори с автономно действие и при климатични 
централи от съществено значение е автоматизацията на системите, и се очаква коефициенти 
на преобразуване на енергията (EER и COP) по-големи от 5.0 W/W и се увеличи работния 
температурен диапазон. Климатичните инсталации се прилагат по-широко за сметка на 
отоплителните при отчитане на технологичната и функционалната необходимост при подтипа 
и вида на складовата или обслужващата сграда. 

III.8.4. ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ  ИНСТАЛАЦИИ 

Пожарогасителните системи са с различни гасящи агенти в зависимост от съхраняваните 
материали – вода, пяна, прахове и други. Водата е препоръчителен агент в складовите 
сгради, защото загася дървените палети и едновременно охлажда конструкцията и е ниска 
стойност на инвестицията за изграждане на инсталацията. 

Изграждането на пожарогасителни  инсталации в складовите сгради е определящо решение за 
гарантиране максималното запазване на съхраняваните стоки и материали от една страна, а от 
друга – предпазване от тоталното погиване на самата сграда и складовото оборудване, при 
икономическа оценка на общата инвестиционна стойност за инсталирането. 

III.8.5. ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЕЧНОСТ И 
ГАЗОВЕ, И АСАНСЬОРИ 

Хладилните инсталации се използват в сградите на хладилните складове, които се разделят в 
отделни групи по диапазона на температурата, която се поддържа в тях: среднотемпературни 
за температури +8C до 0C, среднотемпературни за температури 0C до –5C, и 
нискотемпературни за температури –18C до –30C. 

Предвид спецификата на складовите процеси технически инсталации за течности и газове 
почти не се прилагат при разглежданите сгради. Изключение е сградната газова инсталации 
предназначена за ползването на природен газ в обслужващи комплекси. 

В складовите сгради предвид прилаганата етажност асансьори се използват основно в зони за 
приемане и издаване, но само при самостоятелни складове от общ характер. Тенденция е 
ограничаването на предвижване на товари с асансьор при складове с голям товарен поток, 
както и при големи и много големи складове по клас по РЗП. Асансьор в  обслужващ комплекс 
се използва само в сгради за обществено обслужване. 
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III.9. РАБОТНА СРЕДА В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА 

Работната среда в складовите стопанства обхваща всички открити и закрити пространства на 
тяхната територия, в които се предвижда извършването на складови и обслужващи дейности 
от работещите в тях. Комплексните елементи на работната среда са взаимосвързани в 
проявленията си в отделните пространства на складовото стопанство и осигуряват 
здравословните и безопасни условия на труд, като е необходимо да съответстват на 
извършваната работа и честота на достъпа на работещите до  помещенията. Факторите на 
средата са в три основни групи:  

 психологически – включващи архитектурен образ на сгради и съоръжения, въздействие на 
технически инсталации и технологично оборудване, цветово решение, връзка с ландшафта, 
паркоустройство, и художествено въздействие на други изкуства. 

 физиологични – включващи осветление, микроклимат, шум, вибрации и лъчения. 

 обща техническа безопасност и ограничаване на рисковете при труд. 

Физиологичните фактори се определят от външните предпоставки – климатични 
характеристики, теренните особености и други, и от вътрешни предпоставки – извършваните 
технологични и функционални процеси, отделяните вредности и други. Изискванията за 
конкретен микроклимат в помещенията на сградата оказват съществено обратно въздействие 
върху конкретното архитектурните пространства, и съответно върху архитектурната форма. 
Факторите се разглеждат взаимосвързано с физико-техническите, санитарно-хигиенните и 
екологичните изисквания за съхранение и обработване на товарите, като преобладаващи са 
складовите сгради с нормални изисквания и без специални изисквания за температурен режим 
за изпълнение на складовите процеси. 

Устройствените, архитектурно-конструктивните, технологичните и инсталационните решения 
е необходимо да покриват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд на всяко работно място и при използване на технологично оборудване. Ефективните 
оценка и управление на рисковете и прилагането да добри практики в складовите процеси 
спомага за запазване здравето и работоспособността на работещите и други засегнати 
представители на обществото, както и запазване на сградите, оборудването, и стоките и 
материалите. Всичко това рефлектира върху икономическото състояние и общественото 
положение на складовото търговско предприятие. 

