
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов 

 ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната 

и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитекту-

ра, строителство и геодезия”, научна специалност “Архитектура на сгради-

те, конструкции, съоръжения и детайли”. 

          ТЕМА: АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА 

/СГРАДИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА/ 

  АВТОР: асистент арх. Бисер Георгиев Козлев, докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра “Обществени сгради“ на Архитек-

турния факултет на Университета по архитектура, строителство и геоде-

зия. 

 НАУЧЕН  КОНСУЛТАНТ:  проф. д.н. арх. Бойко Борисов Кадинов. 

 Становището е изготвено на основание заповед № 47 от 12.01.2017 г. 

на ректора на УАСГ, с която съм утвърден за член на научното жури за 

защита на дисертационния труд на ас. арх. Бисер Георгиев Козлев и реше-

ние на първото заседание на научното жури, проведено на 22.02.2017 г.  

Представеният от докторанта дисертационен труд съдържа 119 стр. 

текст, включително 78 фигури и 1 приложение – анкета. Библиографията 

обхваща 24 източника, от които 14 български и 10 чуждестранни, като са 

посочени и източници на информация по темата в 25 електронни адреса. 

Последните десетилетия са време на динамични промени в развитие-

то на дипломатическата дейност, което води и до архитектурно преосмис-

ляне на сградите за осъществяването й. След атентатите от 11септември 

2001г. в САЩ, в някои страни бяха приети редица нормативи, свързани с 

дейността на дипломатическите представителства, отнасящи се и към про-

ектирането на сградите. У нас конкретни нормативи за тези сгради липс-

ват. 
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Актуалността на дисертацията се определя и от липсата на специали-

зирана литература, която да предоставя подробна информация за специ-

фичните функционални и технически изисквания, както при ново строи-

телство, така и при реконструкция и преустройство на съществуващи сгра-

ди.  

Дисертационният труд „Архитектура на дипломацията /сгради на 

дипломатическите представителства/“ на арх. Козлев се явява първото обс-

тойно и задълбочено научно изследване, целящо „да проучи и анализира 

наличната информация за същността на сградите на дипломатическите 

представителства; да систематизира и определи видовете; както и да даде 

отговор на въпроса за структурата на отделните видове сгради…“  

Арх. Козлев отлично познава състоянието на разработваната проб-

лематика у нас и в чужбина, като има и значим личен проектантски опит. 

Дисертационният труд е добре структуриран и богато илюстриран, 

като авторът последователно и убедително излага тезите си.  

Приложените от докторанта методи за научно изследване му позво-

ляват да постигне поставените в дисертационния труд цели и задачи.  

         Приемам изтъкнатите от автора научни приноси, а именно: 

 - Дисертационният труд полага основите на ново изследователско 

направление в типологията на обществените сгради; 

- Изготвен е исторически пълен преглед на развитието на диплома-

тическите сгради; 

- Изготвена е класификация на дипломатическите сгради; 

- Комплектувано и представено е съдържанието и структурата на ос-

новните типове дипломатически сгради; 

- Изяснени са съвременните тенденции в дипломацията и отражение-

то им върху типа сгради; 

- Изяснени са особеностите на новата българска дипломация и про-

изтичащите от това предпоставки за нова архитектура на типа сгради; 

 
 

2 



- Направено е научно-приложно и общокултурно изясняване на пла-

нировъчната структура и семиотичните аспекти на дипломатическите 

сгради; 

- Направени са обобщения и препоръки за промени в архитектурата 

на 

новите български дипломатически сгради. 

 Кандидатът има 3 публикации по темата на дисертацията. Трудът е 

разработен на високо професионално равнище и препоръчвам публикува-

нето му, тъй като представлява интерес както за студентите по архитекту-

ра, така и за проектантите. 

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря 

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните 

постановки, съдържанието, постигнатите резултати и научните приноси. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Дисертационният труд „Архитектура на дипломацията /сгради на 

дипломатическите представителства/“ с автор ас. арх. Бисер Козлев показ-

ва, че докторанта притежава задълбочени теоретични знания и професио-

нални умения по научната специалност, аналитично мислене и способност 

да провежда самостоятелни изследвания в научната област.  

  Дисертацията на арх. Козлев е разработена самостоятелно и съдържа 

научни резултати, които представляват оригинален принос, като доразви-

ват и обогатяват съществуващите знания по научната специалност. Тя от-

говаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, Правилника за прилагането му и Правилника на 

УАСГ за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 

  Предвид гореизложеното и като отчитам цялостната научна, 

преподавателската и проектантска дейност на кандидата, убедено 

препоръчвам на почитаемото научно жури да присъди на ас. арх. Би-

сер Георгиев Козлев образователната и научна степен “доктор” по на-

учната специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръ-
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жения и детайли” от професионално направление 5.7. “Архитектура, 

строителство и геодезия”. 

06.03.2017 г.                                         проф. д-р арх. Антон Гугов:                  
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