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Общо описание на представените материали 

Със заповед №…... от …….2016 г. на Ректора на УАСГ съм определена за член на научното 
жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема : 
Архитектура на дипломацията (Сгради на дипломатическите представителства) за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „архитектура“, с автор на 
дисертационния труд арх. Бисер Георгиев Козлев.  

Представеният комплект от материали се състои от: дисертационен труд на хартиен 
носител в размер на 150 стр., автореферат в размер на 65 стр., професионална биография на 
дисертанта в размер на 3 стр., портофолио на дисертанта в размер на 14 стр. - или включва 
всички необходими документи в съответствие с Правилника за развитие на академичния 
състав на УАСГ. 

 

 



Кратки биографични данни за докторанта 

Бисер Козлев е роден през 1969 г. в София. Завършва средното си образование в техникум 
по механотехника, през 1996 г. се дипломира като архитект в катедра „История и теория на 
архитектурата“ в УАСГ, като междувременно специализира в Германия през 1995 г. Ползва 
три чужди езика. 

Професионалният си стаж започва като проектант в Главбулгарстройпроект (1995-97), след 
това преминава в Булгарконсулт АЕ ЕАД (1997-2003), във факултета по архитектура в УАСГ 
(2002-2005), STRABAG International (2003-2014), УАСГ (2014 – до сега). Има награди от 
архитектурни конкурси, реализирани проекти у нас и чужбина: банки, хотели, жилищни 
сгради, многофункционални комплекси, обществени сгради. Зачислен е като докторант на 
самостоятелна подготовка със заповед № 738 от 10.07.2015 г. на Ректора на УАСГ, насочен 
е за защита със заповед № 47 от 12.01.2017 г. на Ректора на УАСГ. 

 

     ******** 

Темата на представения дисертационен труд за архитектурата на дипломатическите 

представителства е безспорно актуална, социално значима и оригинална за изследванията в 

страната ни: тя не е разработвана досега у нас и запълва голяма празнина в професионалните 

търсения на българската архитектура. В условията на глобализация, на нарастващ брой на 

населението на планетата ни и на особено бурни и ускоряващи се миграции на човешки маси 

в различни точки по света, дипломацията се натоварва с нови по вид и обем функции и 

мисии. Значението й непрекъснато нараства, увеличават се и изискванията към 

архитектурата на тези сложни, но твърде отговорни за качеството на социалния живот 

национални и наднационални пространства. Изборът на тази тема безспорно е първият и най-

голям принос на докторанта. 

 

Сградите на дипломатическите мисии навсякъде по света са с особен статут и изисквания и 

се нуждаят от специализирани проучвания в архитектурата. Това са уникални сгради, при 

които не може да има типология в изграждането им, нито в изразните средства на 

архитектурата им. Все повече се увеличава вниманието към посланията, които те пращат 

чрез пространствените си форми. Все повече се търсят особеностите на знаците и символите, 

които архитектурата им излъчва. Това е световен процес, натоварен с политическа мисия. От 

една страна, става дума за функционални качества, които са в непрекъснато развитие с 

развитието на международната политика. Те носят кодовете на утилитарност при 

композицията на  представителствата в зависимост от дейностите, които се провеждат в 

архитектурните им пространства и съгласно строгите изисквания на дипломатическия 

протокол и нормативи. От друга страна – става дума за уникалните кодове на естетиката, 

които внушават специфични ценности на дипломатическите представителства за всяка 

държава.  В съвременния глобализиращ се свят нараства значимостта на символиката, която 



сградите на дипломацията притежават, отличителните знаци, които излъчват. Тези сгради са 

своеобразни политически представителства на държавите, на нациите и носят специфичната 

култура на обществата в страните им. 

 

Конкретната разработка на темата е с логична и последователна линия на развитие. 

Докторантът представя тезата си в пет глави. Започва с обекта и предмета на изследването 

си – дипломацията като същност, характеризираща важна социална дейност и като 

институция с разновидности на представителства. Арх. Козлев се спира на особеностите на 

дипломатическите дейности и аргументира необходимостта от специализирани 

пространства за извършването им. Отдава особено внимание на характеристиките на 

дипломатическия церемониал и протокол, както и свързаните с тях архитектурни 

изисквания. А това е класическата форма за свързване на процесите, на дейностите с местата 

за провеждането им, така характерно за архитектурната експресия.  