Работните места в складовите и обслужващите сгради трябва да отговарят на допустимите 
гранични стойности на показателите за осигуряването на здравословни и безопасни условия 
на труд, а определянето на оптимални условия на труд се извършва съобразно спецификата на 
провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното 
развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица. 

Икономически обоснованата съвременна тенденция към повишаване на степента на 
механизация и автоматизация на складовите процеси и отпадане на немеханизирани дейности 
изменят съществено условията на труда в складовите сгради – най-силно проявление в 
самостоятелните складове от общ характер, а най-слабо при самостоятелните складове за 
отдаване под наем. Трудовият процес е основно в контрол и управление на напълно 
механизирани или напълно автоматизирани технологични системи, като режимът на работа 
достига до денонощен непрекъснат. 

Прилагането на пълни и цялостно обвързани архитектурни решения във всички зони и 
пространства на складовата сграда, включително и на товаро-разтоварните рампи, формират 
обективните предпоставки за безопасна и здравословна сфера на живот. Автоматизираното 
интегриране на управлението и контрола на всички елементи в складовото стопанството 
гарантира правилното им функциониране съобразно оптималните безопасни  условия. 
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III.10. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО 

При складови сгради и сградите на обслужващите комплекси основна група от изисквания са 
свързани с безопасността при пожар в устройственото планиране, архитектурно-строителното 
и технологично-инсталационното решения. Основната класификация на отделните сгради в 
складовото стопанство са определените клас и подклас на функционалната пожарна опасност, 
а за складовите сгради и техните зони и категория по пожарна опасност. 

За складовата сграда, съобразно се определя клас в зависимост от функционалната и пожарна 
опасност склад за определени товарни единици  клас Ф5, като складова сграда с постоянен 
режим на работа; подклас Ф5.2 – складова сграда (без техническо обслужване и ремонт). 
Засега се определя и подклас Ф5.4 – складова сграда за съхраняване на минерални торове. 
В зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните и съхраняваните 
вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси, 
складовете (обект на изследването) се определят в категории по пожарна опасност 
категория Ф5В и  категория Ф5Д. 

Специфична характеристика на складовите сгради е съхранението на стоки и материали в 
значителни количества, при които от една страна стойностите на плътността на топлинното 
натоварване в помещенията превишават обичайните, а от друга – допълнително нарастват с 
увеличаване на височината на складиране, и съществуват условия за бързо разпространение на 
огъня по вертикала при евентуален пожар. 

За сгради на обществено-обслужващите комплекси в складовите стопанства се определя клас в 
зависимост от функционалната и пожарна опасност клас Ф3, като сграда за обществено 
обслужване, и съответно подкласове по предназначение: подклас Ф3.4 – помещения и сгради 
за административно обществено обслужване, подклас Ф3.2 – помещения и сгради за 
обществено хранене, и подклас Ф3.1 – универсални и специализирани магазини. Сгради на 
обслужващи комплекси за спомагателни дейности и на техническата инфраструктура се 
определя клас в зависимост от функционалната и пожарна опасност клас Ф5, като 
производствена сграда с постоянен режим на работа; и подклас Ф5.1 – производствени сгради 
и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, или работилници.  

В складовите сграда и сградите на обслужващите комплекси се спазват необходимите пасивни 
и активни мерки за защита и се прилагат съответните комплекси решения за осигуряване на 
пожаробезопасната експлоатация на строежа. Пасивните мерки за пожарна безопасност в 
складовото стопанство основно са свързани с конкретното предназначение (клас и подклас на 
функционална пожарна опасност, и категория по пожарна опасност ако е приложимо, и 
евакуация), устройствени параметри на застрояване (начин и характер на застрояване, 
разгъната застроена площ и височина) и строително-конструктивното изпълнение (степен на 
огнеустойчивост, огнеустойчивост на конструктивните и елементи, клас по реакция на огън, и 
други) на сградите. Наличието на минимален персонал в складовите сгради определя 
необходимостта от максимално автоматизирани системи на инсталационните решения за 
активни мерки за пожарна безопасност със специфични изисквания. Системи за 
пожароизвестителни и оповестителни  инсталации, външно и вътрешно противопожарно 
водоснабдяване и/или пожарогасене, димо- и топлоотвеждащи инсталации се изграждат в 
зависимост от функционалното им предназначение, функционалната пожарна опасност на 
строежите, разгънатата застроена площ и застроения обем на сградите или на пожарните 
сектори, и начина на съхранение на товарите. 

