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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. д-р арх. Валери Иванов 

катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет, УАСГ 
 

Относно: Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 
„ДОКТОР“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ , 
докторантска програма: „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. 

Автор на дисертационния труд: арх. Георги Ценов – редовен докторант към катедра 
„Жилищни сгради“, отчислен с право на защита със Заповед № 722/22.10.2021 г. на 
Ректора на УАСГ. 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на строителното законодателство в 
архитектурното проектиране и отражението му върху образа на българските градове“. 

Основание за изготвянето на рецензията: Заповед № 818/05.11.2021 г. на Ректора на 
УАСГ за назначаване на научно жури и решение на първо заседание на научното жури 
проведено на 19.11.2021 г. 

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДА 
 

Дисертационният труд е представен с обем 187 страници, включващи 178 страници 
основно изложение и 124 фигури, от които 66 – авторски. 

Библиографската справка включва 57 източника, от които 36 – на кирилица, 2 – на 
латиница и 19 интернет източника. 

Актуалността на изследването се определя от няколко основни фактора: 
• липсата на ясна, обективна, аргументирана и мотивираща модерно 

инвестиционно проектиране взаимовръзка между действащите нормативни постановки и 
изисквания и творческите дейности за формиране на градския архитектурен образ; 

• отсъствието на съгласуваност между текстовете на различните законови и 
подзаконови строителни документи, което затруднява процесите на инвестиционното 
проектиране и не стимулира формирането на хармонична селищна среда; 

• възможностите за тълкуване и различно интерпретиране от одобряващите 
проектите органи, както и липсата на устойчивост в документите генерират усещане за 
неуправляемост на процесите по териториално развитие и съвременна естетизация на 
българските градове. 

Авторовото схващане за актуалността на труда вероятно би предизвикало и 
професионален дебат, но представено в една полемична форма то обосновава 
нейната значимост, необходимост и навременност. 

Аргументирано формулираните в дисертацията  цел и задачи изясняват основните 
акценти в нея: 

• обосноваване на взаимната и последователна обусловеност между изискванията 
на нормативните документи, териториалното градско развитие, архитектурата на 
сградите и образа на българските градове; 

• формулиране на предложения за нормативно, управленско и творческо 
институционализиране на така посочената важна взаимовръзка; 

• аргументиране на авторовите тези и предложения чрез задълбочено, 
систематизирано и последователно проведено изследване на строителното 
законодателство и градското устройствено планиране у нас и диахронния анализ с 
чуждестранни практики. 

 
Приложените емпирични и теоретични методи са избрани правилно и логично в 

съответствие с формулираните цел, задачи и обхват. Проведени са аргументирано и 
последователно в изследването. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДА 
 

Дисертационният труд включва следното съдържание: Въведение, пет глави, 
Заключение и Библиография. 

Въведението представя основите на изследването като извежда различните аспекти 
от актуалността на разглеждания проблем, целта, задачите и обхвата на труда, кратка 
оценка на изнамерените литературни източници, използваните основни понятия и 
съкращения. 

Главата Исторически преглед е акцентирана върху същността на строителното 
законодателство. Проследена е еволюцията на правилата регламентиращи строителните 
дейности през различните исторически периоди: античност, ново време, съвремие. 
Подробно е изследвано благоустройственото дело в България преди Освобождението от 
османско владичество. 

Особено стойностни, според мен, са разсъжденията и обосновките на автора 
свързани със: 

- спецификата на строителните закони като сбор от изисквания за планиране, 
проектиране и изграждане на строителни обекти; 

- аналитичното съпоставяне на българските строителни правила до Освобождението 
и развити държави от Западна Европа. 

Главата Анализ на строителното законодателство в Третата Българска държава  
представя проучвания в два основни аспекта за периода след Освобождението на 
България: 

- задълбочен, комплексен, многофакторен анализ на законите, нормативите и 
правилата регламентиращи строителните дейности; 

- изследване на градоустройствените планове на София и съвременното подробно 
градоустройствено планиране, както и влиянието им върху развитието на града. 

Обобщенията от проведените проучвания авторът съпоставя с примери за 
целесъобразно градско планиране в държави като Испания и Нидерландия. Той 
обосновава необходимостта от изработване на генерална концепция за градско 
развитие, която градският план регулярно да актуализира, конкретизира и детайлизира в 
съответствие с динамиката на текущите обществени потребности и интереси. Тази теза, 
макар и дискусионна и нуждаеща се от допълнителна аргументация, вероятно би 
генерирала съдържателен професионален и социален дебат. 

Ще отбележа, че обект на публикациите по дисертационния труд са предимно 
резултати от проведените аналитични изследвания най вече в разглежданата глава. 
Убеден съм, че авторът ще представи в бъдеще пред професионалната общност 
значително по-широк кръг от своите теоретични и приложни достижения. 

Главата Архитектурен образ – анализ на характерно за българските градове 
застрояване представя основни съвременни аспекти на взаимовръзката „българско 
градско застрояване – архитектурен образ“: 

• изисквания и правила по ЗУТ и влиянието им върху обемно пространственото 
изграждане на строителните обекти; 

• съвременни устройствени показатели /височина на сграда, коефициент на 
интензивност – Кинт, плътност на застрояване/ и въздействието им върху градското развитие 
и архитектурния образ на града; 

• хаотична, неаргументирана и конюнктурна строителна инвазия в традиционната 
градска среда в последните десетилетия; 

• нерегламентирани намеси в архитектурния образ на сградите в условията на 
дефицит на строителен контрол. 

