
С Т А Н О В И Щ Е 

относно 

дисертационен труд на тема „Функционално-пространствена оптимизация на 

соларните енергийни системи“ за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“  по професионално направление  5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ 

представена от докторанта на самостоятелна подготовка   арх. Галена Илиева 

Москова- Сунгарска 

 

След като се запознах с автореферата и с  дисертационния  труд, който  

съдържа 115 страници, в . ч. 157 фигури, 2 таблици и 3 страници бибилиография със 

77 литературни източници, изразявам следното становище: 

Темата на дисертациионния труд  „Функционално-пространствена оптимизация 

на соларните енергийни системи“ е актуална и заради световните климатични 

проблеми, и заради изчерпването на енергийните ресурси на земята и поради 

нарастващото потребление на енергия на все по-висока цена. 

В Раздел 1 ВЪВЕДЕНИЕ на труда  е поставена актуалността на проблема и 

правилно са формулирани предмета, целта и задачите на изследването, а именно: 

 че предмет  са Соларните Енергийни Системи /СЕС/; 

 че цел на изследването е създаване теоретична основа за разработка на 

методически насоки за оптимизиране на функционално-пространствената им 

организация; 

 че задачи на изследването са детерминиране на СЕС, систематизириане  на 

принципи на тяхното изграждане, формулиране на функционални модели и 

методически насоки за оптимизация при планиране и изграждане на СЕС; 

 формулирана е авторската теза, че при функциионално-пространствена 

организация на СЕС следва да се търси оптимално за всеки конкретен случай 

решение с оглед постигане на максимален всестранен резултат от 

приложението му. 

 

В Раздел 2 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ е 

направен анализ на видовете възобновяеми енергийни източници,  детайлно са 

изследвани процесите по приложение на слънчевата енергия и е направен 

ситематичен преглед на практиките за изграждане ан СЕС.  Систематизирани са много 

примери от чуждустранната практика, както и такива от България.  Отбелязва се, че 

местата на разположение на СЕС варират в широки граници, очертава се голямото 



терминологично разнообразие като соларен завод, соларна централа, соларен парк, 

фотоволтаимчен парк и др. Налага се изводът, че законодателната и нормативна 

база в България по отношение на СЕС е слабо развита. 

 

В раздел 3 ДЕТЕРМИНИРАНЕ НА СОЛАРНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ е 

синтезирана информация на базата на направения анализ в предходните раздели. 

Докторантът очертава доста успешно типология на соларните енергийни системи по 

два признака: според начина на функциониране – микросоларни, автономни и 

мрежови и според мястото има на разполагане – теренно ситуирани, обвързани със 

сгради и съоръжения и зарядни станции.  

В съответствие с тази типология докторантът изяснява подробно съдържанието на 

всеки от типологичните видове в т.3.2. от труда – Структурно-функционални модели. 

На базата на проведеното изследване и синтеза на  задълбочено научно познание 

за СЕС, докторанът очертава пространственото „поведение“ на СЕС като изследва 

всички аспекти свързани с разположението на СЕС в урбанизирана/неурбанизирана 

територия, водни площи, сгради и др. 

В раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЕС се очертава 

основния казус, че те са третирани като строеж по смисъла на ЗУТ, без да се отчитат 

специфичните им характеристики. Въз основа на извода, че СЕС са динамична 

система, е очертана структура от подсистеми, разделени в две групи – постоянни и 

променливи. Докторантът изследва от архитектурна гледна точка пресечните зони на 

видовете соларни системи с урбанизираната и неурбанизирана територия и очертава 

4 типа качествено ниво като: препоръчителни, възможни, инцидентни и невъзможни. 

Именно тази оценка на зоните на пресичане е от съществено значение за намиране 

отговора на въпроса „Как да се оптимизират СЕС?“. 

 В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО  са направени обосновани изводи  и са очертани приносите на 

дисертационния труд, които допринасят за обогатяване на архитектурната теория и 

практика чрез системно познание за СЕС,  чрез тяхната класификация, чрез 

формулираните структурно-функционалните им модели, чрез създадените 

методически насоки за тяхната оптимизация. 

Като препоръка мога да посоча, че  трудът дава повод  да се засегнат и 

проблемите свързани с действащата нормативна база, най-острият от които е т.нар. 

„присъединяване“ на СЕС към националната енергийна система. Но тъй като  това    

може да бъде тема за нова дисертация, считам че този въпрос не омаловажава 

качествата на дисертацията. 



В заключение считам, че дисертационният труд на арх. Галена Москова 

притежава всички качества на научно изследване и покрива изискванията за 

присъждане ана образователна и научна степен „доктор“ по професионално 

направление  5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 

„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. 
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