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РЕЗЮМЕ
Адаптирането на промишлени сгради за жилищни функции представлява по същество
преобразуване на едромащабни пространствени структури, с изявена утилитарност и
предназначени за временно обитаване, в пространства с човешки мащаб и за постоянно
обитаване.
Най-честите предизвикателства при подобни трансформации могат да бъдат систематизирани в
две основни групи – конструктивни и пространствени.
Настоящият доклад разглежда пространствените задачи при адаптиране на нефункциониращи
промишлени сгради за жилищни функции. За целите на проучването те са разделени на
отнасящи се към организацията на отделните жилищни единици и на отнасящи се към
оформлението на общите външни и вътрешни площи на сградата. Направена е систематизация
на аспектите на адаптиране - архитектурно-пространствени, функционални и естетически.
Проучени са примери от практиката.
Като резултат са изведени най-успешни подходи, съпоставени с видовете промишлени сгради
според класификацията им по обемно пространствено и функционално решение.
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РЕЗЮМЕ
The adaptation of industrial buildings to residential functions is it means transformation of structures
with large-scale spaces and pronounced utilization intended for temporary habitation, in human-scale
spaces for permanent habitation.
The most common challenges in such transformations can be classified into two main groups structural and spatial.
This report examines the spatial challenges of adapting non-functioning industrial buildings for
residential functions. For the purposes of the study, they are divided into ones related to the
organization of housing units and to ones related to the layout of public exterior and interior areas of
the building. Systematization of the adaptation aspects - architectural-spatial, functional and aesthetic
is made. Practical examples are explored.
As a result, the most successful approaches are compared to the types of industrial buildings according
to their classification by volume spatial and functional design.
Ключови думи: за ключовите думи използвайте Times New Roman 11 pt. font, Italic; отделяйте с точка
запетая; максимален брой ключови думи - 5
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1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Индустриалните обекти имат ключова роля в развитието и функционирането на градския
организъм. Тази роля е исторически обусловена от градоформиращата и градообразуващата
функции на индустрията [1]. Разрушаването на нефункциониращи промишлени сгради е в
разрез със изискванията и тенденциите за устойчиво урбанистично развитие. Адаптирането им
за жилищни функции се диктува от новите изисквания към средата за обитаване в
постиндустриалните градове. При тяхното адаптиране, обаче, възникват разнообразни
предизвикателства от пространствен и конструктивен характер, от чието решение зависят
постигнатите качества на новосформираните жилищни обекти.
1.1.

Индустриални обекти и връзката им с околните територии

Преминаването на градовете към пост-индустриална икономика има няколко важни
последствия, отнасящи се до индустриалните обекти [2].
На първо място, услугите стават водещ икономически сектор, измествайки производството[3].
Производствените процеси се изнасят извън очертанията на градовете, оставяйки в наследство
нефункциониращи територии и обекти, белязани с упадък.
Същевременно индустриалният период е оставил богато наследство от промишлени зони и
обекти, интегрирани в градския организъм. Съществува неразривна органична връзка между
индустриалните обекти и прилежащите им жилищни и обществени територии и между всички
тях и урбанистичната структура като цяло [4]. Поради тази връзка упадъкът
при
нефункциониращите промишлени обекти оказва деградивно влияние, надхвърлящо
физическите им параметри.
Тези обекти притежават многокомпонентен потенциал и са пълноценен ресурс за устойчиво
развитие на градския организъм.
Таблица 1 по-долу представя сравнителен анализ на архитектурно-градоустройствения
потенциал на нефункциониращи промишлени обекти и архитектурно-градоустройствените
изисквания за устойчиво урбанистично развитие [5].
Принципи на устойчиво урбанистично
развитие
Намаляване зависимостта от
автомобилен транспорт
Повишена физическа сбитост
Опазване и възстановяване на природни
системи в града и околността
Намаляване на потреблението на
ресурси и на замърсяване в града и
свързаните с него зони
Подобряване на жизнеспособността на
градските общности
Поддържане на местната икономика

Потенциал на индустриалните обекти
- Разположение в централни градски части
- Близост до жилищни територии
- Налична пътна инфраструктура и връзки с
градски транспорт
- Индустриалните пространства позволяват
уплътняване и интегриране на функции
- Намалява се вредното въздействие върху
околната среда чрез изхвърляне на строителни
отпадъци
- Намалява инвестицията на средства, време и
материали
- Намалява разходите за процеса 2,5 - 4 пъти
- Обновяването е символ на икономическо
възраждане за общността
- Отговаря на предпочитанията на хората да
живеят на място с богата история
- Възможна адаптация за широк обхват нови
дейности,
подходящи
за
региона
и
осигуряващи икономическа стабилност

Табл. 1. Сравнение на принципите за устойчиво архитектурно и градско развитие и
аспекти на потенциала на градските индустриални обекти

1.2.

