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ВЪВЕДЕНИЕ 

Към рецензиите, възложени на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев със 
заповеди № 1171/22.12.2016 и № 1172/22.12.2016 на Ректора на УАСГ 

Относно: Дисертационните трудове за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор”, както следва: 

Дисертационен труд 1: „Българската архитектура през втората 
половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността” на 
докторанта арх. Анета Василева с научен ръководител проф. д-р арх. 
Георгий Станишев 

Дисертационен труд 2: „Опазване на архитектурното наследство на 
България от втората половина на ХХ век” на докторанта арх. Емилия 
Кълева с научен ръководител доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова 

Необичайната роля на общ рецензент на два свързани помежду си 
дисертационни труда налага известни пояснения. 

Двата труда (съответно, Труд 1 и Труд 2) стартират като самостоятелни и 
независими проучвания. Впоследствие авторите им осъзнават, че 
проучванията са вътрешно свързани, а именно: 

 те имат един и същ обект – архитектурната среда, изградена по времето на 
социализма (1944-1989); 

 техните научни цели взаимно се допълват: анализът на архитектурата от 
това време ще изяви нейната ценност (Труд 1), което от своя страна би дало 
основание за нейното опазване като част от българското културно 
наследство (Труд 2). 

Така, в определен момент двете проучвания започват да се развиват 
паралелно и взаимосвързано, като придобиват мрежови характер в рамките на 
обща научна стратегия. Рецензентът високо оценява това качество на 
трудовете. Подобен научен подход е антипод на скритото копаене в строго 
оградени и охранявани научни парцели. Доброволното отваряне, навлизането в 
междинни зони и прякото взаимодействие с други изследователи в мрежата, 
несъмнено, е рядко срещащо се научно поведение. В случая обаче то е 
абсолютно оправдано и много перспективно за решаване на актуални и 
комплицирани научни казуси като настоящия. 

Днес отношението към архитектурния пласт от близката ни история – периода 
на социализма е силно противоречиво, тъй като той е до голяма степен 
политически обременен. Поради това сега липсват обективни критерии за 
оценка на неговата културна стойност, което отнема възможността този пласт 
да бъде признат за културно наследство и съответно юридически защитен. В 
резултат най-добрите архитектурни свидетелства от това време – 
стигматизирани, иронизирани или гледани с безразличие, постепенно и 
необратимо деградират: видоизменени до неузнаваемост, компрометирани, 
дори разрушавани. Следователно, обвързването на целите на двата труда в 
обща научна стратегия би допринесло за спасяването на един видимо 
застрашен дял на българското културно наследство. 
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Рецензентът се съгласи да приеме тази двойна функция, тъй като приема 
намерението на авторите и би желал да го поощри. От това обаче следват 
някои негови допълнителни задачи. 

От една страна, рецензентът трябва да оцени индивидуалните научни приноси 
на всеки един дисертационен труд по традиционния начин, в духа на 
нормативните изисквания в тази област. 

От друга страна, той смята, че е необходимо да въведе нови, допълнителни 
критерии, за да оцени както степента, в която всеки от двата труда допринася 
за посочената обща стратегия, така и необходимите вътрешни връзки и 
взаимодействия между проучванията. Впрочем, това съответства и на 
намеренията на двамата автори за бъдеща съвместна академична дейност по 
общата тема, чийто резултат би могъл да бъде една обща публикация на двата 
труда като интегрални части на цялостен научен продукт. По този начин 
рецензентът би желал да подкрепи младите колеги, тъй като има доверие в тях. 

 

 

Рецензент: 

 

Проф. дан арх. Тодор Кръстев 

28 февруари 2017 

Приложения: 

 (1) Рецензия на труда на докторанта А. Василева 

 (2) Рецензия на труда на докторанта Е. Кълева 
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РЕЦЕНЗИЯ (2) 

На дисертационния труд (Труд 2) „Опазване на архитектурното 
наследство на България от втората половина на ХХ век” на докторанта 
арх. Емилия Руменова Кълева-Хайдутова с научен ръководител доц. д-р 
арх. Йорданка Кандулкова, за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор” 

От: Проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, на основание заповед 
№ 1172/22.12.2016 на Ректора на УАСГ 

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРАНТА 

Рецензентът отлично познава и високо цени качествата и реализираната до 
сега научна и професионална активност на докторанта. Още като изявен 
специализант по Опазване на архитектурното наследство към катедра 
История и теория на архитектурата на УАСГ (2005-2006), Е. Кълева участва 
в международни семинари и стажове в областта на културното наследство и 
успешно допринася за международния проект на БНК на ИКОМОС „Културни 
коридори на Югоизточна Европа”. 

