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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов 

ОТНОСНО: Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

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

геодезия”, научна специалност „Теория и история на архитектурата“. 

ТЕМА: РЕГИОНАЛЕН МОДЕРНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА 

АВТОР:  арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова, докторант в редовна 

форма на обучение към катедра “История и теория на архитектурата” на 

Архитектурния факултет на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия. 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р. арх. Георгий Станишев. 

Рецензията е изготвена на основание заповед  № 307 от 22.04.2019 г. на ректора на 

УАСГ, с която съм утвърден за член на научното жури за защита на дисертационния 

труд на арх. Теодора Къналиева и решение на първото заседание на научното жури. 

Общо описание на представените материали 

Представеният от арх. Теодора Къналиева комплект материали е в съответствие 

със ЗРАСРБ, Правилникът за неговото прилагане и Правилникът на УАСГ за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” и съдържа:  

- дисертационен труд;  

- автореферат; 

- авторски публикации по темата на дисертацията; 

- CV по европейски образец.  

Дисертационният труд съдържа: въведение, три глави, заключение с постигнатите 

резултати, справка за приносите и изключително подробна библиографска справка. 

Обемът на дисертацията е 282 стр., включващи 182 фигури, от които 2 авторски схеми 

и 19 авторски скици и снимки..  

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря на 

законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните теоретични 

постановки, съдържанието, постигнатите резултати и научните приноси. Обемът му е 

51 страници. 

Кратка творческа биография на арх. Къналиева 

Арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова е родена на 3 май 1980 г. в град 

София. Основното си образование получава в Софийската математическа гимназия  

„Паисий Хилендарски” през 1993 г. Средно образование завършва в 9-та Френска 

езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в София през 1998 г.  

В периода 1998-2004 г. следва специалност „Архитектура“ в Университета по 

архитектура, строителство и геодезия, София. По време на обучението си, участва в 

няколко международни прояви, като ЕАСА-2000 г. в Антверпен, Белгия и Ротердам, 

Холандия, РЕА-2002 г., в Лил, Франция и ателие Франция/Мексико, 2003 г. в Руан, 

Франция. През учебната 2002/2003 г., като студент в V-ти курс, е на едногодишно 
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обучение по програмата Сократ/Еразмус във Висшето училище по архитектура на 

Нормандия, гр. Руан, Франция.  

Дипломира се през месец февруари 2004 г. с дипломен проект Културно- 

информационен център „Седемте изкуства” в София, за който получава номинация за 

наградата на Дружеството на САБ в УАСГ за професионален отговор на поставена 

архитектурна задача и специалната награда на Международната фондация „Яков 

Чернихов” за концептуална стратегия в архитектурата. 

Трудовата си дейност като проектант започва през 2004г., във фирма “Прожектс 

ЕООД“, София, където участва в разработването на значителни по обем проекти в 

областта на жилищната и обществената архитектура. От 2011 г., работи като архитект и 

управител във фирма „Раум студио“ ООД, София, като проектира предимно 

еднофамилни жилищни сгради, преустройства и интериори. 

Научната и преподавателската дейност на арх. Къналиева започва със 

зачисляването ѝ като редовен докторант през 2008г. От 2011г. тя е хоноруван асистент, 

а от септември 2017 г. – редовен асистент към Катедра „История и теория на 

архитектурата“, УАСГ, София. Занимава се основно в сферата на „История на 

българската архитектура“ и „История на архитектурата – XV-XVIII век“. Води 

упражнения на студенти специалност „Архитектура“, както и лекции на английски език 

за студенти по програма „Еразъм“. Ангажирана е също така с учебни практики, 

преддипломни проекти и рецензии на дипломни проекти. 

Арх. Къналиева владее писмено и говоримо френски и английски език, притежава 

професионално необходимите компютърни компетенции. Има интереси в областта на 

математиката, като е печелила първо място на общ конкурс по математика, организиран 

от Висшия институт за наука, развитие на културата и технологиите в България през 

1998 г. Член е на камарата на архитектите в България и притежава пълна проектантска 

правоспособност. Членува в САБ – д-во УАСГ. 

Обща характеристика на дейността на арх. Къналиева 

Научна дейност  

Като докторант в редовна форма на обучение към катедра “История и теория на 

архитектурата” на Архитектурния факултет на УАСГ, арх. Къналиева разработва 

дисертационен труд на тема „Регионален модернизъм в българската архитектура“ с 

научен ръководител проф. д-р. арх. Георгий Станишев. 

Актуалност, значимост и познаване на изследвания проблем 

Течението „Модернизъм в архитектурата“ се разпространява в световен мащаб с 

претенции за „Интернационален стил”. Специфичните му прояви в различните региони 

показват, че неговата универсалност е повече теоретична и в различните географски 

области се оформят „Регионални модернизми“. Изследването на адаптирането и 

модифицирането на западноевропейския Модернизъм в различните части на света 

позволява да се разкрият механизми за еволюцията на архитектурата. 
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Изследването би спомогнало за оценяване и запазването на сградите от този 

период и същевременно би улеснило неминуемите вмешателства и промени, които 

съвремието налага. 

