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Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в 

професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 

„Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“, 

Автор на дисертационния труд: урб. Виргиния Кръстева Симеонова, докторант към кат. 

„Градоустройство“, Архитектурен факултет на Университета по архитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), София 

Тема на дисертационния труд: “Урбанистични аспекти на конверсията на производствени 

територии“ (в обхвата на средните градове от България) 

Основание за представяне на рецензията: Заповед № 825/12.10.2017 г. на Ректора на 

УАСГ. 

 

1. Информация за докторанта 

Урбанист Виргиния Кръстева Симеонова е родена на 02.04.1984 г. в град Пазарджик. 

Средното си образование завършва през 2002 г. в Математическата гимназия на родния си 

град с отличен успех и специалност „Математика и информатика“. Същата година е приета 

с първия випуск на специалност „Урбанизъм“ към Архитектурния факултет на УАСГ. През 

м. юни 2006 г. завършва ОКС Бакалавър като първенец на випуска. През м. февруари 2008 

г. завършва и следващата ОКС Магистър, с награди за отличен успех и за дипломна работа. 

Със Заповед № 213/12.03.2010 г. на ректора на УАСГ от 01.04.2010 г. е зачислена като 

редовен докторант в кат. „Градоустройство“ в професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“, научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и 

градоустройство“. Неин научен ръководител е доц. д-р арх. Валери Иванов. След проведен 

конкурс от 2014 г. е назначена за редовен асистент в кат. „Градоустройство“ на УАСГ. 

Работата по дисертационния си труд прекъсва по време на майчинството си. Отчислена е с 

право на защита със заповед № 751/26.09.2017 г.  

Дисертационният труд е обсъден и насочен за откриване на процедура за публична защита 

от разширен катедрен съвет на катедра „Градоустройство“ при Архитектурен факултет на 

УАСГ на 29.09.2017 г. Урб. Виргиния Симеонова полага успешно всички изпити от своя 

учебен план на докторант с отличен успех, включва се активно и безконфликтно в работата 

на катедрата и участва в провежданите семинарни занимания и упражнения.  

Професионалният си опит натрупва последователно като проектант в няколко проектантски 

фирми. В творческата си биография има близо 10 години проектантски опит, като работи в 

различни екипи по изготвяне на Технически задания, разработване на Общи и Подробни 

устройствени планове, на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

Участва и в колективите, спечелили конкурси за обновяване и благоустрояване на 

централни градски части и открити пространства в градовете София, Сливен, Приморско и 

Димитровград. 

Представените материали и документи за изготвяне на рецензията доказват, че са спазени 

всички процедурни изисквания съгласно Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и гл. 2 от Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на 

студентите, докторантите и специализантите в УАСГ (2011 г.). 
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2. Обща характеристика на дисертационния труд 

2. 1. Обем и структура на дисертационния труд  

Дисертационният труд е представен в общ обем от 242 страници, от които 208 основен текст 

с 44 стр. графични илюстрации в него, списъци на използваните съкращения, на таблиците 

и фигурите в текста и библиография. Към труда са изготвени 38 таблици, 78 фигури и 13 

приложения, посочени са 125 заглавия на използвани източници (70 на български и 

останалите на английски език), включително 31 нормативни и устройствени документа и 

39 документи и публикации в Интернет.  

Структурата на труда обхваща въведение, пет глави и заключение, използвана литература 

и приложения. Те са относително добре балансирани, в тях последователно са изследвани 

теоретичните, методическите и приложните въпроси, относно потенциала на 

нефункциониращите производствени територии, които подлежат на конверсия. 

Уводната, въвеждаща част, обосновава накратко избора на тема и нейната актуалност, 

свързани с необходимостта от нов подход в управлението на производствените територии, 

заемащи значителна площ от градовете и от комплексно научно изследване на 

възможностите за използването им при ясно разпределени и споделени отговорности между 

местните власти, собствениците на имоти и проектантите. Акцентът е поставен върху 

нефункциониращите производствени територии в упадък в средните градове на страната, 

които посредством конверсия могат да бъдат трансформирани, съобразно действащите 

социални, икономически, законодателни и градоустройствени фактори, балансирайки 

частни и публични интереси. Изведени са главна цел, обект, предмет и обхват на 

дисертационния труд, правилно ограничен до един тип градове - средните, които играят 

важна роля в полицентричния модел на урбанистично развитие в страната. Предложената 

от автора хипотеза е насочена към идентифицирания научен проблем, за решаването на 

който, в логична последователност, са систематизирани основните задачи и използваните 

аналитични методи.   