След дипломирането си тя решително навлиза в професионалната дейност по 
опазване на културното наследство: реализира проектантска дейност в 
областта – сериозен неин успех (в екип) е спечелването на конкурс за 
консервационни проекти на средновековни църкви в Несебър, вече 
реализирани; упражнява експертна дейност като главен специалист в НИНКН 
(2011-2015), а след това – преподавателска дейност към катедрата в УАСГ като 
редовен главен асистент. През 2012 Е. Кълева успешно осъществява 
специализация в реномирания курс по консервация в ИККРОМ, Рим. Трябва да 
бъде отбелязана и обществената дейност на докторанта като член-основател 
на Heritаge.bg – гражданска и професионална инициатива за национална 
стратегия за недвижимото културно наследство в България; член на УС на БНК 
на ИКОМОС; учредител на Форум културно наследство. 

Специално място в тази активност на докторанта заема неговата дейност по 
темата на дисертационния труд. Той е лидер от българска страна в 
международната европейска програма и транснационално проучване 
„Архитектурата на тоталитарните режими от 21 век в градското 
управление” (АТРИУМ), с участие в редица международни форуми 
(включително в партньорство с докторанта А. Василева), ръководи 
транснационално проучване, организира работни срещи и алтернативни 
дейности, публикува статии. 

С всичко това докторантът се доказва като много перспективен млад 
професионалист и изследовател в областта на културното наследство, отдаден 
на каузата за неговото опазване. 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Предоставеното досие на дисертационния труд в общ обем от 356 страници 
включва: 

 Дисертационен труд с обем от 170 страници (текст и илюстрации); 
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 Приложение 1 – илюстративни примери (чуждестранни и български); 

 Приложение 2 – приложни продукти, свързани с труда: приноси на 
докторанта по проекта АТРИУМ (фишове за български обекти от периода); 
АТРИУМ транснационално проучване; Номинация на Монумента 1300 
години България” пред НДК в София като обект в риск. 

Трудът представлява част от обявено мрежово научно изследване, 
осъществено съвместно с дисертационния труд на докторанта А. Василева 
„Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни 
влияния и развитие на идентичността”. Двата труда: Труд 1 на А. Василева и 
Труд 2 на Е. Кълева имат взаимно допълващи се предмети на изследване в 
рамките на обща научна стратегия. Доколкото рецензентът е техен общ 
рецензент той се съобразява с тази стратегия. 

Самият дисертационен труд обхваща: 

 Преди въведението – представяне на мрежовото изследване между двата 
дисертационни труда; 

 Глава 1 – Контекст на изследването; 

 Глава 2 – Българската архитектура от втората половина на ХХ век в 
България; 

 Глава 3 – Актуално състояние на архитектурното наследство от втората 
половина на ХХ век в България; 

 Глава 4 – Насоки за опазване на архитектурното наследство от втората 
половина на ХХ век в България; 

 Заключение; 

 Публикации на автора по темата на труда; 

 Участие на автора в научни конференции, свързани с темата на труда; 

 Библиография. 

Приложена е коректна систематизация на препратки към литературни 
източници, бележки и илюстративен материал. Постигнато е структурно 
единство с дисертационния труд на А. Василева в посочената изследователска 
мрежа. Трудът е отпечатан в общо книжно тяло с отличен графичен дизайн. 

ІІІ. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на целите на труда 

Актуалността на дисертационния труд е свързана със съществуващите рискове 
за съдбата на архитектурния пласт от близкото минало на България – периода 
1945-1989. Тези рискове произтичат от късата историческа дистанция, която не 
е позволила дефинирането на убедителни критерии за оценка на неговата 
обществена ценност. Освен това архитектурата на социализма е натоварена 
със силна политическа конотация, която формира противоречиви оценки и 
затруднява постигането на консенсус за нейното опазване. При тези 
обстоятелства днес съществуват колебания и неувереност за признаването на 
социалистическата архитектура като равностоен вид културно наследство. От 
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това следва нежелание, неумение и липса на методология за нейното 
опазване. В резултат юридическата й защита като културно наследство е до 
голяма степен блокирана, което неизбежно води до различни форми на 
деградация на нейната културна стойност. 