 

Авторът предлага систематизация на видовете дипломатически представителства и се спира 

специално на установените основни принципни положения от дипломатическия протокол, 

който има установени изисквания. Основните дейности, които се изпълняват в тези 

дипломатически пространства се разглеждат с вещина като установен церемониал, като 

функционални изисквания на пространствата и като архитектурни знаци, като семиотика. 

Това е друг голям принос на разработката за страната ни, тъй като се оказва, че у нас все още 

няма установен правилник и конкретни нормативни документи за композицията и 

функцията на сградите на българските дипломатически представителства. 

 

Докторантът отбелязва в отделна глава хронологията в развитието на дипломацията като 

явление на човешката цивилизация. Оказва се, че дипломацията има изключително дълга 

история. Арх. Козлев предлага любопитен и слабо познат за повечето архитекти разказ за 

историческото начало на дипломатическата дейност, белязано с преговори още в зората на 

взаимоотношенията между формиращите се човешки общности, последвано от 

историческото развитие на дипломатическите отношения през по-късните векове чрез 

изисквания към представителствата им през различни периоди: античност, средновековие, 

съвремие и накрая се спира специално на историята на дипломатическите представителства 

на България като република. Този исторически преглед е особено любопитен и полезен за 

архитектите в хода на урбанизационния процес през вековете, с който се илюстрира как 

дипломатическите взаимоотношения от временни се установяват като постоянни, слагащи 

началото на специфични сгради в чуждата държава. По-късно, в развитието на анализа си 



през различните епохи, арх. Козлев стига до съвременните особености на дипломацията и до 

новите тенденции в развитието й, включително до предложенията за преход към период на 

„електронна дипломация“.  

 

Докторантът представя хронологично в отделна глава историята на видовете сгради на 

дипломатическите представителства: пратеничества, резиденции, легации, посолства, 

дипломатически комплекси или зони и т.н. Заслужава специално да се отбележи 

спецификата на дипломацията, за която той споменава при създаването и развитието на 

външните отношения на България след 1878 г., на държавните институции ангажирани с 

преговори и връзки с други държави и институции, на сградите, свързани с тази специфична 

държавническа дейност. 

 

Функционалната структура на дипломатическите представителства арх. Козлев разработва с 

познание и вещина, като посочва как в периода на модернизъм се разделят функциите в 

дипломатическата работа. Предлага и напомня в прегледни схеми и много илюстрации от 

реални обекти за установени принципи и варианти на пространствено разпределение на 

дейностите, класифицирането им заедно със съпътстващите ги особености при 

обзавеждането, ходовите линии, както и комбинациите от взаимовръзки и разпределение на 

отделните помещения. Докторантът прави опит да коментира и някои норми на 

дипломатическото право, за да се регламентира в подходящи документи технологията и 

естетиката на архитектурните решения, като подчертава значимостта на това право, което 

гради мостове между нациите. 

 

Разработената дисертация предлага чрез методите на анализа и синтеза основни изводи за 

архитектурни проучвания и реализации на дипломатически сгради, като се започне от 

историческия анализ на тази древна социална дейност и се стигне до съвремието ни. С 

годините на професионална практика и специално чрез проявения си интерес към 

архитектурния образ на дипломатическите представителства, докторантът доказва, че е 

придобил задълбочени практически знания по изследваната тема. Натрупал е преки 

наблюдения и опит от начина на функциониране и възприемане на архитектурата на сградите 

за дипломатическа дейност и необходимите пространства за нея от съвременна гледна точка 

и тяхното функционално и естетическо оформяне. Възможността му да пътува, да работи и 

специализира извън страната му помагат да се запознае с особеностите на подобен тип 

сгради и да предложи чрез сравнителен анализ обоснована систематизация на особеностите 

им и съвременните изисквания към архитектурния им образ, както и при набирането и 



систематизирането на изобилието от данни по темата. Този подход на изследователска 

дейност е особено ценен и значим, като си има предвид, че в България все още няма 

конкретни нормативни документи (с изключение на някои препоръки и указания), нито има 

системно проучване на сградния фонд на дипломатическите представителства. Авторът тук 

отбелязва още един принос в разработката си. 

