
С Т А Н О В И Щ Е 
От доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 

за присъждане на образователната и научна степен доктор в професионално 
направление: 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“,  

научна специалност „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и 
детайли“, катедра „Жилищни сгради“, при АФ, УАСГ. 

на арх. Георги Ценов, редовен докторант 

С ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 
ВЛИЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
И ОТРАЖЕНИЕТО МУ  

ВЪРХУ ОБРАЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ 
научен ръководител: проф. д-р арх. Иван Данов, УАСГ 

Настоящото становище е разработено съгласно Заповед № 818/5.11.2021 
г. на Ректора на УАСГ.  

Дисертацията, предоставена ми за разглеждане, съдържа 187 страници 
на български език структурирани в седем части (въведение, пет глави и 
заключение) и приложение - Библиография. Цитираните са 36 литературни 
източника на кирилица, 2 литературни източника на латиница и 19 интернет 
източника. Декларирани са две публикации по темата на докторанта в издания 
с научно рецензиране на български език.  

Представеният автореферат пълноценно отразява съдържанието на 
разработката. Изискуемите според ЗРАСБГ и ППЗРАС на УАСГ документи са 
налични. Спазени са всички процедурни и академични изисквания във връзка 
с представянето на дисертационния труд. 

 Дисертацията, обект на настоящото становище цели „да се докаже 
зависимостта между нормативните изисквания и постигнатия архитектурен 
образ, чрез изграждането на взаимовръзката ‚нормативна уредба → 
устройствен план → сграда → градски образ‘“, както и „да се дадат насоки за 
институционализиране на дефинираната взаимовръзка“. В понятието „образ на 



български град“  в дисертацията се включва съвкупност от  обемно-
пространствено решение, силует и обобщени материални характеристики 
обозначени като „общия визуален архитектурен образ на българските градове, 
изграден от архитектурната форма на единичните сгради“. 

В методиката на изследване преобладава сравнителен анализ по 
отношение на редица избрани нормативните актове, но и на резултиращи от 
тях реализации. Разгледани са и отделни случаи с характерни предимства и 
недостатъци. Считам, че методиката избрана от арх. Георги Ценов е уместна 
спрямо декларираната цел и задачи. 

Намирам проучването за актуално в научно и в научно-приложно 
отношение. Проследяването на генезиса на българското строително 
законодателство подпомага както пълноценното му разбиране към днешна 
дата, а също и оценката на възможностите за неговите изменения. Изложеното 
от него ясно изявяване на линиите на взаимовръзки между регулационната 
база и обемно-пространствените особености при уплътняване на 
застрояването в българските градове, позволява задълбочаване на дискусията 
относно текущите и бъдещите нормативни проекти. Паралелите със 
съществуващото строително законодателство в Обединеното кралство и 
Швейцария, проведени от арх. Георги Ценов са удачни и съответстващи на 
тематиката и избраните подходи. Оценявам положително заключението на 
автора, че „няма универсален подход към регламентирането на материята и 
формулировката на нормативната уредба. Работещото решение за всяка 
държава е собствения подход в съставянето на законодателството, отговарящ 
на местните дадености, потребности и традиции.“ 

Според мен в дисертационния труд се убедително се излагат теоретични 
постижения по отношение на развитието на архитектурната теория и нейните 
връзка с юридическите дисциплини. Считам предложените от автора (в 
предпоследната част на разработката) насоки и препоръки към българската 
законодателна рамка, за уместни към настоящия момент от нейното развитие. 
Поддържам мнението, че декларираната в дисертацията цел и съпътстващите 
я задачи са изпълнени.  

Приемам заявените от докторанта научно-теоретични и научно- 
приложни приноси. Намирам личния принос на арх. Георги Ценов за 
безспорен и достатъчен. 



Бъдещи проучвания в областта на дисертационния труд за мен биха 
могли да включват и възможното обвързване с изследвания на градската 
история и култура (в направленията социология, икономика  етнология и др.), 
както и сравнително проследяване на законодателната рамка на страните от 
Балканския регион, предвид сходните географски характеристики (климат, 
релеф) и общия им исторически път.   

В допълнение, при бъдещо публикуване на дисертационния труд, 
представената библиография следва да бъде разширена. За облекчение на 
читателя, по-големи част от цитираните нормативни документи могат да бъдат 
включени като приложения. 

Предвид актуалността на проблематика и особеностите на спецификата 
на строителното законодателство съобразно регион, времеви период и 
политически режим, логична препоръка към докторанта е и да задълбочи 
представянето си с публикации на други езици – като английски. 

Тези бележки обаче, в никакъв случай не омаловажават приносите на 
дисертационния труд. Мога да заключа, че намирам представената ми 
дисертация за напълно отговаряща на изискванията за ОНС „доктор“. 

Като следствие на описаното дотук, убедено давам своята 
положителна оценка на представения труд и препоръчвам на уважаемото 
жури да присъди образователната и научна степен доктор, в 
професионално направление: 5.7 „Архитектура, строителство и 
геодезия“, научна специалност „Архитектура на сгради, конструкции, 
съоръжения и детайли“, катедра „Жилищни сгради“, при АФ, УАСГ на 
арх. Георги Ценов за неговата дисертация на тема „Влияние на 
строителното законодателство в архитектурното проектиране и 
отражението му върху образа на българските градове“. 

доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 
София, 11.01.2022 г. 