Индустриални обекти и постиндустриалния град

Първоначално оформени при различни условия, градовете или съответните им територии
продължават да се развиват спонтанно в новосъздадената постиндустриална среда.
Основната индустрия се премества извън границите на града. Но хората, които са дошли в
градове за създадените от индустрията работни места, не напускат следвайки ги, а остават в
градовете, където разрастващият се отрасъл на обществените услуги предоставя нови
възможности. На фигура 1 синьо-черните линии ясно илюстрират съпоставянето на развитието
на индустрията и секторите на обществените услуги. В допълнение към осигурените работни
места, разнообразието от публични услуги продължава да привлича човешки потенциал в
големите по-индустриални градове.

Фиг. 1. Разпределение на работната сила (в %) по сектори през периода 1840 - 2010: 1
прединдустриален период, 2-ва индустриална революция, 3-висока индустриализация,
4-пост-индустриален период
Специфично за постиндустриалните градове е, че продължават механично да увеличават
населението си. Тъй като развитието в постиндустриалния период на градовете започва
спонтанно и е неосъзнато в някакъв смисъл, то създава нужда от принципи за устойчиво
градско развитие. Тяхната основна особеност става необходимостта от актуализиране на
жизнения стандарт на околната среда.
Две основни тенденции могат да бъдат идентифицирани - нови изисквания към жизнената
среда и към обществените места. Един от основните приоритети е качеството на жилищните
територии (вкл. осигуряване на нови площи, стандарти на строителството, разнообразие на
предложения). [6]. Същевременно търсенето на жилища надвишава възможностите на вече
съществуващия сграден фонд [8], затова се налагат други решения.
Във връзка с осигуряване на нови площи се търси увеличение на капацитета на сградния фонд.
Най-често се прилагат два основни подхода – уплътняване на централните градски части и
експанзия на урбанизираните територии по перифериите.
Уплътняването на централните части се постига чрез разширение и увеличаване на етажността
на строителството, най-често чрез заменяне на по-ниски сгради с по-високи, по рядко чрез
надстрояване на съществуващите сгради. Тези мерки не са достатъчно за посрещане нуждите
на разрастващите се и развиващите се градове. Допълнително се завземат територии по
перифериите, които често са обработваеми земи или природни паркове. За необходимите
инфраструктури за новоизграждащите се жилищни, обществени и производствени обекти се
завземат допълнителни природни територии [7].
Същевременно тенденцията за устойчиво развитие очертава като очакваща се промяна,
засягаща пространствената организация на населените места, преустановяване на
териториалната експанзия на градовете, тъй като за това няма нито демографски, нито
икономически ресурси [9].

Друго изискване се отнася до новите строителни стандарти. Това включва иновативни
дизайнерски решения и нови видове строителни материали, за да се осигури по-безопасна,
здравословна и по-енергийно ефективна среда за живот. Още едно изискване се отнася до
разнообразието от предложения за решения за апартаменти, за да се отговори на непрекъснато
променящите се нужди на хората.
Решенията е необходимо да бъдат намерени и реализирани в кратки срокове.
Практическите примери показват, че, с малки изключения, индустриалните обекти на
териториите на градовете се адаптират изключително добре към жилищни с допълващи
обществени функции.
2. АДАПТИРАНЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ
ЖИЛИЩНИ ФУНКЦИИ