Изучаването на специфичния начин на трансформиране на една универсална идея 

в конкретна национална архитектура дава познание за процесите на взаимно влияние в 

архитектурата. 

Научното изследване на Българския архитектурен модернизъм от периода между 

двете световни войни не е достатъчно и дисертационният труд на арх. Къналиева 

запълва една празнина в научната област.  

Арх. Теодора Къналиева отлично познава изследваната проблематика, като 

дисертационният й труд „Регионален модернизъм в българската архитектура“ се явява 

обстойно и задълбочено научно изследване, с основна цел „…да се дефинират 

спецификите на понятието „регионален модернизъм“ и да се представят проявите му в 

световната, и в българската архитектура“. 

Ползваните при провеждане на научното изследване литературни източници 

напълно съответстват на темата на дисертацията и са цитирани коректно. 

Методи на изследване 

Приложеният от арх. Къналиева методологичен подход е комплексен – 

архитектурните явления се разглеждат успоредно с протичащите политически, 

икономически, социални и културни процеси, и за разкриване на характеристиките им 

се прилага широкообхватен поглед върху контекста. 

Приложените методи са: системен подход, при който чрез различни аналитични 

методи – сравнителен анализ, диахронно и синхронно разглеждане на събитията, 

ценностен анализ, функционален анализ и др. са синтезирани основните изводи. 

Използваните от арх. Къналиева методи за научно изследване й позволяват да 

постигне поставените в дисертационния труд цели и задачи. 

Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд на арх. Къналиева „Регионален модернизъм в българската 

архитектура“ е с теоретична насоченост. Съдържа въведение, три глави, заключение, 

приноси, и библиография. Отделните глави завършват с изводи. В богато 

илюстрирания труд, авторката последователно и убедително излага тезите си.  

Във Въведението е дадена общата теоретична постановка на изследването: 

актуалност и значимост на проблема, обект, предмет, обхват, цел, задачи, методи на 

изследване. Изяснен е понятийният апарат и основната хипотеза. Приемам хипотезата 

на авторката, „че още с появата и разпространението на модернизма през първата 

половина на XX век, се оформят отделни варианти на локални модернизми. Тяхното 

изследване позволява да се дефинират принципните различия между основното течение 

на “Интернационалния стил“ и регионалните му прояви. Авторката приема, че 

„българският модернизъм е регионална проява, чийто характерни черти могат да се 

разкрият и дефинират при съпоставяне с другите изследвани примери“. 
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В Глава първа се разглеждат зараждането и оформянето на „универсалното“ 

течение в архитектурния модернизъм. Изследвани са историческите, икономическите, 

политическите и културни предпоставки, дадени са основните  постановки.  

Развитието на науката, техниката и технологията предлага нови материали, нови 

методи за строителство и нови типове конструктивни схеми. Изтъква се 

противоречието между новите архитектурни средства и наложените модели от 

еклектиката, класицизма и романтизма, вярата на архитектите модернисти, че 

архитектурата е средство за социални промени, за образование и просветление на 

масите и ще доведе до „по-добро” общество. 

В изводите се подчертава, че „макар модернизмът да произлиза от рационални 

тенденции и да е вдъхновен от социални идеи, и индустриалния напредък, в същността 

си той все пак се свежда до една естетическа, умствена нагласа“.  

В Глава втора са разгледани регионите, за които са проучени примери на 

навлизане на модернизма – САЩ, Латинска Америка, Скандинавски полуостров и 

Балкански полуостров. За всеки регион са дефинирани основните характеристики на 

средата при навлизането на модернизма, като са проследени и механизмите на 

навлизане. Изведени са основните понятия за „Универсален модернизъм“ и 

„Регионален модернизъм“. В изводите се изтъква, че универсалността на модернизма е 

повече теоретична, отколкото реална. При разпространението му, конкретните прояви 

за всяка страна са индивидуални, като в близки в географско или историческо 

отношение страни, развитието на модернизма се повлиява от общи местни фактори. 

Глава трета е същностна за труда. В нея се изясняват проявлението и 

характерните особености на Регионалния модернизъм в българската архитектура, 

каквато е и основната цел на изследването. Обосновано се изтъква, че Mодернизмът в 

българската архитектура е самостоятелно осмисляне на новите идеи. В българските 

архитекти модернисти се утвърждава разбирането, че идентичността на българската 

архитектура е в приемането на световните тенденции и претворяването им, като в 

сградите се вмъкват автентични фолклорни архитектурни елементи. В техните проекти 

и реализации, прагматичният подход надделява над крайни концептуални залитания. Те 

осъзнават влиянието на средата върху конкретната архитектурна задача, като в зрелите 

проекти често е налице осмислен контекстуален подход. 

