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Abstract: 

The timeliness of the report stems from the stimulation of the processes of privatization, 

restitution, and the need for a new territorial organization in the country's legislation. There 

have been a number of changes in our country's economy, the "labor" system - territories in and 

outside the settlements, by changing their purpose or their structural conversion. The start of the 

changes and the differences in the investment intentions of the business have led to the new 

territorial structure of the settlements, which necessitates the spatial planning of these 

territories. The creation of a new Master Plan and other links etc., is a prerequisite for the 

proper organization of the labor system, its structuring and functioning in relation to the systems 

of "habitation" and recreation. 
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1. УВОД  

Категорично е влиянието на зеленината в частност дървесната растителност върху 

здравето на хората, като източник на кислород влияещ върху микроклимата по отношение 

на ветровете, шума и слънцезащитата. Развитието на системата „Труд“ и по-специално на 

земеделието и хранително-вкусовата и леката промишленост доведе до концентрация на 

земеделието и производствените центрове, където е подложено на специфичен 

производствен микроклимат. 

Имайки предвид повсеместния характер на развитие на земеделието и хранителната 

и леката промишленост у нас, проблемът с опазване на земята (I, II, III категория) изисква 

особена грижа по отношение застрояването на агропроизводствените зони и комплекси. 

Научно-техническия прогрес има първостепенно значение по решаване на 

проблемите в три направления, а именно:  
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факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: dvlasarev@abv.bg; 
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 бързото изтощаване на суровинно-енергийните ресурси и решаване на 

 проблемите чрез възобновяеми енергийни източници; 

 остатъците от съвременното агропроизводство и третирането им за  нови 

източници за енергия и храна на животните; 

 създаване на затворен цикъл на производство и третиране на оползотворяемия 

отпадък (кръгова икономика). 

2. ПРИМЕРИ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО  

У нас от близкото минало авторът е проучил някои територии от зелената система 

на предприятия (комплекса на захарни заводи гр. Горна Оряховица, шоколадова фабрика 

гр. Своге и територията на мелница „Милеви скали“ гр. Пазарджик). Проучванията са 

направени в началото на 80-те години. 

Съгласно Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 

2014-2020: „Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурно реконструкция, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните 

производства.“ 

 

 

Фигура 1. Схемите показват териториите на системата „Труд“ от плана на гр. Горна 

Оряховица в лилаво, без да се третират цялостно (част от територията на захарните 

заводи). Липсва решение на зелената система с обхват и предназначение. 
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Фигура 2. Общ изглед на зелената система на комплекса на захарни заводи 

гр. Горна Оряховица, поглед от зоната за спорт (проучване на автора – 1982 г.), 

изглед към стендове за нагледна агитация. 
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Фигура 3. Озеленяване с висока дървесна растителност кът и за тих отдих с водна площ от 

зелената система на захарен завод в гр. Горна Оряховица началото на 80-те години. 

771



 

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

 

  

 

Фигура 4. Фрагменти от зелената система на захарния завод – Горна Оряховица, включващи 
висока дървесна растителност, цветни площи и белези за устойчиво третиране на алейната 
мрежа по отношение на водорпоницаемата настилка, поддръжка на зеленината с водоноска 
началото на 80-те години на миналия век. Подотрасъл захародобив и захаропреработка от 

хранително-вкусовата промишленост обхваща множество производства с различни 
технологични характеристики по отношение на вредностите от производствения процес. 

Много от производствата отделят прах, миризми, шум и газове, отпадъчни води и др. 
Факторите, които оказват въздействие при решаването на промишлените територии изискват 

щателно проучване, с оглед обкръжаващата и ландшафтна среда, икономията на земя. 
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Фигура 5 Фрагменти от цветните площи и алейната мрежа от зелената система на захарен 

завод в град Горна Оряховица в началото на 80-те години на миналия век (проучване на 

автора). Многообразие в решението на зеленината с използването на колорита на цветята 

и храстовата растителност. 
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Фигура 6 Изглед към предзаводската площадка на мелница „Милеви скали“ – Пазарджик 

и хлебозавод Пазарджик в началото на 80-те години на миналия век. Ярко изразен 

агропромишлен пейзаж в периферията на града. 
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Фигура 7 Контактна зеленина – елемент от зелената система на шоколадова фабрика в 

град Своге, преобладаваща широколистна дървесна растителност в масив (проучване на 

автора). Генерален план. Легенда: 1. Контролно-пропусквателен пункт (КПП); 2. 

Административно-битови сгради (управление, столова с централна кухня, изложба на 

продукцията, приемна, проектантско-икономически отдел и др.); 3. Спомагателни сгради; 

4. Санитарно-хигиенни звена (СХЗ); 5. Главен етажен производствен корпус (терасовидна 

структура); 6. Тубус; 7. Складови сгради. 

 

 

 

Фигура 8 Решения на детски площадки от благоустрояването на консервен комбинат 

„Марица“ град Пазарджик в началото на 80-те години. 
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Във връзка с Интергриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Пазарджик: Визията за развитие на града до 2020 г.- одобрената визия за развитие в 

рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е „Пазарджик“- 

атрактивен, модерен, зелен и сигурен град- място за социален прогрес, високо качество на 

живот, екологично възраждане, иновации и ускорен растеж“. 