При избора на начина на съхранение и съответно определянето на архитектурната 
конструкция и разгънатата застроена площ на складовата сградата е наложителна оценка на 
инвестиционната стойност на необходимите технически инсталации за активните мерки. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
СЪВРЕМЕННИ СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

IV.1. МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Складовите сгради се характеризират с тясна взаимовръзка между строително-техническите 
елементи за тяхното изграждане и технологичните компоненти – оборудване и 
организационни средства. Системният анализ на складовата сграда позволява дефинирането и 
като единна цялостна система състояща се от отделни взаимосвързани и взаимодействащи си 
подсистеми и техните елементи, да се анализира динамиката в функционирането и развитието 
и, както и да се определи въздействието и върху околната среда и обратното – от средата 
върху системата. 

Специфично определения комплексен проектантски процес при складови стопанства е с 
редица сложни взаимовръзки, които включват и творческото начало на архитектурното 
изкуство. Оптимално е дефиниране на подход, принципи и начин на решаване на проблеми в 
проектирането на типа сграда, които биха довели до успешно функциониращи архитектурни 
обекти с характерен образ в конкретната среда.  

Водещата роля на архитекта е от особена важност във всеки етап от проектирането и 
строителството на складовата сграда. Основавайки се на най-кратката дефиниция на 
архитектурата, като функция–конструкция–естетика–икономика, архитектът създава 
творческо и уникално решение при използване на съвременни индустриални системи за 
технологично оборудване и за архитектурно-строително изпълнение. 

Технологичните методи на складиране са определящи относно размерите и конфигурацията на 
складовите сгради и стопанства при съответните устройствени граници и показатели, и са със 
значително отражение върху архитектурно-строителното решение, складовото оборудване и 
системи, и общата инвестиционна стойност. Складовата технология в сградата дефинира 
основните ограничителни условия на архитектурно-конструктивното решение, което от своя 
страна създава оптимална външна обвивка и вътрешна среда за протичане на процесите. 
Адекватното решение на сградата и генералния и план е основание за формирана на собствен 
и индивидуален образ, които изразява вътрешното съдържание. В крайна сметка за 
съвременните складови сгради съществена част от оценката им е икономическата ефективност 
на инвестиционните и постигнатото ниво на експлоатационните разходи. 

 

фигура 48 Взаимовръзки при анализ на складове и складови стопанства 

Във всяка фаза на проектиране се изисква процес на анализ и оценка на разработените 
варианти и избор на решение за продължаване на проекта. Проектирането на складовите 
сгради от гледна точка на резултата е праволинеен последователен процес за най-важните 
характеристики: складова технология – технология на архитектурата – икономическа 
оценка. При решаване на складовите сгради водещ е принципа за функционалност и процесът 
започва отвътре–навън, като главните и характерните технологични елементи следва да се 
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изберат и оценят първи, но съществуват и редица обратни връзки между отделните елементи в 
системата. Процесът на проектиране може да се разгледа и като итерационен за постигане на 
оптималното решение при конкретни параметри и определена тежест на критериите за оценка 
на цялата система на складовата сграда и стопанство. 

IV.2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СКЛАДОВИ СГРАДИ И 
СТОПАНСТВА 

Взаимовръзките в складовата сграда, като система, изискват прилагането на комплексен 
подход при проектирането и строителството на всяка фаза от процеса. Основни изисквания 
при проектиране на складови сгради и стопанства се дефинират в пет групи: устройствени, 
функционално-технологични, архитектурно-конструктивни, техническо-инсталационни и 
икономическо-организационни, като първите четири са по аналогия на систематизираните 
характеристики към типа строеж. 

