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1.3 Изключения от общите тенденции  

1.4 Изводи от направения анализ 

2. Втора глава - НАСОКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ 

2.1 Класифициране на предприятията според начина на застрояване в 
терена 

2.2 Класификация на възможни обемни решения при „блокирано 
свободно застрояване“  

- вградено застрояване - характеристики, примери и предложения 

- обвързано застрояване – характеристики, примери и предложения 

- единна концепция за обединено застрояване при вградено или 
обвързано застрояване, примери 
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3.2 Възможни методи за достигане на добро архитектурно решение в 
обем – при моделирането на обектите 

- При блокирано  обединено застрояване в единна концепция 

- При блокирано  обвързано застрояване –според композиционното 
отношение на обслужваща и производствена зона.  

- При блокирано  вградено застрояване – решение в единен обем 

3.3 Използване на цвят, детайл и текстура. Изява на съдържанието на 
сградата навън 

3.4 Реализирани авторски примери, в подкрепа на формираната 
методология 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Самостоятелни публикации на докторанта по темата 

 
 

 
Използвани и въведени термини в труда 
 
Функционални елементи – елементи от архитектурната композиция 
(сграда или комплекс), всеки с различна функционална 
принадлежност. 

Блокирано свободно застрояване – нов тип застрояване, 
характерно за някои промишлени обекти, реализирани в последните 
25 години. 

Обединено застрояване – архитектурна композиция от елементите 
на промишления обект, обединена от единна концепция по отношение 
на архитектурния облик. Сграда или комплекс, към които е приложен 
равностоен подход по отношение на архитектурата за всичките 
функционални елементи. 

Обвързано застрояване – архитектурна композиция от най-малко 
два елемента (производствено хале и обслужваща част), обвързани в 
обемно пространствено отношение. 

Вградено застрояване – архитектурна композиция от елементите на 
промишления обект, където обслужващата и други функции са 
подслонени в обема на производственото хале, с коректна изява на 
съдържанието им в общия обем. 
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УВОД:  

През изминалите близо 30 години българската индустрия се развива в 

условията на пазарна икономика. Реализираните промишлени 

предприятия и сгради са в по-голямата си част инициирани от частния 

сектор или от чуждестранни инвеститори. Това дава възможност за 

промяна в метода на създаване и реализиране на „новите“ 

промишлени сгради и за обогатяване на опита в развитието на тази 

област на архитектурата в положителна посока.  

Съвременните промишлени сгради са подчинени на различни 

фактори, определящи структурата и облика, които водят до 

характерни проблеми при построяването и експлоатацията им.  

Едва ли е възможно създаването на универсална методология за 

решаването на такива проблеми, но би било от полза да бъдат 

изтъкнати и анализирани причините за тяхната поява. Така могат да 

се дадат по-адекватни насоки за изолирането на установените слаби 

места в методите на проектиране в областта на индустрията в днешно 

време. 

ОБОСНОВКА: 

При съвременните реализации в индустриалната архитектура у нас 

съображенията за реализиране на икономични сгради или комплекси 

– достатъчно функционални, за да изпълняват предназначението си, 

да произвеждат и да възвръщат инвестициите – неусетно налагат 

една забележима повтаряемост на някои характерни решения, 

продиктувани от стремежа към разумно инвестиране. На базата на 

изследване и анализ на съвременни реализации в индустриалната 

архитектура в страната и по света са набелязани някои проблеми в 

обемно-пространствените и детайлни решения, като са търсени 

насоки и методи за решаването им.  

Основни области, в които се срещат едни и същи характерни 

недостатъци и компромиси при реализирането на индустриалните 

обекти у нас са: 

- Сходно обемно-пространствено решение на повечето обекти.  

- Осезателно еднообразие в архитектурното оформление на 

сградите. 
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- Липса на добри условия в работната среда и необходимите 

места за почивка на работещите в предприятията. 

- Ниска енергийна възвръщаемост на сградите. 

В процеса на проучване и анализ на поставените проблеми по темата 

се установи, че фокусът на автора остава съсредоточен върху 

архитектурния облик. Същинската тема на проучването е 

формулирана в процеса на работа, като бе установено, че 

решаването на естетическите задачи при проектирането на 

индустриални обекти е по-трудно постижимо в условията на пазарна 

икономика и конкурентна среда. Тя обхваща първите два от 

гореизброените недостатъци при разглежданите обекти, като се има 

предвид, че решаването на  останалите два от поставените проблеми 

също би довело до подобряване на естетиката на промишлените 

сгради. 

Индустриалните сгради се характеризират с голям обем и мащаб, 

типичен облик и разположение, които би трябвало да бъдат с добра 

архитектура, добре вписани в обкръжаващата ги среда, трайни и 

модерни за колкото е възможно по-дълъг период от време. Именно 

тази съвкупност от проблеми за решаване изисква по-задълбочен 

подход на проектиране и реализация на „индустриалния парк“ у нас, 

включващ не само чисто практическата страна на реализирането на 

сгради от този тип.  

Повечето изследвания в областта на промишлените сгради у нас се 

отнасят за предишни периоди или протичащи в момента, като тези на: 

доц. Анна Аврамова със задълбочен труд върху архитектурните 

проблеми на едноетажните предприятия, но в предишните условия на 

типово проектиране и производство на сглобяеми елементи; 

целенасоченото изследване на доц. Виолета Комитова с пълен 

анализ върху спецификите в архитектурата на малките предприятия; 

подробното изследване на проф. Асен Писарски, който посочва 

емблематични примери от съвременните предприятия, свързани с 

най-новите технологии и тенденции в индустриалното проектиране; д-

р Йордан Христов, който се занимава с логистичния комплекс като 

елемент от урбанизираните територии. Всички тези трудове в 

различна степен са свързани с темата на настоящата дисертация, но 

не покриват конкретния проблем, отнасящ се до архитектурния облик 

на индустриалните сгради от нашето съвремие. Обзорът на предишни 
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дисертации и монографии по темата потвърждава необходимостта от 

подробен анализ и постигане на приложими резултати за 

подобряване на естетиката на промишлените обекти. 

Теза 

При реализирането на индустриалните  сгради у нас съществуват 

проблеми, свързани с архитектурния им облик, които могат да бъдат 

решени чрез прилагане на научно-обоснован методологичен подход 

при тяхното проектиране. 

Цел 

Да се създаде примерен модел за архитектурно планиране и 

реализация на съвременните индустриални обекти. 