Главата Общ преглед на строителното законодателство в други държави предлага 
интригуващ анализ на строителното законодателство в две развити западни страни – 
Обединеното кралство и Конфедерация Швейцария. Формулирани са интересни 
обобщения: 
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• изискванията на законите са изработени еднозначно, точно, несложно и рядко 
позволяват тълкования; 

• текстовете са придружени с графична информация, която ги изяснява визуално и 
недвусмислено; 

• подробни условия и постановки формулират изисквания произтичащи от 
специфичен национален контекст, местни традиции и природни характеристики и нямат 
универсален /за повече държави/ характер. 

Главата Препоръки-предложения за промени в законодателството по устройството 
на територията и строителство е неговото прилагане е с основен приносен характер и 
е разработена иновативно и неординарно в няколко основни аспекта: 

• Основна постановка, в която на база на аргументираната от автора теза за 
взаимовръзката „нормативна уредба – устройствен план – сграда - градски образ“ се 
обосновава необходимостта от усъвършенстване и развитие на законодателната база у 
нас с цел комплексно усъвършенстване на строителния инвестиционен процес и 
подобряване на градския архитектурен образ. 

• Общи насоки за формулиране на нов подход за институционално осигуряване на 
разглежданата взаимовръзка отнасящи се до усъвършенстване на съществуващата 
нормативна база и въвеждане на нови нормативни изисквания. 

• Практически предложения разработени в два аспекта: 
- структуриране, усъвършенстване и обновяване на нормативната база включваща: 

Закон за териториално устройство и благоустройство, Строителен кодекс, Закон за 
недвижими културни ценности, Закон за инфраструктурни обекти; 

- оптимизиране на административните структури на национално, регионално и 
местно ниво с оглед повишаване на ефективността на дейностите по нормиране, 
организация, управление и контрол в строителния инвестиционен процес. 

Главата Заключение обобщава проведените изследвания, синтезира изводи за 
приложението на труда в различни социални и професионални сектори, извежда 
претендираните приноси и формулира препоръки към управленски и административни 
органи. 

 
ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Авторовото изследване и формулираните препоръки за усъвършенстване и 
обновяване на нормативната база и административните управленски структури  са 
основани на задълбочен, всестранен и комплексен анализ на периода най вече след 
Освобождението от османско владичество. 

Особено стойностни в теоретично и приложно отношение, според мен, са 
приносите свързани с: 

• Аргументирана авторова интерпретация на основни понятия заложени в 
проведеното изследване като: „строително законодателство“ и „образ на българските 
градове“. Обосноваване на взаимообусловеността „нормативна база – устройствен план 
– сграда – градски образ“. 

• Дефиниране на основни проблеми на действащото у нас строително 
законодателство, свързано с устройственото планиране и инвестиционното проектиране, 
което не формира необходимите нормативни условия за съвременното изграждане, 
развитие и естетизация на българските градове. 

• Обосноваване на необходимостта и разработване на насоки за усъвършенстване 
на нормативната база и организацията на административните структури с оглед 
осигуряване на хармонично и устойчиво модерно градско развитие. 

• Формулиране на професионално интересна теза за въвеждане на нов планов 
документ - генерална концепция за градско развитие, която градският план да 
конкретизира и детайлизира в съответствие с динамиката на обществените потребности. 
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Компетентното и аргументирано извеждане и експониране на приносите в труда 
генерират извода, че те са резултат от личните авторови изследвания, анализи и 
обобщения. 

Приносите могат да бъдат свързани със следните аспекти на научната дейност – 
иновативно обогатяване на съществуващи знания, приложение на теоретични достижения 
в практиката. 

Авторефератът логично и точно отразява съдържанието на труда. Разработен е въз 
основа на неговата структура и извежда проведените проучвания и изводи ясно, 
последователно и коректно. 

Публикациите по дисертационната тема – 2 на брой, демонстрират 
професиионалните качества на докторанта, задълбочените и комплексни познания по 
изследваната проблематика. 

 
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Към разглеждания дисертационен труд ще формулирам известни препоръки, които 
според мен, биха били креативно полезни при бъдещите изследвания на автора и не 
намаляват стойността на постигнатите теоретични и приложни резултати: 

• Очевидно авторът притежава интереси и професионален ресурс да изследва тези 
значими теми и да аргументира насоки за развитие. Едни юридически консултации със 
специалисти в материята значително биха обогатили, а и конкретизирали идеите развити 
в труда. 

• Проведеният диахронен анализ на строителното законодателство у нас и други 
страни е целесъобразно да се доразшири със съпоставки с държави със сходни на 
българските природни, социокултурни и исторически характеристики. 

• Изведените предложения за усъвършенстване и обновяване на нормативната 
уредба и организацията на административните структури са безспорно навременни и 
необходими, но вероятно се нуждаят от допълнителни градоустройствени, архитектурни и 
юридически аргументи. 

Авторът е подходил смело, отговорно и с професионална съпричастност към 
разработваната проблематика и поставя ясна база за необходим професионален 
дебат, който да доведе до целесъобразно решаване на формулираните неотложни 
въпроси. 

Посочените препоръки целят да мотивират автора да продължи проучванията и 
разсъжденията си по тези актуални и важни архитектурна, урбанистична, нормативна и 
управленска области на теоретично и приложно познание, в които той с дисертационния 
си труд демонстрира информираност, креативност, иновативност, изследователски 
ресурс. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изложените в настоящата рецензия анализи, обобщения и оценки, формулираните 
препоръки и изводи ми дават необходимите основания да предложа на настоящото 
авторитетно научно жури да присъди на автора на разглеждания дисертационен труд арх. 
Георги Ценов образователната и научна степен „ДОКТОР“. 

 
 
 
 
 
 

11.01.2022 г.                        Автор на рецензията: 
гр. София                    /проф. д-р арх. Валери Иванов/ 

 