IV.3. КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ 
СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА 

Систематизацията и анализът на съществуващият опит и проведеното изследване на 
самостоятелните складови сгради по подтипове и видове дава възможност за формулиране 
групи от критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради. Основните 
критерии за съвременните складови сгради и стопанства се структурират в шест групи: 
устройствени, технологично-складови, архитектурно-строителни, техническо-инсталационни, 
икономическо-организационни, и естетическо-художествена оценка, които са съответни на 
систематизирани изискванията, но е добавен и критерии за естетическа оценка. 

В групата на устройствените критерии, при съответното отчитане, се включват: 

1. Съответствие на техническа инфраструктура със складова технология. 

2. Възможности за разширение на складови зони и обслужващи комплекси. 

В групата на технологично-складови критерии, при съответното измерване и подреждане по 
важност в низходящ ред (което важи и за останалите групи критерии), се включват: 

1. Функционалност и интегрираност на вътрешни технологични пространства. 

2. Избирателен достъп до товарни стокови единици. 

3. Време за достъп до товарни единици.  

4. Дължина на транспортни разстояния при схеми на вътрешно складово предвижване. 

5. Ефективност на функционални връзки. 

6. Производителност при разтоварване/натоварване и приемане/издаване на товарни 
единици. 

7. Работен период на подемно-транспортно оборудване. 

8. Степен на автоматизация. 

В архитектурно-строителните критерии за складовата сграда, при съответното отчитане или 
измерване,  включват: 

1. Експлоатационни натоварвания на подова и покривна конструкции. 

2. Ефективност на конструктивно решение на покривна конструкция. 

3. Сигурност на товарите при експлоатация на склада. 

4. Опазване на околна среда и води. 

5. Дълготрайност на архитектурни конструкции. 
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6. Износоустойчивост на подова настилка в складови зони. 

7. Проектна и експлоатационна гъвкавост на складова сграда и обслужващи 
комплекси. 

8. Етапност на изграждане. 

Техническо-инсталационните критерии, при съответното отчитане или измерване, включват: 

1. Дълготрайност и надеждност на технически инсталации. 

2. Показатели на технологични параметри и на работната среда в складови помещения. 

3. Безопасност, включително при пожар, и ергономичност на работна среда. 

4. Енергийна ефективност на технологично оборудване, сградна обвивка и технически 
инсталации. 

В икономическо-организационните критерии, при съответното измерване, се включват: 

1. Използване на площта на складова сграда. 

2. Използване на обема на складова сграда. 

3. Приведени инвестиционни разходи за сгради и техническа инфраструктура. 

4. Приведена стойност на експлоатационни разходи за приемане/издаване и съхранение. 

5. Срокове за изграждане на всеки етап (част) от строежа до въвеждане в експлоатация). 

Оценяването на естетическо-художествената функция на складовата сграда, като завършен 
архитектурен обект, е единствения субективен критерии включен в цялостната система от 
критерии за оптимално изграждане. Естетическо-художествената функция на складовата 
сграда е с най-голяма сравнителна тежест при самостоятелните складове от общ характер 
предвид възможния представителен им характер. При складовете за отдаване под наум 
промоционалния характер на архитектурния образ е рядко очакван и е съобразен с избора на 
групата от наематели, а при останалите подтипове складове и сравнително ограничен. 

Балансът по значимост на критериите е в тясна зависимост от подтипа и характеристиките на 
конкретния самостоятелен складов обект. Оценяването по отделните критерии и 
присвояването към всеки критерии на съответен индекс по значимост формира сумарната 
технико-икономическа оценка на инвестиционните и експлоатационните разходи за склада. 

Определените критерии за оценка на складови сгради и стопанства са приложими във всички 
фази на проектиране и етапи на строителство, както и при последващата експлоатация. 

IV.4. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Самостоятелните складове са характерни системи с отличителни и ясни вътрешни динамични 
връзки, и едновременно с това силно взаимодействащи със заобикалящите ги околна среда и 
обществени системи. Отчитането на взаимовръзката между архитектурното решение, 
стационарните и механичните системи на складиране със системите за управление на 
складовите процеси, и икономическите им параметри на всеки етап от проектирането е 
предпоставка за правилен избор на вариантно проектно решение. 