Задачи  

- анализ на характерни примери от съвременната индустриална 

материална база в България и проследяване на проблемните сфери в 

реализациите.   

- издирване и съпоставяне на интересни и интригуващи решения, 

включително и знакови примери от световната индустриална 

архитектура. 

- на основата на анализа: извеждане на причините за възникналите 

проблеми и предлагане на пътища за избягването им. 

- формиране на методологичен подход с примерен модел, подкрепен 

с реализирани обекти на автора. 

Предмет 

Архитектурният облик на съвременните индустриални предприятия. 

Обект 

Предимно малки едноетажни промишлени сгради
1
 от всички сфери на 

индустрията в България, с изключение на тежката промишленост и 

селскостопанските сгради. 

Обхват 

Анализът е извършен върху новоизградената в условията на пазарна 

икономика индустриална материална база, предимно в района на 

                                                 
1
 Комитова В.,  Архитектура на сгради и комплекси за малки предприятия, докторат, УАСГ, София, 

2012. 
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София и други обособени индустриални зони около големите градове 

в страната. Изследваните сгради са реализирани през последните 25 

години.  

Изследването се ограничава предимно в областта на архитектурния 

облик. Проблемите на работната среда не са обект на проучване, 

въпреки че архитектурният облик се отразява и върху тях. 

Градоустройствените проблеми и нормативните изисквания (ЗУТ и 

др.), свързани с тях, както и строително-конструктивните решения се 

засягат само дотолкова, доколкото се явяват като предпоставка, 

фактор, който се отразява върху облика. 

 

Промишлените сгради са специфични обекти, подслоняващи 

машини и хора. 

Проектирането, строителството и експлоатацията на промишлените 

обекти се характеризират с решаването на специфични проблеми, 

осигуряващи правилното им функциониране. 

традиционна проблематика актуална проблематика 

Проблеми, стоящи пред 

проектантите на всички  

индустриални обекти. 

Развитие на проблемите, свързано 

със социално-икономическото 

развитие. 

Градоустройствени проблеми 

 

Екологични проблеми 

 

Технологични проблеми Ефективност на технологията на 

производството 

Строително-технически решения Икономическа ефективност на 

сградния фонд 

Проблеми на работната среда и 

благоустрояването 

Висок комфорт на работната среда 

Архитектурно-композиционни 

/естетически/ проблеми 

Актуалност и модерен облик на 

сградите 

Предложеният анализ се занимава основно с някои от описаните 

проблеми от актуалната проблематика. Проблемите, разглеждани в 

дисертационния труд, са композиционни и естетически в 

съвременното им измерение и тълкуване.  

Силуетът на урбанизираните територии у нас е рамкиран, а в някои 

случаи и примесен с обемите на индустриалните сгради. Затова 
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твърдото убеждение на автора е, че естетиката при тези архитектурни 

обекти не трябва да бъде пренебрегвана.  

Направени са проучвания по трудове, насочени към търсене на 

пътища за усъвършенстване на архитектурния облик на 

промишлените сгради
2
 и анализ на съвременните тенденции при 

развитието им
3
. Научните публикации по теми, близки до фокуса на 

настоящия труд, потвърждават актуалността на поставената 

проблематика и необходимостта от подробен анализ и извеждане на 

методи за подобряване на архитектурата на индустриалните обекти у 

нас. 

    

Дисертационният труд е разработен в три основни части / глави: 

- анализ и поставяне на архитектурни проблеми при 

индустриалните сгради 

- насоки за решаването на поставените проблеми 

- извеждане на методология за усъвършенстване на 

архитектурния облик на индустриалните сгради 

Всяка от тези части разглежда и решава набелязаната проблематика 

в три основни стъпки: 

- генерален план  (Изследването разглежда основно начина на 

застрояване, без да се анализират обстойно останалите проблеми 

на промишлената площадка.) 

- обемно решение 

- фасадна разработка  

    

                                                 
2
  Аврамова А., Насоки за архитектурно усъвършенстване на перспективните типове едноетажни 

промишлени сгради, дисертация доктор, УАСГ, София, 1991. 
3
  Писарски А., Съвременни явления в промишлената архитектура, УАСГ, София, 2012. 
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В ПЪРВА ГЛАВА от дисертационния труд е направен анализ на 
съвременни реализации в индустриалното строителство и са 
изведени характерни повтарящи се решения, при които се 
наблюдават следните проблеми: 
- Типично разполагане на обслужващата част към производствената 

чрез механично долепяне на еднакви по широчина сгради, 

блокирани в общо петно. 

- Липса на композиционно взаимоотношение между отделните 

функционални елементи при промишлените обекти. 

- Еднообразие в цветовото оформление при индустриалните сгради. 

- Липса на детайл и човешки мащаб при оформлението на 

разглежданите обекти. 

В генералния план: 

  

Фиг. 6
4
  Складова база на Унимастърс Лоджистик край Летище София 

Тенденцията в инвестиционното проектиране и строителство е към 

уплътняване на наличната територия, независимо от 

предназначението ѝ, като няма изключение и при разработването на 

производствените територии. Като пример е разгледана територията 

на София-град. При заложеното в ЗОУСО процентно съотношение 

между зададените минимални озеленени площи Поз = 25 % и 

допустимата плътност на застрояване в производствените територии 

                                                 
4
 Номерацията на фигурите следва тази от основния текст 
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Пзастр = 50 % - 60 %, не е отчетен установеният процент на 

усвояване за тези територии и се наблюдава несъответствие, при 

което заложената максимална плътност е непостижима. Съответно, 

стремежът към максимално усвояване на притежаваните или 

предоставените площи, най-често наблюдавано за разглежданите 

обекти, води до компромиси по отношение на: 

- Свободното разполагане на застрояването в терена 

- Озеленяването 

- Паркирането 

- Организацията на движение в площадката 

- Редуциране на входовете и изходите от площадката 

- Разполагането на обслужващите инженерни съоръжения 

Всички тези компромисни и решения водят до един специфичен 

(често срещан) градоустройствен план и като резултат – едно 

характерно (повтаряемо) обемно-пространстено развитие. 

В обемното решение: 

Разработваните терени, предмет на анализ, обикновено са издължени 

в дълбочина с достатъчно голямо лице за развитието на хале, 

напречно разположено на прилежащата улица с отвор от 21 до 54 м и 

административна част, разположена пред халето с лице към улицата. 

При това планиране е спазено функционалното зониране и нужната 

представителност за обекта. Като проблемна и дори слаба в 

композиционно отношение се разглежда връзката между двете 

различни функционални единици. 

