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Хоноруван преподавате към Департамент „Архитектура“ в НБУ - дисциплина 
Индустриални сгради с ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова

Тренинг по Индустриални сгради I и II част с общ хорариум от 180ч. в учебна година. 
Участие в работата на целия курс, провеждане на консултации и изпити за дисциплината.

Владее писмено и говоримо следните езици   английски, руски, френски

Работи  сьс  следните  програми   ArchiCAD,  AutoCAD,  Artlantis,  Photoshop,

CorelDRAW, Word, Excel и т. н.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Трудът е на тема: „АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ  “ 

Обем и структура - 

Дисертационният труд съдържа 146 страници Брой на фигурите:93 илюстрации 8 таблици

19 схеми  Брой литературни източници:30бр.  Авторските  публикации по темата – 3 броя

Дисертационният труд съдържа следните части:  Увод, 3 основни дяла   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  с

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД и  БИБЛИОГРАФИЯ . 

Актуалност на труда 

Според автора   

При  съвременните  реализации  в  индустриалната  архитектура  у  нас  съображенията  за

реализиране на икономични сгради или комплекси – достатъчно функционални, за да изпълняват

предназначението  си,  да  произвеждат  и  да  възвръщат  инвестициите  –  неусетно  налагат  една

забележима повтаряемост на някои характерни решения, продиктувани от стремежа към разумно

инвестиране.  На  базата  на  изследване  и  анализ  на  съвременни реализации в  индустриалната

архитектура в страната и по света са набелязани някои проблеми в обемно-пространствените и

детайлни решения, като са търсени насоки и методи за решаването им. 

напълно   споделям така описаната   картина на състоянието на проблема 

Авторът акцентира ,че ''Основни области, в които се срещат едни и същи характерни

недостатъци и компромиси при реализирането на индустриалните обекти у нас са: 
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– Сходно обемно-пространствено решение на повечето обекти.

– Осезателно еднообразие в архитектурното оформление на сградите. .''
–
– Липса на добри условия в работната среда и необходимите места за почивка на 

работещите в предприятията. 

– Ниска енергийна възвръщаемост на сградите. 

Обект на изследване

Предимно  малки  едноетажни  промишлени  сгради1  от  всички  сфери  на  индустрията  в

България, с изключение на тежката промишленост и селскостопанските сгради.

В  този  смисъл  формулираните  цел  и  задачи  на  разработката  са  в  пряко

съответствие със стремежа на автора за създаване на методическа основа, която да

подпомогне инвеститори и проектанти при намиране на най-доброто решение в тази

област.

Обхват 

             Анализът е извършен върху новоизградената в условията на пазарна икономика

 индустриална материална база, предимно в района на София и други обособени индустриални

 зони около големите градове в страната. Изследваните сгради са реализирани през

 последните 25 години. 

                  Изследването се ограничава предимно в областта на архитектурния облик.

 Проблемите на работната среда не са обект на проучване, въпреки че архитектурният облик

 се отразява и върху тях. Градоустройствените проблеми и нормативните изисквания (ЗУТ и

 др.), свързани с тях, както и строително-конструктивните решения се засягат само

 дотолкова, доколкото се явяват като предпоставка, фактор, който се отразява върху облика

                    Теза 

                  При реализирането на индустриалните сгради у нас съществуват

 проблеми, свързани сархитектурния им облик, които могат да бъдат решени

 чрез прилагане на научно-обоснованметодологичен подход при тяхното 

проектиране. 
. 

1.1.Цел, задачи и метод на изследването

1.2.           Целта на труда е да се създаде примерен модел за архитектурно планиране и 

реализация на съвременните индустриални обекти. 



Задачите на изследване са свързани основно с: 

         - анализ на характерни примери от съвременната индустриална материална база в България

и проследяване на проблемните сфери в реализациите. 

·              издирване и съпоставяне на интересни и интригуващи решения, включително и знакови

·               примери от световната индустриална архитектура.

·            на основата на анализа: извеждане на причините за възникналите проблеми и предлагане

на пътища за избягването им.

            

             Авторьт отбелязва, че при формирането на методологичния подход с примерени модели, са

 използвани и някои реализирани обекти на автора. Изследването се ограничава предимно в

 областта на архитектурния облик. Проблемите на работната среда не са обект на проучване,

 въпреки че архитектурният облик се отразява и върху тях. Градоустройствените проблеми и

 нормативните изисквания (ЗУТ и др.), свързани с тях, както и строително-конструктивните решения

се  засягат  само дотолкова,  доколкото се  явяват като предпоставка,  фактор, който се  отразява

върху облика. 

 Дисертационният труд е разработен в три основни части / глави: 

             -    анализ и поставяне на архитектурни проблеми при индустриалните сгради 

              -  насоки за решаването на поставените проблеми 

               - извеждане на методология за усъвършенстване на архитектурния облик на 
индустриалните сгради 

Всяка от тези части разглежда и решава набелязаната проблематика в три основни стъпки: 
           

              - генерален план (Изследването разглежда основно начина на застрояване, без да се 
анализират обстойно останалите проблеми на промишлената площадка.) 

            -   обемно решение 

             - фасадна разработка 

   В ПЪРВА ГЛАВА от дисертационния труд е направен анализ на съвременни реализации

в индустриалното строителство и са изведени характерни повтарящи се решения

    ВЪВ ВТОРА ГЛАВА от  труда са  предложени насоки  за разрешаване на  поставените

проблеми  по  научен  път.  За  целта  е  генерирана  основна  класификация  според  типа  на

застрояване.  Изведеният  в  първа  глава  композиционен  проблем  се  наблюдава  основно  при

свободностоящи сгради в терена с блокирани функции в едно петно на застрояване. 

    ТРЕТА ГЛАВА от дисертационния труд се занимава с формулирането (извеждането) на

споменатата методология за усъвършенстване на архитектурния облик на промишлените сгради. 



ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД СА:

– Изложеното проучване дава подробна информация за посоката на 

развитие на проектирането при индустриалните обекти.

– Заедно с представените примери и извеждането на проблемните
 
пунктове са приложени проучвания на реализации, в подкрепа на 

поддържаната теза, онагледяващи положителните тенденции в 

промишленото проектиране. 
– Трудът създава нова класификация при работата върху обекти на 

предложения нов тип блокирано свободно застрояване. 

– Основен принос е изведената методика за подход към обемните 

решения при съвременните промишлените сгради. 

– Дадените насоки и методология могат да бъдат прилагани в сферата на 

обучението и в практиката. 
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