Определените фази на проектирането са: идеен проект, технически проект и работен проект, 
като е оптимално да се предхождат от прединвестиционни проучвания. Броят на фазите и 
кои точно фази се изработват се определя основно от характеристиките, значимостта, 
сложността и рисковете при експлоатация и от класа по разгънатата застроена площ на 
складовите сгради. С оглед на необходимостта от техническа и икономическа оценка при 
разглеждания тип сгради е препоръчително разработването минимално на прединвестиционни 
проучвания и двуфазно проектиране във фази: идеен и технически проект или идеен и 
работен проект. При големи и много големи по площ складове и особено при складове със 
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специален режим, температурен режим или автоматизирани технологии, е оптимално пълното 
трифазно проектиране. Разработването на проект еднофазно не е препоръчително предвид 
неизяснената в предварително икономическа оценка, а се достига цялостна финално 
завършеност на процеса на проектиране. 

Във всяка фаза разработваните проектни части се представят с взаимно съгласувани 
технически решения съответстващи на предназначението и на нормативните изисквания. 

IV.5. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СКЛАДОВИ СГРАДИ 

Технико-икономическия анализ на самостоятелните складови сгради се формира на база 
инвестиционни и експлоатационни разходи за целия обект и за една товарна стокова единица.  

Структурата на разходите по пера се определя основно от подтипа на склада и класификацията 
му по видове: разположение в отделните територии, начин на съхранение на товарните 
единици, санитарно-хигиенни и екологични изисквания, температурен режим на складовите 
процеси, конструктивно решение по обвързаност, строително-конструктивни системи, и 
пожароопасни и взривоопасни свойства на съхраняваните вещества. Подтипа на склада е 
определящ за вида и обема на складовите технологични процеси, които са включени във 
вътрешно складовото предвижване и основно определя полезната площ и полезният обем на 
помещенията в складовите зони. Икономически е по-ефективно изпълнението на складови 
сгради с по-голяма височина отколкото с по-голяма застроена площ при един и същ 
застроен обем на зоните за съхранение. 

Технологичното оборудване като цяло в инвестиционния бюджет на складовата сграда зависи 
от начина на съхранението и степента на автоматизация на склада. При прилагане на 
високоефективно оборудване при очаквана увеличена инвестиционна стойност се постига 
намаляване на застроените площ и обем на складовите зони и съответно на инвестицията за 
сграда, и редуциране на стойността за закупуване на поземлен имот, както и се намаляват 
експлоатационните разходи за труд. Високи стойности на цялостното оборудване се очакват 
при подтиповете склад от общ характер и склад с адресирани складови места. При склад за 
отдаване под наем стойността на цялостното оборудване е по-ниска, а при склад за директно 
претоварване подемно-транспортното оборудване е с най-ниска стойност и липсва инвестиция 
в складови стелажни системи. 

Подтипа на склада се отразява и на вида обслужващи комплекси по структура на звената и 
обем на развитите елементи включени в складовото стопанство. Стойността на разходите е 
най-висока при склада от общ характер и най-ниска при склада за отдаване под наем. 

Възможната различна тежест на критерия за оценка на естетическо-художествената 
функция на складовата сграда и стопанство е в голяма степен определена от подтипа на 
склада. При самостоятелния склад от общ характер търсенето на определен корпоративен 
облик или индивидуализиране на архитектурния образ повишава инвестиционните разходи без 
технологични предпоставки за това. Самостоятелните складове за отдаване под наем или с 
адресирани складови места се разглеждат като инвестиционен финансов проект, което 
определя ограничаване на общите инвестиционни разходи. 

Общите експлоатационните разходи са значително перо в формирането на общата цена за 
приемането, съхранението и издаването на товарните единици, и обикновено се увеличават в 
периода на функциониране на строежа. Тенденция е намаляване на разходите за труд в 
складове чрез разширяване на приложението на механизирани изцяло и/или автоматизирани 
складови сгради.  