Целта на дисертационния труд е насочена именно към решаване на тази 
проблемна ситуация: 

„1. Да дефинира разглежданото наследство като стойностно културно 
наследство, което заслужава и трябва да се опазва; 

2. Да предложи подход за неговото опазване в светлината на съвременните 
представи за културното наследство и международните теории и 
практики за защита.” 

Според възприетата обща научна стратегия на двата дисертационни труда 
Труд 2 цели да приеме „хвърления мост” от Труд 1, за да дефинира на тази 
база конкретни мерки за усъвършенстване на националната система за 
опазване на ценностите в архитектурния пласт от времето на социализма. 
Рецензентът високо оценява мрежовия характер на двете изследвания, който 
представлява адекватен подход за изследване на подобни комплексни 
проблеми с повишена сложност. 

Без съмнение целите на труда са с голяма обществена актуалност. Те засягат 
решаването на един важен културен проблем, свързан със съдбата на 
националното културно наследство и неговия трансфер към бъдещите 
поколения, в духа на Венецианската харта на ИКОМОС. 

2. Архитектурният пласт на социализма като културно наследство 

Според рецензента принос на труда е, че той изследва и определя основанията 
за принадлежността на този архитектурен пласт към националното културно 
наследство. Авторът основава своята научна аргументация върху 
съвременната еволюция в самите представи за културно наследство. 
Разширяването на неговото съдържание, териториалния му обхват и 
темпоралните му граници, стимулира приобщаването на все по-широк кръг от 
културни ценности. Отношението към наследството на 20 век се вписва в този 
процес. Авторът доказва това със серия от международни инициативи, към 
които може да бъде отнесен и оскъдният български опит в тази област. 
Анализът му дава право да обособи значението на две ключови основания за 
включването на архитектурата от времето на социализма към защитеното 
наследство: достатъчната историческа дистанция и ценността на самата 
архитектура. 

Сравнително късата историческа дистанция досега е била формален повод да 
се отхвърля всяка идея за подобно приобщаване. Но посочената тенденция за 
разширяване на темпоралния обхват на наследството, която без съмнение е 
повлияла и върху българския Закон за културното наследство (ЗКН) от 2009, 
разкрива нови възможности. Авторът доразвива идеята на Маргарита Коева за 
периодизацията на архитектурното развитие и доказва, че архитектурната 
система на социализма представлява вече завършен факт в архитектурната 
история, с ясни хронологични граници. Поради това тя може да бъде оценявана 
като интегрална част от българското културно наследство. 
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Според автора съществува още едно основание: тя притежава „ценностен 
потенциал”. Тук той дефинира серия от културни стойности на този 
архитектурен пласт: обвързаност, последователност и съгласуваност на 
творческите нива градоустройство, архитектура и детайл; свидетелство за 
обмен на архитектурни влияния; умереност; контекстуалност; нови типове 
сгради; висока автентичност; познавателна стойност и др. Част от тези белези 
за ценност са идентифицирани в Труд 1 и приети тук със съответните 
основания. 

 

3. Проблемна ситуация 

Други приноси на труда са ясното дефиниране на проблемната ситуация в 
изследвания архитектурен пласт и анализът на причините, които я пораждат. 
За автора е без съмнение, че архитектурата от времето на социализма е 
застрашена. Той изследва формите на нейната деградация: от цялостно 
разрушаване (Мавзолея, ресторант „Ропотамо” в София, хотел „Велико 
Търново” на Златни пясъци), до частично разрушаване (Дом-паметник на връх 
Бузлуджа), изоставяне и/или не поддържане (резиденция „Перла” в Приморско), 
цялостно преобразяване на средата (хотели в Слънчев бряг), несъобразени 
намеси в архитектурния образ (хотел „Янтра” във Велико Търново) и 
функционално компрометиране (кино „Изток” в София).  