 

 

Фигура 9. Контактна зеленина към основното застрояване на шоколадова фабрика „Своге“ 

и зеленчукова база град София – решена с висока дървесна растителност, периферно по 

границите на границите на застрояването. 

 

Всички озеленени площи обединени в зелена система като съвкупност, с 

устройствени правила и норми, определят целостта на системата на устройствения план. 

Зелените площи в малките населени места, малките градове и села, са свързани по 

отношение на ландшафта на земеделските терени, горските терени, природни и други 

забележителни обекти, както и със зеленината включена в урбанизираната територия на 

жилищните и обществените квартали. Съгласно предмета на разглеждане в изследването, 

озеленените пространства на малките земеделски производствени зони и микрорайони, 

съставляват основната компонента на зелената система на тези селища. 

Същите се явяват основен композиционен елемент в структурата на 

санитарнозащитните зони, като организират пространствено отделните структури на 

селището в един общ зелен организъм, както се посочи в изследването парковите зони на 

тези производствени комплекси могат да включат редица обекти, сгради и съоръжения с 

незамърсяващи и обществено обслужващи функции. Парковите зони като елемент на 

санитарно-защитната зона създават контакта в структурата на населеното място по 

отношение системата на обитаване и системата „Труд“, като същевременно изпълняват, 

санитарно-защитни функции и най-вече естетически и рекреационно-атрактивни функции. 

Териториите на тези площи, включват повече от 50% от общата територия на зелената 

система, като съставляват ядрото в композицията им, по отношение на обществено 

обслужване, алейна мрежа, водни площи и дървесна и храстова растителност. 
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ЗАЩИТНИ МЕРКИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
Основно предназначение на защитните насаждения е защитата на жилищната 

застройка и прилежащите й райони от замърсявания на производствата. За момента 
съществуват редица нормативи, които позволяват определянето както на видовете, така и 
на размера на защитните насаждения. Растителността спомага за намаляване на силата и 
скоростта на въздушните течения, задържа носените във въздуха частици прах, пепел, 
сажди поглъща, част от вредните газове и ограничават разпространението на шума. 

Защитните насаждения могат да бъдат категоризирани по следните признаци: 
а. По предназначение: 

 изолиращи с общо предназначение; 

 защитаващи от конкретни влияния – димозащитни, прахозащитни, ветрозащитни, 
шумозащитни; 

 подобряващи аерацията на промишлените предприятия чрез създаване на 
регулиращи и насочени въздушни течения; 

б. По композиционна структура: 

 защитни редове (едноредно); 

 защитни ивици (ширина до 10 m); 

 защитни пояси (ширина до 40 m); 

 защитни зони (ширина над 100 m; 
Защитните редове са насаждения, при които дърветата и храстите се разполагат в 

един ред и имат сравнително ниска ефективност. 
Защитните ивици са комбинирани насаждения от дървета и храсти, състоящи се от 

два или три реда, с ширина до 10 m.  
Защитните пояси са насаждения, изградени от три и повече ивици, като броят и 

ширината на ивиците е в зависимост от защитното им предназначение. Те имат висока 
защитна ефективност.  

Защитните зони от зелени насаждения са система от успоредни пояси, като 
ширината на поясите и между поясното пространство се определя от природо-
климатичните фактори и производствени вредности. 

Застрояване на санитарно –защитните зони –възможности и изисквания. 
При извършените изследвания е установено, че температурата на въздуха в зелени 

насаждения е от 10-15о по-ниска от тази на открити места. Вредните емисии нанасят 
големи щети върху агростопанските територии, понижават се добивите от зърнени 
култури средно между 20- 30 %, от кореноплодни средно 40-50 %, овощия средно 10% и 
зеленчуци 40%.  

Санитарно-защитната зона между производствените и жилищните територии е 

предназначена да изпълнява санитарно-защитни функции, а също така в нея могат да се 

разполагат сгради с транспортно, инженерно, санитарно битово и административно 

значение. 

Относителната част на санитарно –защитната зона към промишлената територия 

може да бъде приблизително: 

 За отделно предприятие –от 10 ÷15 на сто 

 За промишлена група – от 9÷13 на сто 

 За промишлената зона – 10 до 20 на сто. 

Санитарната характеристика на производствата определя разполагането на 

предприятията в производствената група, тяхното местоположение спрямо жилищните 

територии, което пък влияе на размера и характера на развитието на санитарно-защитната 

зона. Същата зона е в зависимост от конкретните природно- климатични и 

производствени фактори, тя може да бъде изцяло решена със защитни насаждения, а може 

определена част от нея да бъде застроена. 
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Таблица 1. Видовете застрояване и планировъчни елементи, които могат да се разположат 

на територията на санитарно-защитната зона за хранително вкусовата промишленост са 

посочени в следната таблица: 