Следващата втора част обхваща анализ на историческото развитие на градовете в Европа с 

акцент върху производствените им територии и промените през годините и теоретичната, 

методологична и законодателна рамка на обновяването им посредством разнообразни 

подходи, принципи и практики. Освен въздействието на различните социални и 

икономически фактори върху развитието на градовете по време на аграрната, 

индустриалната и информационната епоха, авторът изследва и връзките с интензивното и 

екстензивното развитие на градовете, което се отразява на цялостното функциониране на 

градските структури, на опазването на земята и на облика на градовете. Надграждайки 

предходни изследвания на наши именити специалисти в тази област докторантката 

систематизира социално-икономическите и пространствените характеристики на градовете 

и на техните производствени зони през вековете и представя синтезирани модели на тяхната 

структура, зониране и връзки. Би било от полза за изследването в тези модели да бъдат 

показани и жилищните и централните зони на градовете, за да се проследи връзката им с 

производствените. Без претенциите за изчерпателност този анализ поставя основите за 

проследяването на аналогичните процеси в българските градове, изследвани в следващите 

две части на труда 3 и 4 и обобщава най-важните изисквания, на които трябва да отговарят 

тези територии.  

Аналогично на предходната и в подобна методична рамка, третата част представя обзор на 

промените в социално икономическите процеси и в система „труд“ в България и на 

отражението им върху пространствената структура на градовете. Изследва се ролята на 

средните градове в полицентричния урбанистичен модел, целящ намаляване на 

регионалните различия и постигане на баланс и достъп до ресурси и услуги в националното 
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пространство. Авторът предлага периодизация, която отразява важни политически промени 

в развитието на страната – начален период на индустриализация (1878 – 1944 г.), „зрял“ 

период (1945 – 1989 г.), деиндустриализация (1989 – 2006 г.) и преход към 

„реиндустриализация“ след приемането на страната в ЕС в началото на 2007 г. Изводите за 

въздействието на демографските процеси върху икономиката и развитието на градовете са 

подкрепени с анализи на данните от националната статистика за демографската динамика, 

за възрастовите характеристики на населението и за заетостта. Проследяват се промените 

във функциите, специфичния облик и пространствената структура на градовете и начините, 

по които  тематиката е са застъпена в национални и локални документи за планиране. 

Направените изводи осъществяват логичната връзка със следващата част от 

дисертационния труд.  

Четвъртата част е насочена към средните градове в България. Предложеният методически 

подход за анализ и съпоставка на средни градове е базиран на изследване на демографското 

развитие на градовете, пространственото развитие на тяхната урбанизирана територия, на 

производствените им територии и на състоянието им. В автореферата са допълнени и 

мотивите и критериите за избора на градовете, обект на изследване - Видин, Велико 

Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик и Благоевград. Направената оценка на тези градове и 

производствените им територии, заедно с графичните илюстрации и обобщените изводи, 

представят добра картина на тяхната усвоеност, използваемост, функции, собственост, 

планова осигуреност и потенциал за конверсия.  

Петата част стеснява фокуса на изследването до град Пазарджик и неговите 

нефункциониращи производствени територии, за да изведе перспективите за тяхната 

конверсия в бъдеще. Изборът на този град за по-задълбочено проучване е обоснован както 

от субективни, така и от обективни фактори, особено важни за успеха на труда – добро 

познаване на територията и на нейното развитие през годините, възможности за събиране 

на информация (за население, функционално предназначение, собственост, НТП, планова 

осигуреност, устройствени показатели, състояние на сградния фонд и на инфраструктурата, 

инвестиционни намерения и др.), достъпност за огледи и теренни изследвания. Всичко това 

позволява задълбочено да се изследват и правилно да се идентифицират проблемите на тези 

неусвоени и нефункциониращи в момента производствени територии в упадък и на техния 

потенциал за адекватното им интегриране в съвременната структурата и живот на града. 