Принос представлява и анализът на факторите, които въздействат върху 
културния потенциал на архитектурата от това време: политически, научни, 
социално-психологически, и икономически. Авторът отдава особено значение на 
социално-психологическите фактори, свързани с политическата семантика на 
архитектурата от времето на социализма, които поляризират общественото 
отношение към нея. Напълно основателно той се позовава на труда на Д. 
Коруджиева върху „дисонансното” културно наследство от този период, което 
може да бъде повод за социална дисхармония, напрежение и конфликти, 
поради нееднозначното му възприемане от различни социални групи и 
индивиди. Като контрапункт е посочена зараждащата се „соцмода” като 
възможна основа за бъдеща туристическа атрактивност на това наследство. 

В резултат от анализа, в дисертационния труд е ясно дефинирана проблемната 
ситуация в изследвания архитектурен пласт: липсата на обществен консенсус 
за неговата ценност, която го прави крайно уязвим. Авторът с основание 
определя неуправляемия риск като водещ фактор за неговата съдба. От тук 
следва абсолютната необходимост от стратегия за опазване на застрашеното 
културно наследство от периода. 

4. Стратегия за опазване 

Посочените по-горе приноси на труда закономерно подготвят най-значителния 
му принос, а именно – предложените насоки за опазване на архитектурното 
наследство от периода. Авторът не би могъл да го постигне, ако не 
притежаваше отлични познания, и то „отвътре”, върху дейностите за опазване и 
върху проблемното състояние на националната система за опазване. На тази 
основа той оценява значението на юридическата защита на изследвания 
архитектурен пласт, както и ролята на риска като фактор, изискващ ефективно 
управление. Изводът на докторанта е, че в сравнение със световната практика, 
в България рискът е все още „неуправляема величина”, особено по отношение 
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на разглеждания архитектурен пласт. Ето защо той аргументирано предлага 
подход към юридическата му защита, който съвместява преценките за 
културната стойност на наследството с оценката на риска. Освен това, според 
автора, дисонантният характер на това наследство налага специален подход 
към подготовката на обществения климат за неговото опазване. 

На тази основа дисертационният труд прави серия от обосновани приносни 
предложения за усъвършенстване на националната система за опазване: 

(1) Въвеждане на система от дейности, предхождащи юридическата защита, 
насочени към формиране на обществено съзнание за ценността на това 
наследство: проучване и документиране на архитектурните обекти от периода; 
популяризиране на техните белези на ценност; селекция и степенуване на 
ценностите; включване в образователните програми; стимулиране на 
обществен дебат. 

(2) Усъвършенстване на юридическата защита чрез: предварителна селекция 
на обектите; идентификация (издирване, изучаване, предварителна оценка); 
деклариране; заключителна оценка и регистриране. Авторът правилно 
подчертава ключовото значение на критериите за оценка на стойностите, като 
проследява международния опит в тази област, включително по отношение на 
Световното наследство.  

Докторантът прилага диференциран подход към критериалната система. 
Според него е необходимо въвеждане на специфични критерии за една 
предварителна селекция, която ще филтрира обектите, притежаващи ценност. 
За целта той разчита на резултатите от Труд 1 на А. Василева. 

По-късно, в етапа на предоставяне на статут, авторът предлага приложение на 
съществуващите в България национални критерии за оценка. Целта е 
наследството от периода да бъде оценявано равнопоставено с всички други 
обекти от предходни периоди. Докторантът развива и практически прилага 
своята научна теза в изготвения от него експериментален Фиш за 
заключителна оценка за представяне на статут на недвижима културна 
ценност за Архитектурния комплекс „Ларго” в София (Приложение 1.2), а 
също и в серия от фишове за обекти, изготвени в рамките на програмата 
АТРИУМ (Приложение 2.1). Това се отнася и до опита на докторанта за 
управление на риска по отношение на Монумента „1300 години България” като 
обект в риск, включително изработването на Фиш за неговото номиниране пред 
World Monuments Watch (Приложение 2.2). Според рецензента, осъщественият 
от докторанта преход от научна теза към нейното практическо приложение 
представлява безспорно качество на труда. 

