
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 
тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://uacg.bg 

 
стр. 1 / 3 

 

СТАНОВИЩЕ 
 
от 

доц. д-р арх. Панайот Савов, 
катедра „Обществени сгради“, Архитектурен факултет, УАСГ 

 
по представените материали – научни публикации и завършен дисертационен труд, за присъждане 
на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, 
строителство и геодезия“ по научна специалност (докторантска програма) „Архитектура на сгра-
дите, конструкции, съоръжения и детайли“. 
 
 
 автор на дисертационния труд: 
арх. Георги Ценов – редовен докторант към катедра „Жилищни сгради“ на АФ при УАСГ – зачислен със 
Заповед № 293/02.04.2018 г. на Ректора на УАСГ; отчислен с право на защита със Заповед № 
772/22.10.2021 г. на Ректора на УАСГ; с научен ръководител проф. д-р арх. Иван Данов. 
  
 тема на дисертационния труд: 
„Влияние на строителното законодателство в архитектурното проектиране и отражението му върху обра-
за на българските градове“ 
 
 основание за изготвяне на становището: 
Заповед № 818/05.11.2021 г. на Ректора на УАСГ за назначаване състав на Научно жури; решение от 
първото заседание на Научното жури, проведено през м. декември, 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
  

Материалите включват: 
 2 научни публикации, поместени в Годишника на УАСГ за 2021 г. – в техния смисъл на научни 

публикации в нереферирани списания с научно рецензиране съгласно Правилника за прилагане 
на Закона за развитието на академичния състав в Република България; 

 дисертационен труд със структура в 7 точки – научно изследване с обем от 182 страници, 
включващи 124 фигури (предимно констатиращи и поясняващи фотографски изображения, но и 
авторски схеми); 

 библиографска справка (библиография) като точка 8 – с обем от 57 източници, разпределени в 3 
групи (издадени български източници, издадени английски източници, интернет източници), 
сред които 12 нормативни акта (закони и наредби). 

 
 Актуалността на материалите се основава на: 

 съответната действаща към момента в Република България нормативна база по отношение на 
градоустройство, архитектура, проектиране и строителство; 

 актуалното незадоволително състояние на градската среда като пряк резултат от действието на 
нормативната база и на участниците в процесите на регламентиране, проектиране, строителство, 
контрол; 

 крайно забавената и обществено подценявана досега научна и научно-приложна потребност от 
критичен поглед и съответен анализ на процесите и резултатите в областта на градоустройство-
то, архитектурата и строителството; 

 актуалната необходимост от спешна ревизия на нормативната база с оглед на наличното пре-
конфигуриране по значимост на основните участници в строителството – възложител, изпълни-
тел, проектант – именно в така посочения допуснат низходящ ред. 
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 Целите и задачите на труда са: 
 категорично доказани във фòрмата им на изброени цèли по смисъла на посочената и търсена ед-

нопосочна взаимовръзка „нормативна уредба ► устройствен план ► сграда ► градски образ“; 
 логично, хронологично и съответно причинно-следствено изведени във фòрмата им на поставени 

задачи. 
 
 Използваните методи на изследване се характеризират с: 

 адекватност на техния избор; 
 задоволителна степен на проведена изчерпателност – предимно при ползването на дедуктивния 

принцип върху наличните сградни анонимни, но характерни примери. 
 
 
 
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
  
 Трудът е структуриран в 7 главни точки (без да се брои точка 8 в качеството ѝ на библиография). 

В точка 1 като въвеждаща синтезирано и ясно са представени обхватът на изследването, речник 
на ползваните професионални и научни понятия, обяснени са някои от по-често срещаните в труда абре-
виатури. Коментираните по-рано в настоящото становище актуалност, цели и задачи са авторски прове-
дени и интерпретирани, като са поставени в средата на конкретен хронологичен контекст. Още тук и 
преди началото на исторически построената точка 2 стават ясни причините и някои поводи за достигане-
то на разглежданото състояние като обект на изследването. Основополагащ тук се явява цитираният 
доклад на НЦТР и избраната от него по-мека линия на коментар, въз основа на който доклад докторантът 
с право дефинира специфичен разрез между нормативна уредба и строителна продукция. В тази част 
като липсващо графично, но не и аналитично звено е посочено и правилно определено именно като тако-
ва изданието на КАБ и САБ с автори арх. Георгиев и арх. Велев, озаглавено „Графики на ЗУТ и Наредба 
7“. Историческият преглед в точка 2 страда от известен научнопопулярен характер, но е адекватно 
включен като предисловие към настоящето. Подточка 2.5 би могла да бъде разгледана в смисъла на не-
регманетирани (неписани), а не липсващи правила. 