Едновременното значително редуциране на всички инвестиционни и експлоатационни разходи 
в складовете, като елементи от дистрибуционна схема, се постига с изграждането на складови 
сгради за директно претоварване и компютъризираното им обвързване с комуникационна 
система от транспортни средства. 
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При избора на решение на складова сграда и/или стопанство в цялост е наложителен 
сравнителен технико-икономически анализ и оценка на базата на различните подтипове и 
видове складови сгради по съставените класификации, с цел оптимизация по дефинираните 
критерии в конкретните условия на средата. 

IV.6. МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Главният проектант на складови сгради и стопанства е необходимо да координира работата на 
специализиран многопрофилен проектантски колектив. В екипа, чието основно ядро са 
проектантите ангажирани със архитектурните конструкции на складовите сгради и сградите на 
обслужващите комплекси, и техните технически системи, се включват и редица други 
специалисти, консултанти и експерти от различни сфери на познанието. 

Ефективните работа и управление на формирания интердисциплинарен екип проектанти, 
специалисти и експерти, на основата на ясно и конкретно технико-икономическо задание за 
складово стопанство, са предпоставка за правилни инвестиционни решения и впоследствие 
мултиплициране на тяхното положително въздействие в цялата дистрибуционна система. 

Целият инвестиционен процес при складовите сгради е неразривно свързан с вътрешното 
функционално и технологично съдържание, с архитектурните пространства за него, и 
определящите ги елементи на архитектурната конструкция, и с формираната на тази основа 
архитектурна форма обвързана с конкретната среда на складова сграда и стопанство. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

В изпълнение на поставените в разработката научни задачи е съставена цялостна 
систематизация на съвременното познание – научно-техническа информация, нормативна база, 
и български и чуждестранен, относно определения предмет – самостоятелни складови сгради. 

За разгледаните складови сгради и стопанства, съответно като тип промишлена сграда и вид 
комплексен промишлен обект, са детайлно дефинирани спецификата и определящата роля на 
функционалното съдържание. Обвързано с функционалното предназначение и 
икономическите изисквания са разгледани и класифицирани приложимите актуални 
строително-конструктивните системи и подсистеми, и техническите инсталации. 

Представените класификации на складовите сгради по подтипове и видове съобразно 
определените признаци, и тяхното проследяване в различните аспекти на архитектурния обект 
постигат определената цел на научното изследване. Систематизирани са критериите за оценка 
на складовите сгради и стопанства, като са обобщени в обективни – устройствени, 
складово-технологични, архитектурно-конструктивни, техническо-инсталационни, и 
икономическо-организационни, и субективен – естетическо-художествена оценка. 

Обоснована е основната насока на развитие на типа самостоятелна складова сграда към 
едноетажни сгради, и по-конкретно към сгради с едноетажни зони за съхранение. В 
настоящия труд са определени тенденции за усъвършенстване на самостоятелните складови 
сгради и стопанства в шест групи: 

1. Устройствени тенденции 

 разполагане в промишлени райони по периферия или на разстояние от урбанизирана 
територия. 

 компактно складово стопанство при водещи принципи на блокиране и зониране. 

2. Функционално-технологични тенденции 

 максимална избирателност и съкратено време на съхраняване на товарни стокови единици. 

 повишаване степента на механизация и автоматизация на складови процеси и оборудване. 

 развитие на технологични и функционални елементи във височина. 

3. Архитектурно-конструктивни тенденции 

 обвързване на композиция и конструкция, включително геометрични размери, на складови 
сгради при самостоятелно конструктивно решение с технологични и транспортни процеси. 

 линейни конструктивни системи и строително-конструктивни системи с големи подпорни 
разстояния и плоскостни конструкции. 

 отворени конструктивни, строителни и инсталационни системи при програмна типизация. 

4. Техническо-инсталационни тенденции 

 гарантиране на допустими условия на съхранение и гранични стойности на работна среда. 

 автоматизация на технически инсталации.  

 цялостна енергийна ефективност с минимален разход на енергия при изграждане и 
експлоатация. 

5. Икономически и организационни тенденции 

 намаляване на стойност на общите разходи за обработена товарна стокова единица. 

 съкращаване на срока за изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж под 9 месеца. 
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6. Тенденция в естетиката 

 формиране на собствен и индивидуален тектоничен архитектурен образ. 

