
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц.д-р арх. Мария Давчева 

Относно дисертационен труд на тема:  

АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА 

на арх. Тихомора Костова,  

Катедра ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, АФ, УАСГ 

 

за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по 

професионално направление 5.7. научна област 02.17.05 Архитектура 

на сградите, конструкции, съоръжения и детайли 

 

Научен ъководител: проф. д-р арх. Иван Данов 

Катедра ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, АФ, УАСГ 

 

 

 

Настоящият научен труд разглежда актуален проблем, който с 

безспорната си нужда от спешно, поетапно и целенасочено решение 

прави самата дисертация ценен теоритичен модел, дава възможност за 

своевременни апробации и се очертава като сериозна платформа, 

въз основа на която могат да бъдат доразвити бъдещи научни и 

практически разработки. 

 

До колкото ми е известно дисертационният труд на тема АРХИТЕКТУРНИ 

ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА 

ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА е първа по рода си разработка в България. Този 

факт едновременно повишава нейната значимост, но също така ми 

дава основание да поздравя екипа докторант-ръководител за смелостта 



да съберат, анализират и обобщят информация оскъдна и по- трудно 

достъпна от общоприетия вариант при изготвянето на един 

дисертационен труд.  

 

Научната разработка е с ясно очертана структура, съответстваща на 

изискванията за такъв тип труд. Обемът на дисертацията е 173 страници. 

Впечатление прави доброто графично оформление и богатият 

илюстративен материал, така важен за пълнотата на всяка 

архитектурна разработка. Адмирации заслужават два безспорни 

факта.  

Първият е това, че дисертантката освен да се запознае подробно с 

литература по темата (научна, законова и нормативна, българска и 

чужда) е посетила някой от заведенията, както е успяла в полеви условия 

да събере информация, на база, на която да дефинира своите 

предложения за проектиране, реновиране и реконструиране на 

заведенията за хора лишени от свобода.  

Вторият факт е това, че по-голяма част от графичния материал 

дисертантката е направила собственоръчно.  

 

Дисертационният труд се състои от седем части: 

Въведение 

Първа глава- Изисквания към заведенията за лишаване от свобода 

Втора глава -  Съдържание на функционална структура на заведение 

за лишаване от свобода. Специфични изисквания 

Трета глава -  Съдържание и функционална структура на жилищната 

зона. Специфични изисквания 

Четвърта глава- Обемно- пространствена структура на заведенията за 

хора лишени от свобода 

Пета глава - Насоки за проектиране и реконструиране на заведенията 

за хора лишени от свобода 

Заключение 

Библиография с 36 източника 

 



Още във въведението арх. Костова коректно дефинира цел, задачи и 

предмет на своето изследване. Ясно очертава и границите на 

изследваните заведения за хора лишени от свобода, които изключват 

такива, които са предназначени за усилено- строг труд, женски затвори 

и такива, в които излежават хора със специфични здравни проблеми, 

поправителни домове и за непълнолетни лица. 

Не само формулировката на тезата, а и цялостния процес от избор на 

тема до нейното окончателно оформяне еднозначно показват и личното 

отношение на дисертантката към проблематиката. А именно желание 

за предложение, с което да се спомогне създаване на хуманна и 

ефективна във възпитателно отношение архитектурна среда за 

изтърпяване на наказанията, адекватна на съответното наказание, но 

същевременно щадяща достойнството на затворниците и полагайки 

правилни навици за последващо успешно интегриране в обществото 

след излежаване на присъдата.    

Споделям така формулираното от дисертантка предназначение на 

труда. Разработката в нейната широкообхватност- анализ, синтез и 

конкретни предложения от градоустройствени схеми до детайли на 

интериора са насочени и биха били полезни на архитекти, инженери, 

проектнати, изследователи, инвеститори, административни и 

законодателни органи в случаите свързани с (ново)проектиране и 

осъвременяване на средата за обитаване на хората лишени от 

свобода в съответствие със съвременните нормативни документи и 

изисквания в тази област. Като асистент в Катедра ЖИЛИЩНИ СГРАДИ в 

АФ на УАСГ арх. Костова посочва и възможността на дисертацията като 

база за теоритични последващи разработки и материал за обучение на 

студенти и специалисти в областта на архитектура, инженеринг и 

мениджъмнт.  

 

Темата за сградите, в които се излежават присъди, сама по себе си е 

емоционално натоварена с негативизъм. Също така след 

построяването на първите затвори в България те никога не са 

рехабилитирани или преустройвани според изискванията на 

конкретния исторически период. Това неминуемо е наслоило и 

утежнило както в архитектурен, така и във всякакъв друг аспект тяхното 

съществуване, управление и отношение на обществото към тях. 

Промяната на икономическата и политическата обстановка в България 

особено през последните двадесет години доведе до по-висока 

ангажираност на местата за излежаване на присъди. Липсата на 

развитие на тези сгради през времето на тяхното съществуване от своя 



страна усложни допълнително решаването на пробема. В България този 

казус е актуален и дискусионен и такъв ще бъде до намиране на 

правилни посоки за осигуряване на чисто човешка среда за 

излежаване на присъдите, обучение и социализация на хората лишени 

от свобода.  

Дисертационният труд на тема АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ 

ЗА ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА прави 

опит да анализира локалния проблем и да предложи на макро и 

микрониво решения на база съществуващ български и чужд опит, 

законово-нормативна уредба, съвременни изисквания за организиране 

на хуманна среда. 

На база съществуващата материална база на българските затвори 

дисертантката анализира санитарно- хигиенните, градоустройствени, 

обемно пространствени решения и функционални звена и техните 

основни проблеми. На база на тях в последните глави са предложени 

норми и конкретни варианти за тяхното решаване според това дали ще 

се проектират или ще се реконструират съответните сгради. Изведени 

са принципни насоки и препоръки дори за реализирането на самите 

интериори- детайли, подходящи цветове и материали.  

 

Пълнотата на разработката АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ ЗА 

ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА, ясно 

очертаните и постигнати резултати, актуалността на проблематиката и 

преложените модели за насоки за проектиране и реконструиране на 

разглежданите заведения ми дава основание да предложа на 

уважаемото научно жури да присъди на арх. Тихомора Костова 

образователна и научна степен ДОКТОР по професионално 

направление 5.7. научна област 02.17.05 Архитектура на сградите, 

конструкции, съоръжения и детайли. 

 

 

С уважение: 

доц. д-р арх. Мария Давчева 

03.06.2018 

София 