№ по 

ред 

Сгради и елементи в плана на санитарно 

защитните зони 

Ширина на санитарно-

защитната зона в m 

50 100 300 500 

I                           Зелени площи 

1 Дървета и храсти  + + + + 

2 Тревни и цветни площи + + + + 

3 Плодни дървета - + + + 

4 Рекреации и спорт + + + + 

II Транспортни мрежи     

1 Улици и кръстовища + + + + 

2 Улици на различни нива - + + + 

3 Пешеходни алеи + + + + 

4 Алеи за велосипедисти  + + + + 

5 Паркинги и велогаражи + + + + 

6 ЖП ареали - + + + 

III.                              Инженерни мрежи 

1 Газопроводи, ел. проводи, паропроводи, кабели 

и други подземни комуникации 

+ + + + 

2 Високо напрежение от 20÷110kV + + + + 

3 Високо напрежение от 110÷220kV - + + + 

IV Сгради с административно значение научно-технически корпуси и лаборатории 

1 Администрация + + + + 

2 Научно –технически институти и лаборатории + + + + 

3 Професионални гимназии + + + + 

V Сгради на социално битовото обслужване и спорт 

1 Търговски сгради, магазини и супермаркети + + + + 

2 Столови, кафе сладкарници,  + + + + 

3 Амбулатории - - + + 

4 Пожарни депа + + + + 

5 Перални и бани - + + + 

6 Гаражи + + + + 

7 Котелни централи - - + + 

8 Складове за хранителни продукти - + + + 

 

Основно изискване към санитарно-защитните зони е провеждането на пълно и ясно 

функционално зониране. Основни функционални елементи са: 

а. Територията на зелените площи, която обхваща до 50% и повече от територията на 

санитарно-защитната зона. 

б. Застроена територия – участъка с административно-делови, научно-

изследователски, учебни, културно-битови сгради- обхващат от 10 до 20 на сто от 

общата територия. 

в. Територия за транспорт – магистрали и улици, ж.п. ареали, кръстовища и паркинги – 

30 до 40 на сто от общата територия. 

г. Територия за пешеходно движение – пешеходни алеи и площадки за рекреация – 10 

до 15 на сто от общата територия на санитарно-защитната зона. 
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Функционалното и обемно-планировъчно ядро от застройките на санитарно-

защитната зона може да представлява социално-битовия сектор, съвместно с 

административно-деловата част. Той играе роля на свързващо звено в обемно-

пространствено отношение между производствената територия и жилищната територия. 

На територията на санитарно-защитната зона се разполага и основният транспортно 

пътнически и комуникационен възел, който трябва да е в удобна функционална връзка с 

производствената територия и социално – битовия сектор. 

Функционално пространственото решение на санитарно защитната зона трябва да 

отговаря на общата структура на промишлената територия и прилежащите и градски 

територии, като зелените площи трябва да бъдат включени в общата зелена система на 

селището и същевременно да осигуряват богат и приятен подход на хората към 

промишлената територия. 

  

Фигура 10. Схема на южната територия на гр. Пазарджик с потенциалните възможности 

на зелената система 

 

Фигура 11. Решение на контактната зона към южната производствена територия на град 

Пазарждик, обеденяваща рекреативните и защитни функции на зелената система на 

производствения микрорайон 

Основен елемент на зелената система на малките производствени зони и 

микрорайони от земеделието и хранителната промишленост са защитните насаждения 

(зелени цезури, редове, ивици, пояси и зони), като такива те имат основна функция да 

опазят производствената територия от външните природни фактори, а същевременно са 

мярка за опазване на околната среда от вредното въздействие на производствените 

фактори (върху останалите територии от системите обитаване и отдих).Защитната 

779



 

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

 

функция на зелената система на малката производствена зона се изразява в намаляване на 

скоростта на вятъра и тампониране на източниците на вредни емисии (прах, пепел, 

миризми, шум и други). Важна функция на зелените цезури от широколистните дървесни 

и храстови видове е противопожарната функция. При планирането на 

санитарнозащитните зони, основни елементи от зелената система на микрорайона са 

защитните пояси с ширина минимум 30 м и междупоясни пространства от 200 м. 

Парковата зона на микрорайона от агростопанската територия, освен горепосочените 

защитни функции има главно естетическо и рекреационно значение, тя в качеството си на 

микрорайонна градина осъществява композционна връзка в устройственото решение на 

жилищната зона и производствента зона в плана на населеното място. Правилното 

композиционно решение на зелената система на малките производствени зони и 

микрорайони, продиктувано от функционалните схеми и характеристики на 

предприятията в нея е фактор за устойчиво развитие и екологичност в цялата структура на 

териториите от системата „Труд“, „Обитаване и „Отдих“. 

 

ИЗВОДИ 

 Намаляване на потреблението на енергията в сградите. С помощта на 

растителността от зелената система може да се постигне до 15% икономия на 

енергия за отопление. 

 Осигуряване на ветрозащита. Устойчивостта на полезния ефект от зелените площи 

се изразява в намаляване на загубите на топлина от сградите, чрез намаляване 

завихрянето на въздушните потоци и възпрепятстване на приземната турболенция. 

 Осигуряване на ослънчаване и засенчване. Зелената система благоприятства и по 

отношение на температурата, както в интериора  така и в екстериора на сградите. 

 Избор на екологични строителни материали. 
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