Направените в труда научни изследвания дават възможност за формиране на препоръки за 
актуализиране и усъвършенстване на нормативната база в РБългария основно в: 

 определения на основни понятия, които да се използват във всички норми. 

 заглавие на подзаконов нормативен акт Самостоятелни складови сгради и стопанства, с 
включване в областта на приложение на складове за редица стоки и отпадъци. 

 специфика на в самостоятелно складово стопанство и към товаро-разтоварни рампи в него. 

 развитие на отделни раздели за комуникационната инфраструктура за товари, системи за 
физическа защита, за конструктивни системи и схеми, и за технически инсталации. 

 включване на раздел за безопасност при пожар при увеличено количество на стоките. 

 категоризация на самостоятелни складови сгради в зависимост от характеристики и 
рискове по критерии разгъната застроена площ и характер на застрояване. 

 преместване на складове за съхраняване на минерални торове в строежи по подклас на 
функционална пожарна опасност. 

 актуален списък на стандарти и норми за строителни и инсталационни изпълнения. 

Оптималното решение на технологията на складовите сгради и функцията на обслужващите 
комплекси се определя след технико-икономическа оценка. Оптимизираната вътрешна 
структура на сградите и икономически ефективното и адекватно архитектурно-конструктивно 
решение са основа за успешни и естетически въздействащи инвестиционни проекти. 

Научните приноси на труда се обобщават, както следва: 

1. Актуализирана, допълнена и систематизира е терминологична основа за обекта на 
проучването и изясняване значението на редица термини  и понятия. 

2. Съставена е съвременна класификация на самостоятелните складови сгради. 

3. Изведени са теоретично принципи за обвързване на функционалната структура на 
складовата сграда и на обслужващите комплекси. 

Научно-приложните приноси на труда относно типа складова сграда са: 

1. Формулирани са характерните функционални особености. 

2. Дефинирана е перспективна насока за развитие на архитектурата на складовата сграда. 

3. Определени са тенденции при архитектурните конструкции и техническите инсталации. 

4. Представена е методика на проектиране на складови сгради и стопанства, включително и 
критерии за оценка.  

5. Предложено е усъвършенстване на нормативни документи за складови сгради. 

6. Систематизирани са конструктивните системи и схеми на складовите сгради. 

Приложните приноси са: 

1. Дефинирани са основни указания при устройство на територията и генералния план на 
складово стопанство. 

2. Съставени са групи приложими изисквания за проектиране на складови сгради и 
обслужващи комплекси. 

3. Формирана е информационна база от данни за типа сграда. 
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4. Способства за повишаване на знанията относно складови сгради при обучение на студенти 
и на компетентността на участници в инвестиционния процес. 

5. Елиминира условия за неправилни проектни решения, необосновани инвестиционни и 
експлоатационни разходи. 

Поле на приложение на настоящата разработка е: 

 Проучванията и критериите за оценка при самостоятелните складови сгради и стопанства 
са приложими и при други промишлени сгради и производствени предприятия.  

 Типологията и дефинираните принципи на подход са стабилна основа за последващи 
архитектурни изследвания относно складове за други стоки или с други изисквания. 

 Изяснените методически постановки и аспекти на архитектурно-конструктивното и 
технико-инсталационното решение са приложени от автора в лекционния курс 
по Технически инсталации и системи и в ръководството на курсови и дипломни проекти. 

 Определените характерни особености и критерии са основа за актуализиране на нормите за 
проектиране на типовете сгради и за устройство на територията. 

 Представените архитектурно-строителни и техническо-инсталационни решения могат да 
бъдат използвани в различните етапи на инвестиционния процес. 

 Разработките от труда са приложени в проектирани от автора складови сгради. 

В реализирането на съвременните самостоятелни складови сгради и стопанства е важно да се 
отчетат и отразят общите насоки на обществено-икономическото развитие към оптимално 
предоставяне на стоки до потребителя, като и дефинираните тенденции и перспективи в 
цялостното съдържание, организация, управление и роля на складовите сгради и съответно 
тяхното архитектурно-планировъчно и строително-техническо решение. 
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