 

Схема 1.   Обслужваща сграда – 

администрация, долепена до 

халето – често срещано 

решение като „единственият 

възможен” композиционен избор 

за реализирането на 

промишлени обекти със ЗП 

между 1000 м
2
 и 5000 м

2
 и 

логистични бази до 16000 м
2
 и 

Пзастр от 40 до 60 % 
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Разгледани са предимствата и недостатъците във функционално 

отношение на тези типични решения и са потърсени причините за 

честото им прилагане.  

В допълнение са анализирани примерите, при които височината на 

еднопространственото производствено хале е близка до тази на 

многоетажната администрация, поради общото ограничение за кота 

корниз или от функционални съображения, което също нарушава 

естетиката в композицията от две сгради с еднаква височина, но с 

различна етажност, функция, фасадно оформление и мащаб. 

Аналогично са разгледани и примерите, при които височината на 

обслужващата част е по-голяма или по-малка от тази на 

производственото хале, което отново е изтъкнато като композиционен 

и естетически проблем при долепени обеми с еднаква широчина в 

план. 

Така формираният практически модел се превръща в стереотип за 

прилагане и се наблюдава при най-новите реализации в 

промишленото строителство. Като доказателство за утвърден грешен 

 

Схема 2.  Еднаква височина на 

обслужващата сграда и халето. 

 

Схема 3.  Различна по-малка 

височина на обслужващата сграда 

спрямо халето. 

 

Схема 4.  Различна по-голяма 

височина на обслужващата сграда 

спрямо халето. 



Архитектурни проблеми на съвременните промишлени сгради 

 

13 

– според автора – модел се използват и примери, при които няма 

съществени ограничения по отношение на параметрите на 

застрояване и терена, но са реализирани според наложилото се 

„класическо” решение в план и в обем. 

В допълнение на разглежданите проблеми се посочва и подсилването 

на рязката граница между двата елемента, механично обединени в 

едно петно от богатото фасадно оформление на обслужващата част и 

неутралната фасада на едрия обем от производствената част. 

В цялостното фасадно оформление 

Липса на детайл 

Липсата на ритъм и смяна на материала е още един минус към вече 

силно „изчистения” нов образ на промишлените сгради. Новите 

строителни и в частност фасадни системи дават изключително удобни 

и практични възможности за оформяне на фасадата и в същото време 

са добре топлоизолирани ограждащи елементи с голяма 

дълготрайност и ефектни повърхности, но повечето от тези системи 

маскират съдържанието и тектониката на сградите. Монотонността 

във фасадите при индустриалните обекти е още една причина за 

критичността на обществото, а липсата на детайл и човешки мащаб 

имат негативно влияние върху ползвателите на сградите на 

индустрията. 

Липса на цвят 

Подробно са разгледани причините и аргументите за прилагането на 

типични за индустрията тонове RAL9006, RAL9002, RAL9010 във 

фасадните системи. Поради голямата повърхнина на едрите 

промишлени обеми, използването на наложените стандартни 

фасадни системи е икономически обосновано. 

 

Схема 5.  Рязко разграничаване 

във фасадното оформление на 

различните функции от един обем 
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- Поради спецификата в технологията на производство е 

определено използването на няколко тона покритие за 

съвременните фасадни системи като цветови асортимент и 

фактура. Всички останали предлагани цветове по RAL са свързани 

със специална поръчка за цвят, суровина и тип текстура. 

- Съществен фактор е издържливостта на фасадните системи на 

топлинното разширение от слънчевите лъчи.  

- Друг фактор е устойчивостта на покритието на фасадните 

повърхности от директното въздействие на слънчевите лъчи. 

Изложените данни не променят факта, че повечето обекти и 

промишлени зони са застроени с тромави, едри сребристо-сиви 

сгради и това вече е проблем от практиката. С настоящия труд се 

търсят научно базирани решения за изложените проблеми от 

естетическо естество, но предизвикани от икономически съображения. 

За пълнота и обективност на настоящото изследване са разгледани 

фасадните приложения в търговските обекти с идентична 

строителна конструкция, системи и обем, но с използване на цвят и 

детайл.  

Също така, като изключение, са разгледани случаите на различно 

отношение в архитектурата на винарните и сградите за авторемонт 

с шоурум, където не се наблюдават поставените композиционни и 

естетически проблеми. 

 

 

Схема 6.  Еднообразие в избора 

на материали и цветове при 

фасадното оформление. 
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Разгледани са няколко примера от световната съвременна 

архитектура, при които липсват засегнатите естетически и 

композиционни проблеми у нас. При тях са използвани множество 

похвати, които дават различен, силно експресивен облик, съобразен 

със средата и популяризиращ съдържанието на производствените 

сгради. 

  
Фиг. 5  Винарна Наваро Кореас в Аржентина 

 
 

Фиг. 32  Фабрика за изтегляне на тръби в Аржентина 

  

Фиг. 28  Винарна Орбелус, в землището на  
с. Кромидово край Мелник 

Фиг. 30  АУДИ шоурум – Стара 
Загора 

http://www.archdaily.com/67962/navarro-correas-winery-aft-arquitectos/navarro-correas
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Фиг. 33   Технологичен склад в Иран 

 

В края на разглежданите реализации у нас и по света, могат да бъдат 

поставени следните въпроси, предизвикващи необходимостта от 

различни предложения: 

- Как да останем верни на композиционните принципи, когато 

боравим с различни по съдържание и етажност сгради? 

- Как да останем верни на съдържанието на различните по 

функция сгради и в същото време да успеем да решим 

поставената задача, като цялостен обем с различно 

съдържание, обединено в единен облик? 

- Как да запазим достойна естетиката на сградите, като 

избягваме „разточителните” фасадни решения? 

- Как да избягаме от монотонността във фасадата на 

издължените по форма едроплощни индустриални сгради? 

- Как да смалим мащаба в сградите, така че да бъде съобразен с 

ползвателите им? 

- Как да избегнем еднотипните фасадни, цветови и обемни 

решения, които са създали мнението, че промишлените 

обекти като безинтересни като архитектура? 

Това са основни въпроси, чието поставяне и опит за решаване биха 

подобрили архитектурата на промишлените обекти днес и в бъдеще. 
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ВЪВ ВТОРА ГЛАВА от труда са предложени насоки за разрешаване 

на поставените проблеми по научен път. За целта е генерирана 

основна класификация според типа на застрояване. Изведеният в 

първа глава композиционен проблем се наблюдава основно при 

свободностоящи сгради в терена с блокирани функции в едно петно 

на застрояване. 