(3) Превантивна защита, като алтернатива на декларирането. Оценявайки 
възможностите на превантивната защита по ЗУТ за територии, авторът 
предлага тя да се обвърже и с подобна аналогична временна защита по линия 
на ЗКН. Според него това би дало възможност да се спечели време за дебат и 
формиране на обществен климат. 

(4) Приложения на специфични планови инструменти. Дисертационният труд 
основателно посочва ролята, която биха могли да имат специфичните 
инструменти за опазване и управление на културното наследство 
(консервационен план, план за опазване и управление) за реализиране на 
някои от предложените насоки за опазване например: за управление на риска, 
за подобряване на консервационната политика, за усъвършенстване на 
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системата за опазване и пр. Уместно е и предложението на автора за 
възможността живите автори на творби от периода да се включват в процеса на 
тяхното опазване и развитие. 

(5) Насоки за социализиране. В труда е разгледана с подчертано внимание 
възможността архитектурната среда от периода да се социализира чрез 
целенасочена промяна на нейните функции и включването й в системи от по-
висок порядък. Според автора това е възможност да бъде овладяна 
негативната конотация на средата. За целта дисертационният труд предлага и 
серия от алтернативни модели, които са в състояние да провокират 
обществена активност за промяна на отношението към разглеждания 
архитектурен пласт, а оттам – за повишаване на възможностите за неговото 
опазване. Една предлагана възможност е включването на нови функции в 
публични пространства, силно натоварени със символни значения. 
Изследвайки подобни случаи (например трансформациите в пространството 
пред Паметника на Съветската армия в София), авторът посочва, че този 
процес може да възникне спонтанно и да се самоорганизира. Новите функции 
могат да допълват, преосмислят и интерпретират семантиката на пространствата; 
да създават нови идентичности в рамките на съвременния полицентричен град 
(трудът се позовава на постмодерната визия за ”хиперполис”). Изследваният 
български опит показва как постепенно публичното пространство се разтоварва 
от сковаващата го политическа символика и става поле за нови градски 
субкултури (авторът нарича този процес „десакрализация”). В труда се 
предлагат и архитектурни решения за „консервация и експониране на 
разрухата”, които съхраняват историческите свидетелства и носят 
информация за нееднозначното отношение към тях. 

Авторът подчертава и значението на системи от по-високо териториално 
равнище – международни мрежи на тематични културни маршрути, които 
включват синхронни обекти от периода, разположени в различни европейски 
държави. Трябва да се оценява фактът, че докторантът ръководи и участва в 
осъществяването на транснационално проучване в рамките на програмата 
АТРИУМ за тематичен културен маршрут по обекти от периода в Югоизточна 
Европа. Рецензентът препоръчва в труда да бъде посочен и предхождащият 
опит за изграждане на подобни регионални мрежи от тематични културни 
маршрути за същия регион (Международния проект, иницииран и координиран 
от БНК на ИКОМОС „Културни маршрути на Югоизточна Европа”, 2000; 
„Културни коридори на Югоизточна Европа”, 2005; Регионален форум във 
Варна, 2005; Декларацията от Варна, 2005). 

Заслужава внимание и личното участие на докторанта в конкретни операции по 
социализация на обекти от периода, чрез организиране на форуми, концерти, 
детски работилници, студентски ателиета, специализирани туристически 
маршрути и др. 

5. Информационна база 

Принос на труда е, че информационната база от Труд 1 е надградена с аспекта 
„Опазване” чрез серия от чуждестранни и български примери: от Източна 
Европа (Полша, Словения); от Западна Европа (Германия, Великобритания, 
Белгия); от СССР и от България (Приложение 1). Рецензентът препоръчва в 
бъдещата обща публикация двете информационни бази да бъдат интегрирани 
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в обща разширена база, която обслужва научната стратегия и отговаря на 
двата предмета на изследване. 

6. Научна активност на докторанта по темата на труда 

Докторантът представя убедителни доказателства, че съществена част от 
приносите на труда са вече публикувани (общо 10 индивидуални публикации и 
три в съавторство с докторанта А. Василева, в български, английски и 
италиански издания). Представени са също сведения за участия на докторанта 
в серия от национални и международни форуми по темата на труда. 

Важно е да се подчертае, че тази активност е изцяло в духа на възприетата 
обща научна стратегия на двамата докторанти. Тяхното участие е мрежово, 
партньорско, покриващо двете свързани цели на проучванията и подчинено на 
общата научна стратегия. 

