
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев, 

ръководител на Департамент “Архитектура”, Нов български университет 

 

ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и 

геодезия”, научна специалност “„Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения 

и детайли“. 

Тема: „АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОМИШЛЕНИ 

СГРАДИ” 

Автор: арх. Светослава Димитрова Андрейчин, докторант към катедра 

“Промишлени и аграрни сгради“ на Архитектурния факултет на Университет за 

архитектура, строителство и геодезия”, гр. София. 

Научен ръководител:  доц. д-р арх. Анна Аврамова 

 

Становището е разработено въз основа на заповед № 1016/06.12.2018 г. на 

Ректора  на УАСГ, гр. София, съгласно която съм назначен за член на Научното 

жури по процедурата за защита на дисертационен труд с автор арх. Светослава 

Димитрова Андрейчин. 

 

Представеният от арх. Светослава Андрейчин дисертационен труд съдържа 146 

страници, включително: 93 илюстрации, 8 таблици и 19 схеми. 

Състои се от увод, изложение в три глави и заключение. Библиографията включва 

30 източника, от които 14 - интернет страници. 

 

Дисертационният труд на арх. Светослава Андрейчин разработва важна и 

недостатъчно изучена в съвременната българска архитектурна наука 

проблематика за архитектурата на съвременните промишлени сгради. Тази тема 

има своята особена актуалност и в по-широк обхват поради бурно развиващата се 

в глобален аспект технологична революция, водеща до преосмисляне на 

функциите, образа и естетиката на промишлените сгради.  Актуалността на 

дисертационния труд е безспорна от гледна точка на избраната тема, както и от 



нейната интерпретация. Към важните достижения на дисертационния труд могат 

да бъдат причислени: анализът на съвременното развитие на промишлените 

предприятия и неговото въздействие върху функционалното и естетическото 

формиране на промишлената архитектура в световен мащаб и у нас; 

предложената красификация на обемно-пространственото решение на 

промишлените сгради; предложената методика за формиране на комплексни 

архитектурни решения на съвременното едноетажно промишлено предприятие. 

 

Дисертацията е добре структурирана, като авторът последователно и убедително 

излага тезите си. Приложените от арх. Светослава Андрейчин методи на научно 

изследване и позволяват да постигне поставените в дисертационния труд цели и 

задачи. 

 

Към по-съществените приноси на дисертацията следва да се отнесат: 

 Изложеното проучване дава подробна информация за съвременните 

тенденции за развитие на проектирането при индустриалните обекти. 

 Приложените проучвания на реализации, в подкрепа на поддържаната теза, 

които онагледяват положителните тенденции в промишленото проектиране. 

 Създадената 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. 

 Изведените насоки и методология могат да бъдат прилагани както в 

сферата на обучението, така и в практиката. 

 

Дисертационният труд е разработен на високо професионално равнище като 

напълно покрива изискванията за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”. Авторът има три публикации, от които две - на международни 

научни конференции, с което удовлетворява нормативните изисквания. 

 

Авторефератът представя изчерпателно научното изследване и отговаря на 

нормативните изисквания. В него адекватно са изложени съдържанието, 
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