Извеждане на основен нов тип застрояване: 

Типове застрояване според теорията:  

- Блоково 

- Павилионно 

- Секционно- гребеновидно 

Типове застрояване по нормативна уредба (ЗУТ):   

- Свободно застрояване (самостоятелни сгради) 

- Свързано застрояване (свързани сгради през съседни имоти) 

- Комплексно (композиция от свободни и / или свързани сгради в 

един имот) 

Генериран е термин, който определя анализирания нов тип 
застрояване на базата на точните формулировки от теорията и 
нормативната уредба. Това именно е „блокирано свободно 
застрояване” на отделни функционални елементи от предприятието, 
където определението блокирано се отнася за практиката на 
блокиране на тези различни по вид функции, но в по-малък обем на 
предприятието, а определението свободно се отнася за типа 
разполагане на сградите в терена според дефиницията в закона. Тъй 
като формиралото се типично развитие на този вид застрояване в 
обемна композиция, всъщност е поставено като основна тема на 
труда, налага се и въвеждането на класификация, която е изведена от 
проблема и предоставя възможности за решаването му. 

Клaсификация на типове блокирано свободно застрояване: 

- Обвързано  (има се предвид застрояване като композиция от 
две свързани сгради и функции в границите на един имот) 

- Вградено  (също комбинация от две функции в една сграда ) 

Авторът предлага и още един ключов тип застрояване, който е 
формулиран като подход при проектирането и може да бъде прилаган 
върху всеки от двата горни основни типа сгради. 
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- Обединено (цялостно решение на обекта под единна 
концепция без категорично разграничаване на елементите му) 

В разглежданите вариации на обемно-пространственото решение за 
всеки един от типовете застрояване се коментират два елемента: 
обслужващо-административен блок или сектор и производствена 
площ или хале. Разглежданите принципни обемни решения се 
отнасят за композициите от два или повече елемента, в зависимост от 
типа предприятие или по-скоро от вида  производство. 

Формулировка: 

Според автора, обвързано застрояване е типът блокирано 
застрояване с обемно решение от поне два елемента с различна 
архитектура, които са вплетени (обвързани) според общоприетите 
композиционни принципи. 

Под вградено застрояване
5
 се разбират случаите на подслоняване  

на обслужващата  функция под обема на производственото хале с 
частична изява на представителните площи в обема на цялата сграда. 

Обединеното застрояване е принципен подход, при който се прилага 
единна концепция за целия обект, постигната по различни методи, но 
– като резултат – интересен и впечатляващ архитектурен облик. 
Повечето примери в подкрепа на предложения подход могат да бъдат 
причислени към типа вградено застрояване, като могат да се открият 
и примери върху ортогонална основа с характерна обвивка или върху 
основа в неправилна форма и моделирано обемно решение. 

Основни типове блокирано свободно застрояване 

 

От основната класификация са разгледани различни случаи на 
цялостно обемно третиране и пластично или графично

6
 фасадно 

третиране, така че да е възможно генерирането на отворена 
структура от подтипове за всеки от методите при работа в блокирано 
свободно застрояване.  

                                                 
5
 Използвана е формулировката на В. Комитова, Архитектура на сгради и комплекси за малки 

предприятия, докторска дисертация, УАСГ, София, 2012. 
6
 А. Аврамова, „Насоки за архитектурно усъвършенстване на перспективните типове едноетажни 

промишлени сгради”, докторска дисертация, УАСГ, София, 1991. 
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ВГРАДЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ 
метод пример подход 

 
апликация – частично 
плоскостно изявяване  
на административната 
част във фасадата 

 

п
л

а
с
т
и

ч
е
н

 

Цех за добиване на месо „Алфа Фарм“ край Сливен 

 

 
частично обемно 
изявяване  
на административната 
част във фасадата  
 

 

о
б

е
м

е
н

 

Офис и склад „Еър трейд център“ в София 

 

 
различно третиране  
във фасадната система 
като изява  
на различната функция от 
общия обем 

 

гр
а

ф
и

ч
е

н
 

Логистичен център „Либхер“ карай Пловдив 

 

 
експресивно фасадно 
решение  
на администрацията като 
цялостно третиране на 
една или повече фасади 
/плоскости/  

 

п
л

а
с
т
и

ч
е
н

 

Технологичен център „Тръмп“  – Варшава, Полша  

 
цялостно оформление 
във фасадата  
върху целия обем на 
сградата, обикновено при 
вградено застрояване 

 

гр
а

ф
и

ч
е

н
 

Фабрика за сглобяеми дървени домове – Пембъртън, Канада  
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ОБВЪРЗАНО ЗАСТРОЯВАНЕ 

метод пример подход 

 
отместване  
на обслужващата част в  
композиция с халето 

 

о
б

е
м

е
н

 

Цех за добиване на месо „Алфа Фарм“ край Сливен  

 
отделяне  
на обслужващата част в 
междинен обем 

 

о
б

е
м

е
н

 

Предприятие на “АББ България“ - клон Раковски  

 
захващане (сключване)  
на обслужващата част в 
обща композиция с 
производствената 

 

о
б

е
м

е
н

 

Производствена сграда на „Фесто България“ - София  

 
пластичност  
във фасадата 

 

п
л

а
с
т
и

ч
е
н

 

Производствена сграда на „Дорма Балкан“ – гр. София  

 
контраст  
при спазване на добри 
пропорции между 
отделните елементи  
  п

л
а
с
т
и

ч
е
н

 

Базата на „ЛОГИСТИК БГ“ край гр. Стара Загора  

 
нюанс  
при третирането на 
отделните обеми за 
различните функции  
 

 

п
л

а
с
т
и

ч
е
н

 

Фабрика за зехтин в О„Хигинс, Чили  
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ОБЕДИНЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ  (В ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ) 

метод пример подход 

 
ритмична обемна  
обвивка  
върху отрогонална схема  
в план  
 

 

 

о
б

е
м

е
н

 

Цех за металообработка в Хетинген, Германия  

  
свободна форма  
в план и обем според  
функцията и терена  

  

о
б

е
м

е
н

 

Северен център за лазерна обработка и обучение, Хамбург, Германия  

  
нестандартна  
геометрична форма  
(нетипична за 
промишлените сгради) 

 

о
б

е
м

е
н

 

Овалния цех на „Витрашоп“ във Вайл на Рейн, Германия  

  
надребняване  

  (раздробяване) на обема  

 

