
СТАНОВИЩЕ 

от проф. дан. арх. Бойко Борисов Кадинов 

ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и 
научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитек-
тура, строителство и геодезия”, научна специалност “Архитектура 

на сгради- те, конструкции, съоръжения и детайли”.  

ТЕМА: АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА /СГРАДИ НА ДИПЛОМАТИЧЕС-
КИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА/  

АВТОР: асистент арх. Бисер Георгиев Козлев, докторант на самосто-
ятелна подготовка към катедра “Обществени сгради“ на Архитектур-
ния факултет на Университета по архитектура, строителство и гео-

дезия.  

НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ: проф. дан. 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.  

С решение на първото заседание на научното жури, проведено на 
22.02.2017 г. съм избран да разработя становище за горепосочения труд 

Представеният от докторанта дисертационен труд съдържа текст, фигури 
и анкета. Библиографията обхваща български и чуждестранни източници, като 
са посочени и електронни адреси. 

Засегнатата от кандидата тема „АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА 
/СГРАДИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА/“ е актуална. Въп-
росите, свързани с архитектурата на сградите и комплексите на дипломатичес-
ката дейност, сполучливо са станали обект на неговия дисертационен труд. В 
Българската архитектурна практика отсъстват специализирани анализи и изс-
ледвания на тази тема. Заедно с това, следва да посочим променящата се ак-
тивно международна практика в изграждането на сградите за дипломатическа 
дейност, както и изменения във философията ѝ при нейното функциониране - 
особено в рамките на Европейския съюз.  

Дисертационният труд е успешен преди всичко в своята историко - изсле-
дователска част. Потърсени са и са приложени не малко примери от междуна-
родната практика. Разгледани са основни изисквания от дипломатическия про-
токол и неговото влияние върху структурирането и функционирането на прост-
ранствата и подобектите в дипломатическите представителства.  
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Направени са опити за семиотични изследвания, свързани с присъствието 
на дипломатическите обекти в публичната среда. Тези изследвания са по-скоро 
регистрации и следва да бъдат изцяло задълбочени с оглед нарастващата не-
обходимост от индивидуализиране на архитектурната творба, както в региона-
лен така и в международен смислов контекст. 

 В не малка част от изследването, дисертацията се задоволява повече с 
хрониката и регистрацията на вече изпълнени примери на дипломатически 
комплекси. Относително слабо са засегнати възможностите за изграждане на 
алтернативни практики, формиране на нови изисквания и модели за архитек-
турно проектиране, свързани с изключително динамичното съвременно разви-
тие на дипломацията и нейната материална база.  

Важна част в изследването следва да бъде не само отразяването на фун-
кционалните взаимоотношения и дипломатически протокол  при проектирането 
на обектите на дипломацията. От особена важност са въпросите, свързани с 
нарастващите изисквания за контрол на достъп, сигурност, пулсацията на от-
делните функции и подобекти, еволюирането на съвременните дипломатически 
практики, преливането на публични и частни пространства. Остават открити 
въпросите за потенциалната бъдеща интеграция между отделни дипломати-
чески представителства и възможностите за техните реконструкции и транс-
формации в съвременните динамични финансови, политически и дипломати-
чески условия.  

Посочения брой на публикациите от автора е относително скромен. Пре-
поръчваме за в бъдеще да продължат изследванията по тази тема и по въз-
можност да намерят приложение в своеобразно нормативно ръководство - по-
магало в проектирането на обекти, свързани с дипломацията. Приложения 
творчески албум показва активна дейност в областта на архитектурното проек-
тиране.  

По-голямата част от обектите, в които авторът е посочил участие, са с ко-
мерсиален характер и отчетливо се отбелязва нарастващата функция на авто-
ра като архитект-координатор, project manager и др. В този смисъл публикува-
нето на научни и изследователски текстове, подпомагащи архитектурната коле-
гия в България при проектирането на дипломатически представителства, би 
било полезно приложение на настоящия изследователски труд.  

Важно е изследването да бъде допълнително развито, за да могат резул-
татите от него да послужат за използването им не само в регионален порядък, 
а заедно с това да придобият и международна полезност. Поливалентност, коя-
то е важен аргумент в дипломацията, като средство в изграждането на нова 
международна среда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В резултат на цялостното разглеждане на преподавателската, проектантс-
ка и научна дейност на кандидата, препоръчвам на научното жури да присъди 
на ас. арх. Бисер Георгиев Козлев образователната и научна степен “доктор” по 
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научната специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 
детайли” от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и ге-
одезия”. 

 

03.2017 г.                   .........................       

                                                                        проф. дан арх. Бойко Кадинов 
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