Следва да се отбележи, че специално за целите на изследването са преработени всички 

налични графични материали, за да се изявят производствените територии, да се направят 

верните изводи и да се отправят точните послания.  

В шеста част, определена от авторката като синтезираща, е представен разработеният от нея 

модел за конверсия на нефункциониращи производствени територии и приложението му 

върху конкретна територия от град Пазарджик. В нея са  систематизирани основните 

резултати и изводи от ситуационния и проблемен анализ, както и резултатите от  анкетното 

проучване. Основните принципи за изграждане на модела, подредени в три групи са 

свързани с глобалните процеси, с политиките за градско обновяване и с местния контекст. 

Разработеният модел почива на  компетентността на авторката и нейните професионални 

знания и без да пренебрегва значимостта на икономическите, социалните, екологичните и 

управленски аспекти, тя разработва най-подробно елементите на урбанистичните 

трансформации. За всеки етап от тези процеси са посочени основни принципи, критерии, 

участници и очаквани резултати. Предложението моделът за конверсия на производствени 

територии да се приеме като динамичен и универсален и да може да се използва при 

променящи се условия и при други нефункциониращи терени (военни, транспортни и др.) 

след подходяща адаптация, повишава неговата приложимост и стойност. Апробацията на 

модела е извършена върху конкретна територия, което дава възможност да се изследват по-
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точно всички нейни характеристики и статут, да се състави подходящо портфолио, да се 

изведат резултатите от анализа и оценката и да се систематизират изводи за ролята и 

ангажиментите на различните заинтересовани страни в изграждането на модерния облик на 

средата и намирането на баланса между частните интереси и тези на обществото.   

В последната, заключителна част, е представено много стегнато резюме на резултатите от 

проведеното научно изследване, директно са посочени най-важните стъпки, които трябва 

да стимулират и реализират конверсията на производствените територии в страната. 

Обобщени са най-важните практико-приложни и изследователски задачи, които очертават 

рамката на бъдещи действия, свързани с нормативната уредба, планирането и управлението 

при  прилагането на предложения в труда теоретичен модел. .Препоръките са адресирани 

до действащото законодателство, местната власт и местната политика за интегрирано 

градско развитие и обновяване. Систематизирани са приносите на дисертационния труд и 

са посочени възможностите за неговото приложение и за доразвиване на тази тема в 

бъдеще.   

Като неразделна част от дисертационния труд трябва да се разглеждат както приложенията, 

така и фигурите в текста, защото в допълнение на анкетните карти  за различните 

участници, са разработени важни схеми, таблици с показатели,  демографски данни и 

графична информация, върху които е изградена и доказана научната теза на 

дисертационния труд. Всички изброени приложения илюстрират графичната култура и 

отговорното отношение на докторантката към научно-изследователския процес и 

способността й за събиране, обработка, анализиране и използване на огромно количество 

информация и данни от разнообразни източници за извличане на научни изводи. 

Представеният в този обем, структура и съдържание дисертационен труд отговаря на 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ и на поставените 

изисквания на катедрата. 

2.2. Оценка на актуалността на темата, целта и задачите 

Избраната тема на дисертационния труд е актуална, навременна и защитима. Интересът към 

нея и значимостта й се потвърждават от факта, че през последните пет години са защитени 

шест дисертации в тази област, цитирани коректно в труда и в библиографията на стр. 215. 

Актуалността на темата е обоснована много добре от докторантката и се определя от ролята 

на производствените територии във функционално-пространствената структура и 

социално-икономическото развитие на градовете; необходимостта от опазване на ценните 

земеделски земи и гори около градовете и ефективно използване на вече урбанизирани 

територии; потенциала, който притежават нефункциониращите обширни производствени 

територии; и потребността от подходящи методи и модели за конверсия на териториите в 

упадък.  

Темата е особено важна именно в този момент, защото предстои изготвянето на новия ОУП 

на община Пазарджик, за производствените територии на която дисертационният труд 

предлага задълбочени анализи. По този начин ще се избегнат някои недостатъци на 

предходни стратегии, планове и програми и на този вид територии ще се отдели нужното 

внимание.  