п
л

а
с
т
и

ч
е
н

 

Фармацевтично предприятие в Навара, Испания  

Използваните анализи за постигане на правилно композиране при 
блокирано разположение на производствените сгради в терена са 
една достатъчно добра основа за постигане на положително 
въздействие като обемно-пространствена композиция. Чрез добавяне 
на познатите и типични за боравенето с големи обеми архитектурни 
методи би следвало да се стигне и до по-добра естетика в 
индустриалното строителство. 
Комбинация от поне два от трите метода за фасадно третиране –  
графичен, цветови и пластичен, според А. Аврамова – е използвана 
и за генериране на отворена схема на работа в цвят, материал и 
детайл при промишлените обекти. 
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ЦВЯТ, МАТЕРИАЛ И ДЕТАЙЛ 
метод пример подход 

 
контрастно 
оцветяване  
на елементи (обеми) от 
сградата 
 

 

о
б

е
м

е
н

 

Автосервиз на ÖAMTC, северна Австрия  

 
третиране на 
различните елементи от 
комплекса в различен 
цвят и детайл 

 

  

о
б

е
м

е
н

 

Фабрика за производство и изследване на храни в Чили  

 
“игриво” цветово 
плоскостно решение 

 

 

ц
в

е
т
о

в
и

 

Складова база край Рейнам, Великобритания  

 
тематично оцветяване  
на фасадите 

 

ц
в

е
т
о

в
и

 

Докове  в Авилес, Испания  

Изброените по-горе решения доказват, че е възможно използването 

на интересни цветови, пластични и обемни вариации и при 

производствените сгради, а аргументацията по отношение на 

оскъпяване и средства за поддръжка на цветната фасада е лесно 

постижима от всеки практикуващ проектант.  
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Таблица 6.  Сравнителна таблица на стойности и оскъпяване в проценти на различни 

елементи от фасадата на обекти на територията на Летище София 

 
обект 

         обем  
              на 
   сградата 

[ m3 ]  

 стойност 
             на 
  сградата 

[ % ] 

 

      стойност на 
 фасада спрямо 
        стойността  
           на обекта 

[ % ] 

  оскъпяване в 
    цвят спрямо 
 стойността на  
         фасадата 

[ % ] 

  оскъпяване в 
    цвят спрямо 
      стойността 
     на сградата 

[ % ] 

Хангар 1 за ремонт и 
поддръжка на самолети 
на Луфтханза техник – 
София  

 170 816  100% 5% 10% 0,2% 

Хангар 1а за ремонт и 
поддръжка на самолети 
на Луфтханза техник – 
София 

34 000 100% 4,5% 10% 0,05% 

Пристройка и 
реконструкция на 
Тренажор за аварийно-
спасителни дейности при 
Института за въздушен 
транспорт   

2 324 100% 11,5% 12% 0,5% 

Сравнени са различни по обем и вид индустриални обекти, като от 

направеното проучване се установява, че увеличаването на 

стойността на обекта не надвишава 0,5% при малките обекти с по-

голяма стойност на фасадата спрямо общата инвестиция. 

Използването на фасада от строителна система в цвят води до 

незначително оскъпяване към общата инвестиция за обекта. 

  

Фиг 54 Детайл и фасада на Хангар 2 и разширение на Луфтханза техник, Летище София 

Представеният детайл за обемно разграничаване на цветове във 

фасадата на Хангар 2 и разширение от базата на Луфтханза Техник 

София показва незначителното оскъпяване и в конструктивно 

отношение, като оцветени в червено единични конзолни елементи 
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пренасящи равнината на фасадната подконструкция с нужното 

обемно отделяне напред. Колкото по-категорична е обемната изява от 

архитектурата, толкова по-масивни са конзолните елементи от 

конструкцията, но – отнесено към общото тегло на фасадната 

конструкция – отново е незначително като увеличение. 

По отношение на използването на детайл и умален мащаб при 

фасадните решения на разглежданите типове сгради, може да се 

изтъкне съществен принос на прилагането на принципите за 

енергоефективност. Всеки един от разгледаните в дисертационния 

труд примерни похвати дава изключително интересен образ като 

общо възприятие на промишлените сгради. Друг съществен 

положителен ефект от представените фасадни и технологични 

решения има върху положителното  възприятие от зрителя, бил той 

служител, посетител или жител. Положителният ефект е както върху 

емоционалното възприятие, усещането за комфорт, добрата оценка 

на труда  на служителите, така и върху влиянието на новите модерни 

екологични сгради върху обществото и средата му на обитаване. 

   
Фиг. 58  Офиси и складове за съхранение на инструменти за минната индустрия в Чили  

Във представените решения личи отношение към всеки елемент от 

композицията – съответно функцията. Постигането на подходяща и 

комфортна среда на работа, при използване на методите за 

постигане на добра енергоефективност, обогатяват 

архитектурата на индустриалния обект. 

В заключение може да се изведат няколко принципни посоки на 

работа и подход при проектирането на промишлени обекти на 

базата на извършения анализ: 
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 Умело боравене с обем и форма, независимо от типа  
планировка – стандартно решение в правоъгълна форма или 
свободна геометрия. 

 Съвременни фасадни решения, при спазване на 
енергоефективните принципи и различни подходи, 
разнообразяващи формата в цвят и текстура. 

 Мащабни, но в същото време прости и ефектни похвати на 
работа, невинаги оскъпяващи строителството. 

 
Изводи от направения анализ и предложения 

От направения обзор на архитектурни примери у нас и в чужбина, и от 

синтезирания анализ на прилаганите похвати и методи при 

показаните решения, логично може да се стигне до извода, че най-

подходящият подход за подобряване на архитектурата при 

индустриалните предприятия у нас е чрез следване на принципен 

модел за прилагане на утвърдените композиционни похвати върху 

елементите (функционалните групи), от които е съставена 

промишлената сграда или комплексът. Независимо от възможностите 

за прилагане на тези принципи, твърдо трябва да бъдат разработвани 

и изследвани всички варианти за правилно композиране, а при 

невъзможност за раздвижване на решението в обем да се изследват 

опциите за извява на архитектурни елементи във фасадното решение 

с достатъчен контраст и добра естетика. Изведеният модел може да 

бъде обогатяван и допълван във всички посоки, стига това да не бъде 

в ущърб на положителното впечатление от сградите. Не трябва да се 

допуска съкращаването на модела и съответно омаловажаването на 

някои принципно важни решения и похвати, защото това би довело до 

възвръщане на вече регистрираните естетически архитектурни 

проблеми при промишлените сгради. 
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ТРЕТА ГЛАВА от дисертационния труд се занимава с формулирането 

(извеждането) на споменатата методология за усъвършенстване на 

архитектурния облик на промишлените сгради. 

