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ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  
 

от проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски, 

член на Научно жури, назначено със заповед 1016/06.12.2018  на Ректора на 

УАСГ  за провеждане на процедура по защита на дисертация за придобиване на 

научната степен „доктор“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, 

строителство и геодезия“ с кандидат арх. Светослава  Димитрова Андрейчин, 

редовен докторант към кат. „Промишлени и аграрни сгради”, Архитектурен 

факултет, УАСГ, с представен дисертационен труд „Архитектурни проблеми на 

съвременните промишлени сгради”. 

 

Значителните промени в условията, в които се реализират съвременните 

промишлени сгради в българската практика  - пазарна икономика, наличие на 

чуждестранни инвеститори, използване на нови материали и сградни елементи, 

нови строителни технологии и др., налагат преосмисляне на приложението на 

„рутинните” номенклатури, материали и конструкции, с които се създаваше 

традиционната, често скучновата архитектура на сградите за индустрията. 

Бурното развитие на протичащата индустриална революция, новите 

революционни технологии, завладяващи всички области от живота на 

съвременната цивилизация, налагат нова естетика и в архитектурата, особено 

тази на сградите, организиращи и подслоняващи промишленото производство.  

Това безспорно е актуална тема и този аспект на архитектурната наука – 

усъвършенстване на архитектурата на съвременните индустриални сгради в 

България, изисква актуално изследване. 

Цел на дисертационния труд е създаването на примерен модел за 

архитектурно проектиране и реализация на съвременните индустриални обекти. 

Логично са формулирани основните задачи, чието изпълнение води до 

изпълнение на поставената цел. След анализ на характерни примери от 

съвременната индустриална архитектура в България и реализации в световната 

практика, следва извеждане на основни проблеми и пътища за тяхното 

преодоляване и на тази база формиране на методологичен подход – примерен 

модел в съответствие с поставената цел. 

Приложените научни методи - анализ и синтез, сравнение и обобщение,  

формират подходящ за изследването комплексен подход, позволяващ постигане 

на поставените в дисертационния труд цели и задачи. 
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От особено значение е осмислянето и анализът на практическия опит на 

автора в проектирането на индустриални сгради, предмет на разработката, както 

и в обучението на студенти по архитектура в НБУ.  

Дисертацията е добре структурирана, като авторът последователно и 

логично изгражда тезата си. Изложението е организирано в три глави: 

- анализ на актуалното състояние на архитектурата на реализирани в 

последните 25 години в българската и световна практика едноетажни 

промишлени предприятия, водещ логично до изявяване на проблемните 

характеристики в три аспекта - при решаване на генплана, обемното решение и 

фасадното третиране; 

- формулиране на пътищата за усъвършенстване на архитектурния облик на 

промишлените сгради с акцент върху решаването на установените проблеми; 

- предложение на методика за усъвършенстване на архитектурните  

решения на съвременните едноетажни промишлени предприятия. 

Изложението е онагледено по убедителен начин с изработени от автора 

схеми (19 бр.), систематизирана в табличен вид информация и тематично 

подбрани примери от българската и чуждестранна практика (8 таблици и 93 

илюстрации).  

Списъкът на цитираните литературни източници съдържа  30 източника, от 

които 14 - интернет страници. Тематичната им насоченост е изцяло в обхвата на 

изследването. В текста на труда коректно са цитирани и интерпретирани 

използваните теоретични постановки и примери. 

Следва да се отбележи солидният практически опит на автора в 

проектирането на индустриални сгради.  Реализираните значими промишлени 

обекти  са убедителна подкрепа на предложения модел, в които той успешно е 

приложен. 

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. 

Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни приноси. 

Основен принос е изведената методика за подход при проектиране на 

обемните решения при съвременните индустриални сгради.  

Създадена е нова класификация на предложения нов тип блокирано 

свободно застрояване.  

Систематизираната селекция от примери на съвременни български и 

чуждестранни индустриални сгради може да бъде използвана и при други 

изследвания, свързани с архитектурата на промишлените предприятия. 
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Формулираните насоки и методология могат да бъдат прилагани както в 

практиката, така и в обучението и учебното проектиране по дисциплината 

„Промишлени сгради”. 

Част от тях са внедрени в практиката на преподаване по дисциплината 

„Промишлени сгради” в НБУ и в реализираните от автора значими проекти на 

индустриални сгради. 

По темата на дисертационния труд авторът има участие в две 

международни научни конференции с доклади (публикуван и с предстоящо 

отпечатване в сборници с доклади) и самостоятелна публикация в Годишника на 

НБУ (2014 г.), представляващи части от дисертационния труд.  

Заключение   

Трудът отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Правилника за неговото приложение, както и на 

нормативните документи на УАСГ. Той убедително доказва способностите на 

автора да формулира актуален научен проблем, да  анализира информация от 

тематично подбрани литературни източници и примери от практиката, да 

синтезира научно-обосновани изводи, да прилага умело свои идеи за постигане 

на съвременен архитектурен образ на проектираните авторски обекти.   

Предвид изложеното по-горе, считам, че представеният труд 

„Архитектурни проблеми на съвременните промишлени сгради” притежава 

необходимите качества на докторска дисертация и предлагам на уважаемото 

научно жури на неговия автор арх. Светослава  Димитрова Андрейчин да 

бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”.  

 

 

05.03.2019 г.  

  

 проф.д-р арх. Асен Писарски 

 