Фокусът на изследването правилно е поставен върху средните градове, тъй като те винаги 

са били важни опорни центрове в системата от населени места в страната с добре развити и 

функциониращи производствени територии, предлагащи разнообразни работни места, 

услуги и развлечения и за съседните по-малки селища. Поради ограничени финансови 

ресурси през последните две десетилетия и малък брой приоритети, те имат ограничен 

достъп до фондовете за градско обновяване и развитие.   
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Основната цел на труда е формулирана ясно и кратко - „да се изведе адаптиран за България 

модел за конверсия на нефункциониращи производствени територии в упадък“ и всички 

усилия на докторантката са насочени към постигането на тази цел. Изследователските 

задачи, които си поставя за постигане на целта са свързани с изясняване на концептуалната 

рамка, подходите и понятийния апарат, с доразвиване на методите за изследване на 

факторите и тенденциите в развитието на градовете и зоните за труд, с критичния анализ и 

оценка на социално-икономическата, правно-политическата и пространствената среда. Част 

от тези задачи са посветени на изследване на сложната система от взаимодействия и 

конфликти при експроприация, реституция, приватизация и конверсия на земята и обектите 

в производствените зони, изводите от което са използвани за изготвянето на теоретичния 

модел, успешно апробиран върху конкретна територия. Научните търсения на 

докторантката, изразени при определянето на целта и задачите на изследването са 

правилни, тя ясно е формулирала конкретната предметна насоченост на изследователския 

процес. 

2.3 Оценка на обекта, предмета и основната теза 

Обектът на изследването обхваща нефункциониращите производствени територии, 

непълноценно използвани и дезинтегрирани от градската структура, нарушаващи 

нейната цялост, създаващи  предпоставки за социални, екологични и естетически 

проблеми. Изборът на тези територии е добре мотивиран и изложен.  

Предметът на изследването е „конверсията на нефункциониращите производствени 

територии, както и методите за нейното иницииране и постигане“. Това включва 

основните фактори за упадъка, специфичните характеристики на територията и 

производствения процес, собствеността, методите за трансформация на средата, основните 

участници със специфичните си отговорности и интереси, основните инструменти и 

потенциалните бъдещи варианти за решение. 

Изборът на обекта и предмета на дисертационния труд са правилни, те са аргументирани 

ясно и точно – средните градове имат важна роля за полицентричното урбанистично 

развитие на страната, производствените зони в тях заемат огромни площи, но не се 

използват ефективно, в повечето случаи изоставени и неподдържани намаляват 

инвестиционната привлекателност на градската среда, нуждаят се от адекватен иновативен 

подход за обновяване. Близостта и достъпността на конкретно избраната територия за 

апробация на теоретичния модел са позволили на докторантката да проведе цялостни 

тематични проучвания на място, множество срещи и интервюта, огледи на територията и 

обектите в нея, което повишава стойността на нейната работа.  

Основната теза на труда е изведена адекватно на спецификата на тематиката, но не може да 

се тълкува еднозначно, поради нейната многоплановост и интегриращ характер. В основата 

й е поставено разбирането за научно обоснован подход при конверсията на производствени 

територии за постигане на интензивно градско развитие и балансиране на противоречивите 

интереси.  

2.4. Оценка на методическия инструментариум 

Избраната методология за постигане на поставената цел е съобразена с характера на 

дефинираните в началото на труда задачи, тя е подходяща за особеностите на обекта и 

предмета на изследването. Докторантката си служи умело с богата палитра от разнообразни 

количествени и качествени методи, документален анализ, многофакторен и проблемен 

анализ и синтез, експертна и комплексна/интегрална оценка. Традиционни социологически 

и математико-статистически методи умело са съчетани със съвременни инструменти за 

обработка на информацията и за пространствени анализи. Използвани са пълноценно и са 
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доразвити утвърдени принципи, разработени както от изявени, така и от млади 

представители на академичната общност и коректно са цитирани техните автори. Тази 

съвкупност от подходи, принципи, правила и процедури, методи и инструменти се допълва 

от лични наблюдения, теренни изследвания и консултации с представители на местните 

власти, на бизнеса, на професионалните среди и на местните общности.  Всички приложени 

модели и инструменти са описани подробно в дисертационния труд в последователността, 

в която са използвани. Цялостната разработка е доказателство за отлично познаване и 

овладяване на съвременния методически инструментариум.  

3. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката 

Осведомеността на докторантката в обхвата на избраната проблематика се доказва както от 

приложения списък на използваните източници, така и от свободното боравене с 

разнообразни публикации и документи, коректно цитирани в текстовата и в графичната 

част. Библиографията включва 125 източника, от които: 38 научни публикации, 31 

нормативни и устройствени документи и 39 източника достъпни в Интернет, последните с 

посочени месец и година на достъп. От тях 70 източника са на кирилица, а 55 на латиница, 

предимно на английски език. 

Публикациите са систематизирани по групи – научни публикации, дисертационни трудове, 

нормативни документи, документи за регионално и пространствено планиране, Интернет 

страници. Преобладаващата част от включените публикации са от периода 2002 – 2017 г., 

но не са пропуснати и важни такива от 1940-те, 1970-те и 1990-те години, което 

свидетелства за добро познаване на актуалните научни разработки по темата и нейното 

развитие през годините..  

В допълнение на този библиографски апарат следва да се отбележи и систематизирането и 

използването на информация от множество устройствени схеми и планове, които 

перфектно онагледяват пространствените и функционални анализи и научните изводи. 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси  

Приносите на дисертационния труд са систематизирани в три групи – научни, научно-

приложни и приложни и към всяка група са откроени по два приноса.  От тях с най-ценен 

теоретичен принос е  разработеният методически подход за провеждане на урбанистичен 

анализ и оценка на развитието и състоянието на производствените територии за средните 

градове от страната. Той обогатява творческите изследвания и научните постижения в 

областта на градското обновяване през последните години у нас и по-специално в 

катедрата. Допълнени са и са надстроени  теоретичните проучвания за българските градове 

в частта за съвременното им развитие, които въпреки че в труда обхващат много и 

разнообразни фактори, остават фокусирани върху основната тема за производствените 

територии.  

Сравнителният анализ на социално-икономическото и пространственото развитие на шест 

от средните градове в страната чрез предложения от авторката методически подход има 

съществен теоретико-приложен принос, а резултатите от изследването на характеристиките 

на производствените им територии и оценките на потенциала им за конверсия могат да се 

използват за формиране на устройствената политика за бъдещо развитие на тези градове. 

Разработеният теоретичен модел може да бъде доразвит и адаптиран за конверсия и на друг 

тип нефункциониращи ценни градски територии.  

Приложните приноси обхващат предложението за създаване на публична информационна 

платформа за нефункциониращите територии и информационна система и могат да намерят 

директно приложение в мониторинга на изпълнението на Интегрираните планове за 
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градско възстановяване и развитие и в работата на общинските административни звена по 

устройство на територията. Към тези приноси следва да се добави и възможността част от 

тези проучвания да се използват в процеса на подготовка на архитекти и урбанисти, като 

им се предложат подходящи за българската практика модели за конверсия и обновяване на 

градски територии в упадък. Посочените възможности за приложение на дисертационния 

труд в края на заключителната част, спокойно могат да намерят място сред приложните 

приноси.  

Постигнатите от докторантката научно-приложни резултати представляват оригинално 

решение на определени проблеми в устойчивото развитие на производствени територии и 

допълват съществуващата методология за интегрирано градско възстановяване и развитие 

и подробно устройствено планиране. 

5. Публикации на автора по темата на дисертационния труд 

Докторантката Виргиния Кръстева Симеонова е представила общо 6 публикации, свързани 

с темата на дисертационния труд, от които две научни статии съответно в списание 

„Архитектура“ от 2015 г. и в Годишника на УАСГ от 2016 г., последната в съавторство с 

нейния ръководител доц. д-р арх. Валери Иванов..  

Четирите участия с доклади в научно-приложните конференции, организирани 

традиционно от кат. „Градоустройство“, са съответно от 2011, 2013, 2014 и 2015 г. Те не са 

представени на рецензента и не могат да бъдат анализирани, но съдейки по заглавията, става 

ясно, че са свързани с тематиката на дисертационния труд, посветени са на различни 

проблеми и аспекти от конверсията на производствени терени и показват постепенното 

развитие на темата – от изясняването на понятията, идентифицирането на заинтересованите 

страни и оценката на потенциала за обновяване до възможностите за прилагане на 

аналогични модели и при други територии. Последната публикация е от 2016 г., което 

показва равномерност и последователност в изследванията и публикациите.  