Тя следва традиционните за архитектурната практика етапи на идейно 

проектиране. 

 Балансирано разполагане на елементите на застрояването 

 Баланс и съотношение на обемите и етажността на сградите 

 Спазване на архитектониката на сградата, избор на 
материали и цветове 

 

Схема 10 Принципи за решаване на архитектурните проблеми при промишлените сгради 

Тук трябва да се обърне внимание на взаимната обвързаност на 

последователните елементи на схемата – градоустройственото 

решение е повлияно от обемното му превъплъщение, както и изборът 

на цвят, текстура и детайл са повлияни от пространствената 

композиция и обратното – обемите се решават с идея за детайлната 

разработка и представа за прилагани материали и оцветяване. Друга 

особеност на приложената схема е разграничаването на обемното 

решение от застрояването, въпреки че двете фази се разглеждат като 

комплексен подход: при градоустройственото решение неизменно 

става дума за изявата във височина на планираното застрояване и не 

би трябвало двата процеса да бъдат разграничавани. В конкретната 

тема, предмет на анализ, е необходимо това разграничаване, тъй 

като именно поради разработването на градоустройствена фаза само 

в план като директна  интерпретация на функционалната схема се 

получават коментираните типични неправилни обемни решения. 
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Свободно стоящи сгради – блокирано застрояване според 

предложената типология 

В противоположност на разглежданите във втора глава възможности 

за подход при блокирано свободно разполагане на сградите в имота 

(от вградено към свободна форма – според степента на намеса и 

разчупване в утвърдения погрешен принцип на долепяне), в 

методиката са степенувани правилните решения в обратен ред. 

Редно е при методично следване на принципни решения, първо да 

бъде предложен най-правилният подход за застрояване, подчинен на 

единна концепция, утвърден в световната практика. 

Възможности за застрояване 

Основната класификация се раздробява на възможни решения 

според изследваните от автора примери. 

 обединено застрояване в единна композиция във всички 
случаи на блокирано застрояване 

Генерирани са два основни типа планиране в площадката, основно 

обусловени от технологичната схема, контура и релефа на терена, 

характера на околното застрояване, и други субективни фактори.  

И при двата варианта на планиране се очаква изява на интересно 

решение в обем, което се приема за трудно постижимо новаторство 

при нашите условия на проектиране, но е  напълно реализуемо. 

върху ортогонална планировка: 

- с ритмична обвивка 

- според технологията 

- с надребняване на обемите 

- с характерно покритие 

върху свободна планировка: 

- с ритмична обвивка 

- свободна обвивка 

- според технологията 

- според технологията 

- според терена 

- с нетипична геометрия 

- и др. 
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 обвързано застрояване  

Основното производствено хале е блокирано с административната 

постройка, но различното функционално съдържание би трябвало 

лесно да се разпознава – както първоначално в генералния план, така 

и в последващото развитие на проекта. И тук е нужно да бъде 

определена композицията между доминиращата сграда и останалите 

елементи-участници в плана, така че да бъдат блокирани и 

„разместени“ при ясно разграничаване на различната им 

функционална принадлежност. Степента на разместване се определя 

от възможностите на площадката, но като степен на намеса в 

стереотипния модел също е редно да се прилагат в обратен ред – от 

най-динамичното като обемна изява към по-простите методи за 

разнообразяване на формата. 

- със захващане 

- с обхващане 

- с възсядане  

- с отделяне 

- с отместване 

- и др. 

 вградено застрояване – отношение на различните функции 
при блокирането им в план 

Това решение предлага обединяването на всички функции, участващи 

в производството, да бъдат подслонени под един покрив. В 

композиционно отношение задачата на проектанта е значително 

улеснена, но в процеса на проектиране се изисква акцентиране върху 

архитектурния облик според различното съдържание на сградата. 

- челно 

- ъглово 

- надлъжно 

- примесено 

- на части 

- в междинен етаж 

- и др. 

От изведената в предходната глава класификация и представените 

принципни възможности за застрояване, описаните по-горе варианти, 
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може да се генерира следната схема за прилагане в предложения 

модел в градоустройствена фаза на проектиране: 

 
Схема 12 – Основна класификация по начин на застрояване 
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Възможности за обемно решение 

Разгледани са възможностите за композиране и фасадни решения 

според важността по отношение на естетиката и предпочитанието за 

използване на предложените подходи. Предложените пътища за 

композиране са базирани на общовалидните правила и теоретичните 

изследвания за обемно моделиране при архитектурните обекти. Едно 

напомняне от теорията на промишлени сгради е формулировката на 

М. Матеев за добро архитектурно композиране на промишлените 

обекти: „Главното средство за правилното архитектурно решение 

на промишлените сгради се състои в добре построената, 

осмислена, логична и интересна обемно-пространствена 

композиция” 
7
 

 Обединено застрояване в единна концепция  

В описания тип застрояване се включват и вариантите за обемно 

решение в свободна планировка, което е напълно изпълнимо чрез 

съвременните строителни системи. Първият избор на вариант на 

обемно-планировъчно решение би трябвало да бъде подход на 

обединяване в обща концепция, като подход, показан в 

чуждестранните и наши примери от предишната глава, където 

посочените решения са подчинени на обща тема в обекта. 

Основен принцип отново е прилагането на равностойно и единно 

отношение към всички елементи на обекта. Като примерни варианти 

могат да бъдат дадени вариациите от анализа във втора глава, 

описващи възможностите за разнообразяване  на архитектурния 

облик в индустриалното проектиране. 

 

Фиг. 68 Примерен модел за 

обединено застрояване в единна 

концепция 

                                                 
7
   Матеев М., Основи на промишлената архитектура, Техника, София, 1963г. 
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Изисквания към модела: 

- Да представя експресивен израз на съдържанието  

- Да е в унисон със средата 

- Да отговаря и да „покрива” изискванията на технологичния 
процес 

Тъй като е невъзможно извеждането на правила за прилагане на 

единна концепция – това е процес на творческото вдъхновение и 

спецификите на заданието, логично е да бъдат спазвани  принципите 

за респект и хармония със средата. В следните схематични силуети 

са показани някои възможни решения, изведени от анализа на автора. 