ПРОМИШЛЕНИ

СГРАДИ

ЗА

Съвременна тенденция в развитието на градовете, с цел постигане на икономическа
ефективност, е отказът от монофункционални обекти и преминаването към организиране на
мултифункционални такива [9]. За да бъде дефинирана дадена сграда като жилищна, е
необходимо не по-малко то 60% от нея да са заети от жилищни единици [10], останалите са с
допълващи, най-често обществени функции.
Следва да се отбележи, че обемът на зданията и комплексите, изискващи съхранение е
преобладаващ. Консервацията или завръщането им към оригиналната функция не са вариант за
всички тях. Подходът, включващ смяна на предназначението към алтернативни функции
(жилищни, обществени) е най-разпространен. Той предполага минимална или екстремална
намеса в обемно-пространствените характеристики на обекта в зависимост от първоначалните
параметри [11].
Обновяването на нефункциониращи промишлени сгради за жилищни функции е ефективно
само тогава, когато се отчитат всички специфични характеристики на тези обекти, с цел
отговаряне на нуждите на бъдещите обитатели. Първостепенна е необходимостта от
дефиниране на ключови критерии при избор на жилищна среда на обитаване. Всеки проект за
адаптация на промишлен обект за жилищни функции трябва да бъде предшестван от
проучване, обхващащо всички области, засягащи новите функции, и проведено по определена
методология [10], [13].
Важно е индустриалните обекти да притежават определени архитектурно-градоустройствени и
конструктивни характеристики Сравняването на градоустройствените показатели на
промишлената зона с тези на жилищните територии на населеното място дефинират
възможността за уплътняване на застрояването [14].
От значение също е разположението на обекта спрямо градската комуникационно мрежа –
определящо за организиране на транспортни и пешеходни връзки. Ролята на историческата
важност на обекта се отнася към субективните критерии, определящи важността на
новосформираната жилищна територия [15].
Освен цялостна оценка, за успешна адаптация към жилищни функции е необходимо проучване
на състоянието и потенциала на промишлената сграда. То обхваща състоянието на основните
носещи и ограждащи конструктивни елементи, необходимостта от допълнителни вертикални и
хоризонтални комуникации, варианти за интервенции във вътрешните пространства,
възможности за организиране външни пространства към жилищата (балкони, лоджии),
необходими мерки за подобряване на микроклимата – температурен режим, осветление,
вентилация, подмяна на материали по довършителни дейности [7], [14], [15].
Разглеждането на композиционната взаимовръзка между промишлените и жилищните обеми в
градската структура, може да се изведат няколко подхода при адаптацията на промишлените
сгради към съвременните условия на обитаване:
- Интеграция – вкарване на допълнителни елементи и структури: пристройка на обеми, на
комуникационни пространства, смяна мащаба на сградите;

- Модификация – изменение по пропорция, конфигурация, положение на отделните елементи;
- Замяна – въвеждане на нови форми, функции, конструкции, материали на мястото на
съществуващите;
- Премахване или добавяне – намаляване или увеличаване на количествата форми;
- Съчетаване – комбиниране на свойства и елементи;
- Инверсия – разглеждане и третиране на ситуацията от противоположна позиция [12].
Сградите и съоръженията впоследствие могат да бъдат разделени на:
- изискващи минимална промяна в планировката;
- изискващи ред сериозни модификации;
- не подлежащи на адаптация за жилищни, чиято реконструкция е оценена като нерентабилна
[15].
2.1

Проучване на примери от практиката

Примерите от практиката по-долу разглеждат успешни реализации на адаптиране на
нефункциониращи промишлени сгради за жилищни функции.
Първият пример е на широкоплощна индустриална сграда Fuller Lofts, Лос Анджелис,
Калифорния. Сградата е от 20-те год. на 20ти век (фиг.2). В процеса на адаптация при
различните фасади са приложени различни подходи. Фасадите към офисната част и към част от
жилищната са запазени като растер и пропорции на фасадите, но са санирани. Главната фасада
на жилищната част към прилежащата улица е третирана цветово и като растер по отличаващ я
начин. Вътрешното пространство е разделено с добавени подови конструкции на необходимите
по височина нива. Прокарана е вертикална комуникация. Към съществуващото РЗП от 11845m²
е добавена надстройка от 2833.5m², третирана визуално с различен като материали и мащаб
подход. Оформени са общо 102 жил. единици - 48 студиа, 39 едностайни и 15 двустайни
апартаменти. Организирани са ок.1500m² търговски площи. Вътрешната част на сградата е
разрушена с цел обособяване на вътрешен двор с комуникационни и рекреационни функции.
Към вътрешния двор са обособени и балконите към жилищата.

Фиг. 2. Fuller Lofts, Лос Анджелис, Калифорния – разпределение на типов етаж, разрез
през вътрешния двор, изглед на една от фасадите, изглед към вътрешния двор, изглед
към балконите

Следващия пример е на адаптация на локомотивно депо на Canadian Pacific Railway, Торонто,
Канада (фиг.3). Отново сградата е широкоплощна, с разделяне на нива с допълнителни подови
конструкции. Част от нея и премахната, като са запазени стените и оригинални носещите
метални елементи, сигниращи предишното обемно-пространствено решение. Върху част от
освободената площ е организиран паркинг, а друга е оставена като покрита външна
комуникация.
Първи етаж е обособен като търговски център, нагоре продължават 2 нива жилища с общо 57
жилищни единици . Фасадата на жилищната част е реновирана със съвременни материали.