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът е представен в обем от общо 47 стр., от които 36 стр. текст и 11 стр. 

съдържание на дисертационния труд, използвани съкращения, фигури, таблици и 

литература, графични приложения към текста. В него са посочени както публикациите по 

темата на дисертационния труд, така и научните и научно-приложните приноси. Той е 

изготвен в подходящ обем и в структура, отразяваща структурата на дисертационния труд. 

В задължителните атрибути към него  е представена необходимата информация за 

процедурата по разработването и защитата на дисертационния труд.  

Авторефератът отразява вярно съдържанието на дисертационния труд и е логически 

издържан. В неговата структура правилно са описани най-важните резултати от 

изследването, подходите, методите и стъпките чрез които са изпълнени всички набелязани 

задачи.  

7. Критични бележки и препоръки 

Към представения дисертационен труд могат да бъдат отправени и някои критични 

бележки, но те не са съществени, а касаят основно структурата на труда и някои технически 

грешки. Значителна част от препоръките бяха направени по време на обсъждането на труда, 

предадени в писмен вид на докторантката и почти всички са отразени в представената 

последна редакция.   
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Най-съществената препоръка към докторантката е за по-добро формулиране на приносите 

на дисертационния труд в заключението и в автореферата, защото те са рекапитулацията на 

вложените усилия и на постигнатите резултати.  

Критичните бележки към дисертационния труд не омаловажават и не оспорват приносите 

на докторантката, нейните усилия, упоритост и последователност, които могат да се 

проследят в цялостната теоретична рамка и структура на изследването, последователното 

представяне на фактите и анализите и грижливото оформление на всички материали, които 

демонстрират отношението към изследователския процес. Рецензираният дисертационен 

труд представлява лично дело на автора и е задълбочено изследване на значими и актуални 

проблеми, свързани с трансформацията на значителни части от територията на нашите 

градове, които са важен ресурс за бъдещото им пространствено развитие.  

8. Въпроси към докторантката 

1. Кои са водещите фактори, повлияли на предпочитанията за изграждане на нови 

производствени обекти на свободни територии, предимно върху земеделски земи, 

пред конверсията на съществуващи производствени терени, според изследваните 

градове в труда? 

2. Познава ли докторантката дисертацията на д-р арх. Венета Златинова от 2015 г., 

посветена на урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите на големите градове 

в България? Ако е запозната с труда, къде вижда възможностите за взаимодействие 

между разработения теоретичен модел за конверсия на производствени територии и 

този за планиране на урбанистични трансформации на ж.п. ареали? Ако не го 

познава, къде се крият най-големите трудности за приложение на теоретичния 

модел, който приема, че може да се прилага и за транспортни територии? 

9. Заключение  

Представеният за рецензиране дисертационен труд представлява актуално, мащабно и 

задълбочено проучване на важни въпроси за конверсия и бъдещо ефективно използване на 

производствени територии в упадък, с разпокъсана собственост, разположени на ключови 

места в структурата на българските средни градове. Той илюстрира задълбочените 

теоретични познания и професионални умения на докторантката и способностите й за 

самостоятелни научни изследвания, за обработка и анализ на огромно количество 

информация, за систематизиране на обобщения, извличане на научни изводи и умения за 

боравени със съвременни методи и техники за пространствени и функционални 

многофакторни анализи.  

Трудът отговаря на изискванията на чл. 6 ал. 3 на ЗРАСРБ, чл. 27 ал. 1 от ППЗРАСРБ и чл. 

60 ал. 1 и 2 от Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 

докторантите и специализантите в УАСГ за научни и научно-приложни резултати, които 

представляват принос в науката и за съответствие с изискванията на катедрата, в която се 

обучава докторантът. Всичко това, както и изложените съображения по-горе относно 

качествата на кандидатката и нейния труд, ми дават основание да предложа на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят на урб. Виргиния Кръстева Симеонова 

образователната и научна степен „доктор“  в професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, научна  специалност „Териториално и 

ландшафтно устройство и градоустройство“.  

София, 21.10.2017 г.     Рецензент: 

       Проф. д-р арх. Веселина Троева 