Схема 13 

 
-ритмична обвивка       -свободна форма       -раздробена 

форма 
-нестандартна 
геом. форма 

На базата на разгледаните дотук примери  от съвременната 

индустриална архитектура, може да бъде предложена и 

класификация за решения под единна концепция, подчинени на 

различни форми на покритието на сградите, онагледени в следните 

схематични силуети: 

Схема 14 

 
шедово покритие       начупен  покрив       сводест покрив покрив с кривина 

Типовете покриви също са подкрепени с реализирани примери от 

нашата и световна практика, като са систематизирани в обща 

отворена схема за възможни решения, подсказващи посоки за работа 

под единна концепция. 

 обвързано застрояване  

При този тип обемно решение е особено важно разграничаването на 

различните по функция сгради. Би трябвало категорично да се 

подчертае както разликата във височината, така и мащабът на 

различните обеми по функция, блокирани в общо застрояване. Също 



Архитектурни проблеми на съвременните промишлени сгради 

 

32 

така е от основна важност включването на отделните елементи-обеми 

в общо взаимоотношение – композиция, т.е. да се избягва случайното 

им обединяване, без то да бъде обмислено в модел. 

 

Фиг.71  Примерен модел на 

обвързано застрояване 

 

Изисквания към модела: 

- В композицията да участват поне два елемента  

- Да се прилага композиция, при която елементите се 

„сключват“ и имат пропорционално взаимоотношение 

- Да се спазва разликата във височините при сключените 

обеми или 

- Да се прилага обемно разместване – отнемане и/или 

добавяне на елементи 

Както бяха описани и онагледени възможните примерни решения в 

предходната глава, това могат да бъдат някои от следните похвати 

генерирани в схематични силуети: 

Схема 15 

 
-отделяне -захващане -контраст   -нюанс     
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 вградено застрояване  

 

Фиг.76 … Примерен модел а 

вградено застрояване 

Изисквания към модела: 

- Да се изяви поне един функционален елемент от „гостите“ в 

производствения обем 

- Да се изяви в поне една от фасадите на производството 

различната функцията  

- Да се приложат методи за проявяване на различната 

функция във фасада в апликация, конзолен обем или 

отнемане на обем 

Идентично на предходния тип обемно решение са описани 

изведените похвати на проектиране от втора глава, които могат да 

бъдат допълвани и разнообразявани: 

Схема 16 

 
апликация обемна изява смяна във фасада  експресивна 

фасада 

 

Основната цел на формираното предписание за работа е да се 

провокира и подкрепи планирането и изпълнението на промишлени 

обекти с по-добър естетически вид. По този начин би следвало да се 

промени общото мнение за индустриалната архитектура и вече да се 

възприема като поле за успешна архитектурна изява и възможност за 

реализиране на приятна съвременна среда. 
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Схема 17 – Основна класификация според обемното решение 

Схемата обобщава различни възможности за обемно решения според 

типовете застрояване на принципа на отворена система. 
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Също така може да бъде приложена схема за развитие на 

градоустройственото решение в обем, показваща принципни 

възможности за взаимовръзка между елементите на застрояване 

според функцията им, даденостите на терена и вариантите за 

вплитане или отделяне на обемите.   

 
Схема 18 – Класификация на възможности и ограничения за обемно решение на 
типовете блокирано свободно застрояване 

 

Приложение на цвят, материал (текстура) и детайл 

Набляга се на изявата на съдържанието на сградата навън и 

приложението на познатите правила за композиране и 

разнообразяване в архитектурата. 

Методи за архитектурна композиция: 

Мащаб 
Пропорциониране 
Членение 
Просто редуване 
Ритъм 
Симетрия и асиметрия 
Хармония 
Контраст 
Равновесие 
 
Средствата за изграждане на архитектурната композиция са: 

Конструкции  
Строителни материали 
Колорит 
Фактура 
Пластичност 
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Тъй като изброените методи и средства са общовалидни и в работата 

си архитектът борави с тях свободно и по естествен път постига 

редуване или контраст във фасадното решение, базирайки се на тези 

основни принципи, настоящата методика се фокусира основно върху 

няколко от тях, така че да се избегне практическото унифициране и 

обезличаване на индустриалната архитектура. 

Подходът би трябвало да включва: приложение на съвременните 

методи за енергоефективност, спазване на архитектониката на 

сградата, използване на умален мащаб, избор на различни материали 

и цветове, работа в детайл. 

Елементи на архитектурния облик: 

Височина 
Етажност 
Обеми в композицията 
Функционална принадлежност 
 

Препоръчителни решения: 

 разграничаване на обемите според функцията 

 различно фасадно оформление според съдържанието, 
избор на разнообразни материали и цветове 

 използване на декоративни елементи за привеждане към 
човешки мащаб 

 

Особеностите на чисто промишлените елементи от фасадата като 

дебаркадери, евакуационни стълби, товарни рампи и отвори, козирки 

помагат при работата върху тромавите обеми на халетата, но сгради 

от този тип имат нужда и от други „подобрители“, които да намаляват 

едрия обем към мащаба човека. Декоративните елементи като 

засенчващи устройства, козирки с детайл, остъклявания в растер и 

ритъм, близки до ръста на човека, са едни от възможностите за 

подобряване на естетиката на производствените сгради и 

приобщаването им към средата. Малките архитектурни елементи 

също са средства, които са задължителни за по-добрата работна 

обстановка в производствените площи и зоните за почивка. 
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Фиг.85  Център за техническа поддръжка в Риксайм, Франция 
 

Следващата схема представя генерирането на минималния набор от 

методи за обогатяване на архитектурния облик, които е редно да 

използваме като основни при всички обекти, за да бъде напълно 

завършен модела на съвременното индустриално предприятие.  

 

 

Нито една основателна причина, освен чисто финансова, не може да 

бъде пречка за прилагането на най-новите строителни материали в 

оформлението на фасадите на промишлените сгради. Трябва да се 

има предвид, че повечето индустриални комплекси са скъпи 

технологични и инженерни съоръжения сами по себе си, с достатъчно 

висока инвестиционна стойност. Логическото изражение в 

архитектурния облик на съдържанието на сградите от този тип би 

трябвало да бъде със съответната изразност и луксозност в 

изпълнението. 

В следващата таблица 7 са онагледени анализираните и изведени в 

труда практически решения за приложение в генерален план, обемно 

решение, цвят и детайл, както и принципни препоръки за изпълнение 

на архитектурния модел при проектирането на промишлени обекти.

