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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 научната специалност “Архитектура на сградите, 

конструкции, съоръжения и детайли” от професионално направление 5.7. 

“Архитектура, строителство и геодезия”. 

          ТЕМА: АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ ЗА 

ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА 

  АВТОР: арх. Тихомира Жорж Костова, докторант в редовна форма на 

обучение към катедра “Жилищни сгради“ на Архитектурния факултет на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). 

 НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р арх. Иван Данов 

 Становището е изготвено на основание заповед № 396 от 09.05.2018 г. 

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

защита на дисертационния труд на арх. Тихомира Жорж Костова и решение 

на първото заседание на научното жури (Протокол № 1 от 10.05.2018 г.).  

Представеният от докторантката дисертационен труд е с обем 173 стр. 

Структуриран е в 7 части – въведение, 5 глави и заключение. Включва 120 

фигури. Библиографията обхваща 36 български и чуждестранни източника. 

Авторефератът е с обем 88 стр. 

Актуалността на дисертационния труд се определя от: недостига на 

места за настаняване в сградите за лишаване от свобода при нарастване на 

престъпността в периода на преход от планова към пазарна икономика у 

нас; остарялата и нереформирана с години материална база, която е нало-

жително да се приведе в съответствие със съвременните изисквания и ди-

рективите на Европейския Съюз; липсата на съвременни изследвания по 

тази научна проблематика. 

Дисертационният труд „Архитектурни проблеми на формите за оби-

таване, предназначени за хора лишени от свобода“ се явява обстойно и  
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задълбочено научно изследване по темата, целящо „да се предложат насоки 

за изграждане на адекватна на съвременното развитие материална база на 

заведенията за лишаване от свобода, отчитаща спецификата и строгостта на 

наказанията“. Основната теза на авторката е „създаване на хуманна и 

ефективна във възпитателно отношение архитектурна среда за изтърпяване 

на наказанията, адекватна на тяхната тежест, щадяща достойнството на 

затворниците и спомагаща за последващото им интегриране в обществото“.   

Арх. Костова отлично познава състоянието на разработваните проб-

леми у нас и в чужбина. 

Дисертационният труд е добре структуриран и богато илюстриран, 

като авторът последователно и убедително излага тезите си.  

Приложените методи за научно изследване позволяват постигне на 

поставените в дисертационния труд цели и задачи.  

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря 

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните 

постановки, съдържанието, постигнатите резултати и приноси. 

Арх. Костова има изискваните публикации по темата на дисертацията,  

         Приемам изтъкнатите от автора основни приноси, а именно: 

Научно-приложни приноси 

- Разработено е предложение за актуализиране и усъвършенстване на 

съществуващата нормативна документация, съобразена с европейските 

изисквания. Направен е критически анализ на предложенията на ЕК, с оглед 

приложимостта им у нас. 

- Осъвременен е функционалният модел на заведенията за хора ли-

шени от свобода, съгласно съвременните изисквания и са изяснени основ-

ните функционални елементи в тази структура, в съзвучие с основните 

принципи на хартата за правата на човека и сходните й документи.  

- Предложена е оригинална класификация за основните типове 

обемно-пространствени композиционни схеми за проектиране на тези   

видове структури. 
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- Изследван, анализиран и систематизиран е опитът у нас. 

Приложни приноси 

- Разработени са практически насоки за проектиране на нови сгради, 

както и за реконструирането на съществуващи. 

- Предложени са конкретни, икономични типови решения за осъвре-

меняване на материалната база в страната, в съзвучие със съвременните 

минимални човешки потребности. 

- Предложени са схеми за подобряване на средата за обитаване в съ-

ществуващите сгради, съобразно европейските нормативни документи. 

- Предложени са схеми, отразяващи насоките за хармонизиране на 

българските с европейските нормативни изисквания. 

- Предложени са три функционални схеми, изясняващи комуника-

ционните връзки към всеки корпус и блок от структурата. 

- Представени са типови детайли за важни интериорни елементи.  

- Описани са съвременни инсталационни елементи, използвани в тези 

сгради и изискванията към тях. 

Трудът може да намери приложение като: информационен материал 

за проектанти, инвеститори и строители; теоретичен материал при обуче-

нието на студенти; основа за усъвършенстване на нормативните документи; 

справочник с насоки за проектиране на този вид сгради. 

На база разработения дисертационен труд са разкрити насоки за    

бъдещи научни изследвания. 

Докторантката е асистент към катедра „Жилищни сгради“ на Архи-

тектурния факултет на УАСГ от 2014 г. като преподава на трети, четвърти и 

пети курс, ръководи и рецензира дипломни проекти, подготвя курсови за-

дачи. Има и проектантски опит, главно в областта на жилищните сгради, 

като участва в редица проекти на фирма „АСА Проджект“ ООД, където 

работи от 2013 г. 
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