Рецензентът високо оценява факта, че ключови приноси на дисертационния 
труд са получили директни практически реализации с личното участие на 
докторанта, което придава допълнителна стойност на приносните качества на 
труда. И тук, както при дисертационния труд на А. Василева, рецензентът 
установява, че посочената активност на докторанта не е фасадна, формална и 
временна. Има свидетелства, че тя е израз на осъзнат стремеж към защита на 
една кауза, който очевидно няма да приключи към датата на защитата на 
дисертацията. 

Оценените по-горе приносни качества на дисертационния труд, съпоставени с 
нормативните изисквания за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор”, дават основания на рецензента да приеме, че трудът напълно покрива 
и дори надхвърля тези изисквания. 

В същото време, както вече бе споменато в неговото въведение към двете 
рецензии, рецензентът би желал да подпомогне успешното реализиране на 
възприетата научна стратегия на двамата докторанти. Ето защо, по-долу 
следват някои негови бележки по дисертационния труд. 

ІV. БЕЛЕЖКИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Обхват на проучването 

Забележките на рецензента тук (както и в рецензията за Труд 1), произтичат от 
известно стесняване на обекта на проучване, обявен първоначално като 
„Архитектурно наследство” за периода. Посочената непълнота в обхвата на 
Труд 1 неизбежно е рефлектирала и в Труд 2. За характера на дисертационните 
трудове подобно стесняване е обяснимо и допустимо. Но за една бъдеща обща 
публикация е необходимо да бъдат обхванати и някои недостатъчно застъпени 
страни на архитектурното наследство от периода, а именно: 

(1) Урбанистично наследство. Авторът с основание изтъква, че силната 
градоустройствена обусловеност на архитектурните явления от периода е един 
от най-характерните им ценностни белези. Днес, в риск е именно тази 
„обвързаност, последователност и съгласуваност” на градоустройство, 
архитектура и детайл в изследвания архитектурен пласт, подложен на засилена 
строителна експанзия. Въпреки това, урбанистичната дейност не е равностоен 
обект на внимания в Труд 1, което се отразява и върху Труд 2. В бъдещата 
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обща публикация е важно да бъдат посочени стратегията, методите и 
инструментите за опазване на урбанистичната ценност на това наследство, за 
съжаление някъде вече необратимо поразена. Как например се отразява върху 
урбанистичната цялост и автентичност на изследвания комплекс „Ларго” в 
София изграденото там наскоро покритие над археологическата зона? 

(2) Наследство от консервационната дейност. Следите от тази дейност също 
представляват културно наследство, застрашени са от нови неадекватни 
намеси и представляват обект на защита. Такива са например следите от 
консервационната дейност в Световната ценност „Старинен град Несебър”, или 
в национални ценности като Голямата базилика в Плиска. Трудът би трябвало 
да посочи възможни насоки за подход и в тази област. 

(3) Наследство на художествения синтез. Дисертационният труд включва някои 
емблематични обекти в тази област и предлага идеи за тяхното опазване и 
социализиране чрез алтернативни модели. Но липсата на достатъчно 
проучвания по тази тема в Труд 1, не е позволило и тук да се достигне до един 
равностоен обхват на този вид наследство. 

2. Критерии за ценност 

Според българския ЗКН към общността на културното наследство принадлежат 
само обектите, които притежават правна защита и регламентиран статут на 
„недвижими културни ценности”. По този начин Законът априори изключва от 
културното наследство архитектурния пласт на социализма (с изключение 
единствено на двата обекта, получили вече такъв статут). Затова аргументите в 
труда за стойността на този пласт като културно наследство, макар и напълно 
логични, са лишени от правно основание. Оттук следва, че към обектите от този 
период, до момента на тяхното евентуално регистриране, са неприложими 
някои от разумните предложения на труда: управление на риска, мониторинг, 
планове за опазване и управление, номиниране за световно наследство и др. 
Тези обекти са абсолютно застрашени от „неуправляем риск”, дори и ако са 
напълно лишени от негативна политическа конотация. Да вземем един 
еталонен пример с най-високо архитектурно качество от този период: хотел 
„Созопол”-„Несебър” в Слънчев бряг, днес изцяло компрометиран не от друг, а 
от сина на своя създател, носител на неговите авторски права… 

От това следва, че близкото бъдеще на това културно наследство изцяло 
зависи от неговия юридически статут. Затова приоритетният модул за 
усъвършенстване в системата за опазване би трябвало да бъде преди всичко 
юридическата защита, с централната роля на критериите за оценка на 
ценността на културното наследство, по-точно – критериите за предварителна 
селекция, за деклариране и за заключителна оценка. Разбира се, не бива да се 
подценява формирането на обществения климат по отношение на това 
наследство. 