Анализът в точка 3 е категорично проведен и много точно извежда основните форми на приемс-
твеност между следващите един след друг закони и техни вариации – с негативните последици от тази 
криворазбрана приемственост и цялостната липса на въображение, нормативна визия и експертен капа-
цитет през годините. Еднозначно са посочени слабите страни на ЗУТ като специфичната обвързаност на 
разпоредбите му с множество нормативни актове (подточка 3.7.1 от труда); така създадената – или по-
скоро създалата се – система предопределя посочения изключително сложен формат на актово хармони-
ране и възможността за нееднозначно тълкуване на конкретни законови текстове. В подточка 3.7.4 нами-
раме и първият по-сериозен приложим принос на дисертацията под формата на предложение „за издава-
не на специализирани правилници и наредби директно към ЗУТ“. Анализът на разпоредбите в ЗУТ с 
пряко влияние върху формообразуването на сградите и формирането на градския образ е проведен умело 
по конкретно систематизирани въпроси, засягащи известните противоречия при дефинирането на: имо-
тите, височината на сградите, линията на застояване, обема/измерението, етажността и др. Много добро 
впечатление правят десетте обобщени проблеми в края на подточка 3.7.5, желателно е подобни синтези-
ращи похвати да се ползват по-често в изследването – например в следващата подточка 3.7.6, разглеж-
даща аналогично прякото негативно влияние на Наредба 7. В края на точка 3 от труда се разглежда раз-
витието на София по отношение на градоустройствените ѝ планове като наблюденията и съответните 
авторски констатации са на много високо ниво. Настоящото становище намира, че примерите за градско 
планиране у други градове в съпоставка с планирането на София са недостатъчни и че биха могли да 
бъдат класифицирани в по-сериозна критериална система, основа за каквато се открива в подточка 3.8.9. 

Точка 4 от труда се явява знакова за изследването. В подточки 4.3 и 4.11 нагледно виждаме ме-
ханизма, по който ЗУТ на практика проектира сгради с всички резултатни негативи, породени от тази 
възможност. Показаните от докторанта на фигури 50 и 88 сгради (едната от които обществена и на спе-
циално място в София), наред с вредното влияние на чл. 24 от ЗУТ, разгледано в подточка 4.5, притесни-
телно напомнят критичния анализ на фасадни символни елементи в емблематичната книга на Дженкс 
“The Language of Post-Modern Architecture“ (стр. 56-58 от четвъртото издание), където чрез аналитичните 
примери на анонимни, но характерни сгради става ясно, че работата на архитекта е сведена до познаване 
на конкретна знакова, но безсмислена система и прилагането ѝ. В разглеждания от автора случай систе-
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мата е от друг характер – нормативен, но страда от същата форма на безпомощност. Макар да звучи иро-
нично, следната препоръка е напълно сериозна – на база на точка 4 авторът да издаде разширен патоло-
гичен атлас на ЗУТ по смисъла на фигури 55 и 56 от изследването. 

В точка 5 на дисертационния труд е направен преглед на строителното законодателство в други 
държави. Прегледът засяга единствено установените практики във Великобритания и Швейцария и в 
тази връзка би могъл да обхваща повече страни. Ако прегледът на посочените две държави маркира оп-
ределени граници в този вид законодателство, един по-широк поглед само би затвърдил тези граници. 
Настоящото становище не пренебрегва приносното твърдение на докторанта в тази част на дисертацията, 
според което работещо законодателство в една държава не следва да бъде механично прилагано в друга 
(България), тъй като всяка от страните носи своите културни, икономически и идеологически особености 
от национално ниво. В качеството им на заключителни точки 6 и 7 от изследването са не само обобща-
ващи, но и предлагат конкретен набор от решения по посочените в труда проблеми. Ясно и допълнител-
но в графичен вид на фиг. 123 арх. Ценов подава нова актуализирана и на теория с по-голям потенциал 
система от две двойки закони – основни и допълнителни (подточка 6.3), както и нова по същество адми-
нистративна структура, която да работи с тях (подточка 6.3.2). Много силно впечатление прави степента 
на дълбочина и подробността на разработването на авторското предложение. 

 
 
 

 ПРИНОСНА ЧАСТ 
  
 Приносите са изброени в заключителната част на изследването в подточка 7.3. Приносите са 
систематизирани правилно по отношение на техния теоретичен и приложен характер. Посочените при-
носи са логичен резултат от проведеното изследване и в значителна степен съответстват на направените 
изводи. Приносите на труда са ясно адресирани с цел реално да послужат за подобряване в областта на 
градоустройството, архитектурата и строителството в Република България. 

 
 
 

 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
  
 Конкретни забележи бяха изложени в горните редове на настоящото становище, те са отправени 
в добронамерен и пожелателен тон главно в контекста на следната основа препоръка: авторът арх. Ценов 
да издаде своето изследване като публикувана книга на базата на защитèн дисертационен труд за при-
съждане на образователна и научна степен „доктор“ по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за 
развитието на академичния състав в Република България. Доколкото разглежданата проблематика е 
фрагментарно и често едва отчасти известна на редовия български проектант, тя остава напълно невиди-
ма за непрофесионалната публика, която от своя страна е пряко засегната от проблемите в областта. С 
оглед на актуалния модел с основен инвестиционен двигател подобна книга би била не просто полезна, а 
задължителна и за т.нар. възложители в архитектурно-строителния процес. 

 
 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 Изложените в настоящото становище коментари и оценки, отправени препоръки и изводи ми 
дават необходимото основание да предложа на състава на Научното жури по процедурата да присъди на 
автора на разглеждания дисертационен труд арх. Георги Ценов образователната и научна степен „док-
тор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност 
(докторантска програма) „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. 
 
 
 
11.01.2022 г. 

автор на становището: ……………………………… 
 

доц. д-р арх. Панайот Савов 