 

Проявата на компетентност при представянето и анализирането на проблематиката на 

дисертационния труд се дължи и на разработено от автора допитване/“анкета“ относно 

визуалните характеристики на сградите на дипломатическите представителства и 

възприемането им от различни респонденти. То е с интересен подход, целящ да се 

диференцират няколко основни тенденции в развитието на архитектурата на 

дипломатическите сгради. Чрез този опит се търси оценка на много важни субективни 

характеристики като: прозрачност, откритост, равенство, сигурност, гостоприемност, 

устойчивост. Макар и спорна по някои пунктове от професионална социологическа гледна 

точка, тази анкета е много полезна като подход и насочва търсенето на архитектурния образ 

на дипломатическото представителство чрез няколко фактора: богатство на страната-

домакин, богатство на страната-гост, политическото взаимоотношения между страните, 

превъзходството на политическата система, богатството и модерността на строителните 

технологии и т.н. В бъдеще подобен подход може да се усъвършенства и да се превърне в 

ценен показател за насоки в избрания архитектурен образ на сградите, може също да се 

приеме като едно от големите приносни качества на труда. Систематизацията на подобна 

архитектурна информация предлага възможност в бъдеще авторът да разшири и 

усъвършенства архитектурните си интерпретации спрямо реални обекти. 

 

Особено ценни от политическа и архитектурна гледна точка са примерите, които 

докторантът представя на нови, европейски градоустройствени и архитектурни решения на 

дипломатически мисии. Той анализира пространствените им функции, естетическите им 

качества. Анализира корелации между сигурност, дизайн и откритост. Поставя на 

архитектурна оценка въпросът за групирането дипломатически представителства от 

различни страни по географски, религиозен или друг признак, за създаването на колективни 

образи, които носят естетическа уникалност като комплекси, а в същото време оформят зони, 

носещи нова, по-съвършена защита от нежелани рискове. 

 

 

 



В заключение:  

Налице е актуално и оригинално изследване с приносен характер. Докторантът е постигнал 

поставената си цел да проучи и анализира наличната информация за същността на сградите 

на дипломатическите представителства като ги систематизира и определи видовете им. Той 

успява да даде отговор на въпроса за структурата на отделните специфични сгради, като в 

същото време анализира и някои тенденции в развитието на функциите и формите на тези 

специфични пространства, излага някои от принципите на модерната дипломация, 

изискващи съответното модерно архитектурно решение.  

 

Арх. Козлев доказва убедително, че сградите на дипломатическите представителства носят 

уникален характер, че архитектурните им послания са особено важни и сложни заради 

необходимостта да отразяват национални символи и фундаментални политически знаци на 

международни отношения между представената и приемащата държава. Защото мисията на 

дипломацията е да създава, поддържа и укрепва възможно най-добри външни връзки на 

страните и за постигане на взаимоизгодни междудържавни договорености. 

 

Докторантът предлага стойностен и оригинален труд, полагайки основите на ново 

направление в обществените сгради, като търси връзка между особеностите на новата 

българска дипломация  и предпоставките за нов тип архитектура, за нова естетическа 

култура на носителите на тези семантични послания. 

 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни качества, които представляват 

оригинален принос в архитектурата и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие 

на академичния състав (ЗРАСРБ) и Правилника му за прилагане и съответния Правилник на 

УАСГ. Трудът показва, че докторантът арх. Бисер Козлев притежава необходимите знания и 

професионални умения по научната специалност архитектура и умее самостоятелно да 

провежда научно изследване. 

 

Предвид гореизложеното, убедено давам положителната си оценка за рецензирания 

дисертационен труд и предлагам на почитаемото научно жури да присъди на арх. Бисер 

Георгиев Козлев образователната и научна степен „доктор“ по специалност 

„архитектура“. 

 

06.03.2017 г., София      Рецензент: 

         Доц. арх. Искра Дандолова д.с.н. 