Тази проблематика засяга контактната зона между двата дисертационни труда: 
идентификацията на ценността на културното наследство от този период 
(Труд 1) и дефинирането на критерии за нейната оценка – с цел опазването й 
(Труд 2). Според рецензента точно тази връзка между двата дисертационни 
труда не е достатъчно стабилна: 

 В Труд 1 ценностните белези на архитектурния пласт от периода не са 
достатъчно ясно идентифицирани (посочено в рецензията за него); 
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 Въпреки това, в Труд 2 анализът по критерии „Принадлежност и значимост 
в общия архитектурен пласт от периода” разчита изцяло на резултатите 
от изследването в Труд 1. 

Що се отнася до критериите за получаване на статут, авторът се обляга върху 
„общоприетите”, универсални критерии за оценка, традиционно използвани в 
българската практика. Проблемът е, че тези критерии (за „научна стойност”, 
за „художествена стойност”, за „утилитарна стойност”, за „обществена 
стойност”) са толкова общи и обтекаеми, че едва ли биха били особено 
ефективни по отношение на един все още спорен, „дисонантен” архитектурен 
пласт. Проблемът засяга необходимостта от усъвършенстване на 
националната критериална система. Разбира се, това надхвърля целите на 
труда, но очертава едно актуално поле за бъдещи изследвания. 

С други думи, в тази област двамата автори, въпреки че си „подават ръце”, не 
успяват да осъществят напълно желания контакт. За да бъде преодолян този 
общ недостатък на трудовете, рецензентът препоръчва следното: 

(1) Труд 1 да доразвие частта, засягаща стойността на изследвания архитектурен 
пласт, за да идентифицира в още по-голяма степен неговите ценностни белези 
(препоръка в Рецензия 1 за труда). 

(2) Труд 2 да насочи вниманието си към дефиниране на конкретни специфични 
критерии, адекватни на доразвитите ценностни белези на наследството, като 
например: „времева адекватност”, „идентичност – национален романтизъм, 
контекстуализъм, умереност”, прояви на „критически регионализъм”, 
„познавателна стойност” и др. За целта може да се има предвид и опита с 
критериите за „Извънредна универсална стойност” на Световното наследство 
(за „шедьовър на човешкия дух”, за „значителен обмен на влияния”, за 
„свидетелства за културни традиции”, за „изключителен пример на вид 
сграда, ансамбъл, пейзаж” и др.). Би могло да се посочи и необходимостта от 
усъвършенстване на националната критериална система, за да стане тя по-
адекватна на спецификата на наследството от различни исторически периоди. 

(3) Двамата автори биха могли да обединят своите усилия в една обща част, 
свързваща двете проучвания, която да осъществи липсващия сега в 
достатъчна степен контакт между тях. 

3. Други инструменти за опазване 

Рецензентът си позволява да посъветва докторанта да проучи възможностите 
на инструментите на „интегрираната консервация”, които биха били полезни 
за опазването на архитектурата от периода. Така например, инструментите на 
териториално-устройствената защита създават възможности за обекти, които 
не притежават регламентиран статут на „културна ценност”, но се намират в 
„територии на културно наследство”, да бъдат защитени чрез съответни 
устройствени режими – „специфични правила и норми” към устройствените 
планове. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, като има пред вид безспорните качества на докторанта, 
посочените ценни приноси на дисертационния труд, както и приложения 
мрежови подход за проучването на културен проблем с голяма актуалност, 
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рецензентът с убеденост предлага на почитаемото Научно жури да присъди на 
арх. Емилия Руменова Кълева-Хайдутова образователната и научна степен 
„доктор”. 
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