 
Схема 19  Прилагане на цвят, материал и детайл за мащаб 
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Таблица 7 Класификация, принципни и практически решения за усъвършенстване на 

архитектурния облик на промишлените сгради 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВОБОДНО БЛОКИРАНО  ЗАСТРОЯВАНЕ 

     

К
Л

А
С

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я

 

 

ОБЕДИНЕНО  ОБВЪРЗАНО  ВГРАДЕНО 

 

Тип застрояване / 
Обемно решение 

 Тип застрояване / 
Обемно решение 

 Тип 
застрояване 

 

 

◄ 

► 

 

 

◄ 

► 

 

 

◄ 

► 

 

Обемно 
решение 

 

ритмична обвивка  отместване  челно апликация 

 

свободна обвивка  отделяне  ъглово обемна изява 

 

според 
технологията 

 захващане  надлъжно смяна във 
фасада 

 

според терена  обхващане  примесено цяла фасада 

 

с надребняване  възсядане  на части всички фасади 

 

нетипична 
геометрия 

 други  в междинен 
етаж 

други 

 

 други    други  

 

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
 С

Р
Е

Д
С

Т
В

А
 

П
Р

И
Л

А
Г

А
Н

Е
 

Н
А

 Ц
В

Я
Т

 

 контрастно оцветяване 

 третиране на функционалните елементи в различен цвят 

 игриво цветово плоскостно решение 

 тематично оцветяване във фасада 

  ▼▲                     ▼▲                     ▼▲                     ▼▲                     ▼▲ 

П
Р

И
Л

А
Г

А
Н

Е
 

Н
А

 Д
Е

Т
А

Й
Л

  енергоефективни фасади 

 изява на тектониката на сградите 

 асоциативност на детайла и образа с функцията 

 други 

  
 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
Н

И
 

Р
Е

Ш
Е

Н
И

Я
 

 
разграничаване на обемите според функцията 

 различно фасадно оформление според  функцията 

избор на разнообразни материали и цветове 

 
използване на декоративни елементи за привеждане към човешки мащаб 

▼ 

СЪВРЕМЕННА ИНДУСТРИАЛНА СГРАДА 
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В края на дисертационния труд са приложени три примера от 

реализирани обекти на автора, разработени по представената 

методика в доказателство за ползата и коректността ѝ. 

Пример 1 от реализиран обект :„Автоматизиран склад за готови 

лекарствени форми на Софарма трейдинг“ край с. Аксаково, 

Варненска област 

  
Фиг. 86 Склад за готови лекарствени форми на Софарма трейдинг – Аксаково, Варна 

Сградата е едноетажна със зона за високостелажно складиране, с 

частичен междинен етаж за администрацията и частичен сутерен за 

помещенията на персонала.  Обектът е с основна носеща конструкция 

от сглобяеми стоманобетонови елементи и частични монолитни части 

в сутерена, пристройка за зоната зареждане и стълбищна клетка. 

 

ю 

Фиг. 89 Тримерни визуализации на склад Софарма трейдинг 

Цялостното градоустройствено, обемно пространствено и естетическо 

оформление е обвързано със заложените в тезата на доктората 

принципи за усъвършенстване на архитектурния облик. Сградата е от 

типа смесено (между вградено и обвързано) застрояване със 

възсядане на обслужващия модул над приемно-складовата зона. 

Обемната изява на административния блок е постигната с минимални 
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конструктивни допълнения и използване на различни фасадни 

облицовки. Богато остъклените офиси, експедиционната зона и 

главния вход са защитени с подвижни външни ламелни щори и 

козирки. Използвани са ахроматични цветове, поради изискването на 

възложителя за изява на новото цветно рекламното лого на фирмата. 

Приложени са и два обекта, реализирани по проекти на автора, 

представящи примери за решения с вградено и обвързано 

застрояване. Използваните системи са съобразени оптимално с 

бюджета на възложителите, а приложените архитектурни похвати 

демонстрират добра естетика без тенденциозно разточителство. 

Пример 2 от реализиран обект: Складова база с офиси на фирма 
Инстра, с. Копринка край Казанлък 

   

Фиг. 90 Складова база с офиси, с. Копринка, Община Казанлък 

Пример 3 от реализиран обект : Производствена сграда с офиси, с. 

Копринка край Казанлък 

   

Фиг. 92 Производствена сграда с офиси, с. Копринка, Община Казанлък 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Всички отбелязани в проучването проблеми са напълно решими. Това 

са чисто  архитектурни проблеми, чието разрешаване би могло да 

бъде постигнато в рамките и с методите на проектирането. 

Поставените теми са важни, но те не касаят пряко  всеобщото им 

възприемане от страна на обществото или бъдещето в развитието на 

промишлеността. Важността им е значима основно за колегията, но 

резултатите от концентрираното внимание към тази проблематика ще 

окажат положително влияние върху общото впечатление от 

индустриалната архитектура.  

Обнадеждаваща е и тенденцията към постигане на по-висок стандарт 

на новите сгради във всички области на архитектурата и 

строителството, благодарение на световните течения и наложените 

ни европейски разпоредби. Според така поставените условия за 

създаване на инвестиционната програма, усилията на всички 

участници в изграждането на даден обект се обединяват около една 

обща цел и тя е: постигане на високо качество на сградата във 

всяко отношение. Настоящата разработка доказва, че това е 

постижимо и взаимообвързано с архитектурата на сградите и в 

частност с техния облик. Дадените насоки и методика могат да бъдат 

прилагани в сферата на обучението и в практиката. 

В обобщение и според направените изводи, може да се изтъкне, че 

промишлената архитектура изисква особено внимание при работата 

върху цялостния ѝ облик и предполага използването на всички 

познати средства за боравене с материята и функцията, за да се 

постигнат характерни и качествени архитектурни решения.  
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ПРИНОСИ НА ТРУДА 

- Изложеното проучване дава подробна информация за посоката на 

развитие на проектирането при индустриалните обекти.  

- Заедно с представените примери и извеждането на проблемните 

пунктове са приложени проучвания на реализации, в подкрепа на 

поддържаната теза, онагледяващи положителните тенденции в 

промишленото проектиране.  

- Трудът създава нова класификация при работата върху обекти на 

предложения нов тип блокирано свободно застрояване. 

- Основен принос е изведената методика за подход към обемните 

решения при съвременните промишлените сгради. 

- Дадените насоки и методология могат да бъдат прилагани в 

сферата на обучението и в практиката. 
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