Фиг. 3. Canadian Pacific Railway, Торонто, Канада – архивна снимка, изглед към
фасадата на жилищните единици, оригинални външна стена и носещи конструкции,
търговски център
Автор на следващия проект за адаптиране на промишлена сграда за жилищни функции е арх.
Н.Фостър. В случая става на въпрос за комплекс от две сгради на бивша текстилна фабрика,
разположена в не по-малко известния индустриален район на Манчестър, Великобритания
(фиг.4). Реконструираните сгради съдържат 215 апартамента

Фиг. 4. Bundaberg Apartment Building, Манчестър, Великобритания – изглед към
сградите, междусградното пространство, интеграция на оригинален елемент в
съвременната контсрукция
Оригинално на 5 нива, сградите са надстроени с още две нива, като части от съществуващите са
били разрушени, за да се оформят широки тераси и озеленени покриви към благоприятното
изложение. Подовите конструкции са конзолно наддадени за оформяне на обиколни балкони.
Пространството между двете сгради е оформено предимно като комуникационно. За рекреация
са предвидени площите около сградите, превърнати в паркови зони.

Последният разгледан пример е от българската практика. Сградата на бивша сладкарска
кооперация „Пчела”, в гр.Шумен, е настроена с две нива така че получават общо 5 етажа.
Съществуващата вертикална комуникация е реконструирана, фасадните елементи са подменени
изцяло със съвременни материали (фиг. 5). Етажните височини са намалени чрез поставяне на
окачен таван.

Фиг. 5. Апартаментна сграда в бивша сладкарска кооперация “Пчела”, Шумен,
България – архивна снимка, съвременен изглед
3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Адаптирането на нефункциониращите промишлени сгради за жилищни функции има
потенциала да отговори пълноценно на нарастващото търсене на жилища в постиндустриалните градове, при това в по-кратки, в сравнение с новото строителство, срокове и
при намалени вложени средства и ресурси.
Но процеса на адаптиране поставя пред проектантите няколко основни задачи, отнасящи се до
пространствената организация. В настоящия доклад, чрез проучване на примери от практиката
са изведени най-често-срещаните пространствени предизвикателства при адаптиране на
нефункциониращи промишлени сгради за жилищни функции и прилаганите решения.
Част от предизникателствата се отнасят до оформление на вътрешните пространства –
коригиране на етажната височина, обособяване на жилищни единици и техните зони и
помещения, отговарящи на съвременните стандарти за обитаване, обособяване на входни
пространства и на общи площи за комуникациите, обособяване на тераси, балкони и лоджии.
Друга част засягат организацията на външните пространства за паркиране, комуникация,
рекреация за целите на новите функции.
По отношение на етажната височина има два основни подхода. При едно-пространствена
сграда с допълнителни етажни конструкции се постига изискваната от нормативите височина.
При многоетажна вътрешно-пространствена организация етажната височина се коригира чрез
довършителните, на самостоятелни конструкции, работи по тавана и пода. Този подход
допълнително дава възможността за прокарване на необходимите допълнителни инсталации в
образуваните хоризонтални въздушни коридори.
При оформление на жилищните единици, основните изисквания са свързани със санитарнохигиенните и енергоефективните показатели. Във връзка с първите най-честите задачи са
свързани със коригиране размерите на прозоречните отвори и редуциране на сградния тракт
(чрез отнемане за балкони или вътрешни дворове) с цел оптимизиране естествено осветление.
Еднопространствените жилищни единици лофт, възникнали именно в процеса на адаптация на
нефункциониращи промишлени сгради за жилищни функции, предлагат едновременно
решение на двата описани по-горе проблема, чрез увеличена височина на жилището. По този
начин се избягват въздушните междини при подовете и таваните, а увеличената височина на
прозоречните отвори позволява по-голяма дълбочина на помещенията.
Външните площи на жилищата – балкони и тераси, най-често се оформят чрез допълнително
наддаване на конструкции или чрез отнемане от обема на сградата по периферията.

Тъй като при адаптиране на промишлени сгради се търси икономическа ефективност,
приземните нива често се решават като търговски центрове, което позволява оформяне на
комфортни входни пространства. Друг функционално обоснован подход е входът се организира
през вътрешен двор.
Вътрешният двор е удачно решение за организиране на рекреационни площи при
широкоплощните сгради, които често заемат 80-100% от парцела и не притежават прилежащи
площи.
Изискванията за подобрени енергоефективни показатели се постигат чрез цялостно саниране на
фасадата и използване на съвременни материали, които допълнително имат и естетическа
функция и придават съвременна визия на обновената сграда. Сглобяеми по произход, носещите
конструкции на промишлените сгради позволяват приложение на сглобяеми елементи, което
допълнително намалява периода на изпълнение.
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