Подчертан извод, който споделям изцяло е, че „когато един български архитект 

твори, следвайки най-съвременните световни тенденции, то неговото творчество е 

българско като идентичност, тъй като дори неосъзнато, творецът пречупва 

архитектурната концепция през родната призма, която е заложена в него“. 

В резултат на цялостното изследване, в заключението се изтъква, че модерната 

архитектура е смислово свързана с местната традиционна архитектура, като в 

отделните територии се разкриват различни механизми на взаимодействие с местните 

архитектурни традиции, като в крайна сметка се създава локален модерен език.  
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Местните архитекти приемат модерната концепция, претендираща за 

интернационалност като възможност за създаване на архитектура, изразяваща 

националната идентичност, превръщайки „духа на времето“ в „ духа на  мястото“.  

Българският архитектурен модернизъм се вписва смислово в характерните прояви 

на регионалния модернизъм. В него може да се разчете генетичното кръстосване на 

основното кредо на модернизма и на местните български архитектурни традиции. 

В резултат на изследването, авторката създава „Модел на влиянията между 

Централния Универсален модел, Регионалните модернизми и в частност българския 

модернизъм“. 

Дисертационният труд на арх. Теодора Къналиева е оригинален и съдържа 

приноси, като спомага за обогатяване знанията в научната област. 

 Приноси и значимост на труда  

 За приноси в дисертационния труд приемам: 

- Дефинирано е понятието Регионален модернизъм в периода преди Втората световна 

война и са очертани основните параметри на характера на явлението. 

- Обосновано е изтъкнат привидният характер на универсалност и единност на 

основното направление на модернизма с дефиниране основните принципи на течението 

– на база направения обзор и анализ на историческото му развитие. 

- Изяснен е моделът на взаимодействие между център и периферия в културата на 

модернизма като специфичен двигател на неговото развитие. 

- Дефинирани са основните отличителни черти на някои отделни прояви на регионални 

модернизми. Формулирани са общи принципи по отношение на регионалния 

модернизъм. 

- Българският архитектурен модернизъм от периода между двете световни войни 

обосновано е причислен към категорията „Регионален модернизъм“. Оформена е 

концепция за разбиранията на българските архитекти по отношение на тяхното място в 

световната архитектурна култура. 

- Изяснени са линиите на влияние в българския архитектурен модернизъм, 

произлизащи от централния модел на модернизма и от местната архитектурна 

традиция.  

 Резултатите от дисертационния труд може да се използват при 

разработване/избор на методи за опазване на архитектурното наследство от периода на 

българския архитектурен модернизъм, както и в помощ на образователния процес. 

 Препоръки 

 Дисертационният труд на арх. Къналиева е написана увлекателно, на високо 

професионално равнище и препоръчвам публикуването му, тъй като представлява 

интерес както за архитекти и студенти по архитектура, така и за всички читатели, 

интересуващи се от архитектурното развитие. 
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 Научни публикации по темата на дисертацията 

Арх. Къналиева има 4 публикации по темата на дисертацията в сборници с 

доклади от международни конференции във ВСУ„Любен Каравелов“ и в УАСГ: 

- Българските архитекти модернисти, през собствения им поглед (В сб. доклади от 

X-та международна научна конференция „ВСУ’2010“, София, 2010). 

В доклада е представено проучване, на база изказвания на българските архитекти-

модернисти, което показва разбирането им за съвременната архитектура. Проследено е 

отношението към развитието на архитектурата в съвремието им и описанията които 

дават на подхода си при проектиране. Разкриват се връзките на българските архитекти 

с глобалните процеси и новото отношение, което имат към националното историческо 

наследство.  

- Формиране на вижданията на българските архитекти-модернисти – влияния и 

фактори (В сб. доклади от XI-та международна научна конференция „ВСУ’2011“, 

София, 2011. 

Българските архитекти, творили в периода след Освобождението до Втората 

световна война са получили образованието си в Европа и то се превръща в проводник 

на европейските влияния в българската архитектура. В доклада са представени някои 

различни фактори, които оказват влияние върху възгледите и творческите изяви на 

българските архитекти модернисти, а именно: произходът им и съвместната работа с 

чуждестранни архитекти в архитектурни бюра. 

- Паралели в развитието на архитектурата в следосвобожденския период на някои 

балкански държави – края на XIX век и първата половина на XX век. (В сб. доклади от 

XII-та международна научна конференция „ВСУ’2012“, София, 2012. 

В доклада са разгледани сходните тенденция в развитието на архитектурата в три 

балкански държави – България, Сърбия и Румъния в изследвания период. Изтъква се 

стремежът на творците да търсят собствена идентичност, като съчетават 

функционалистичният подход на модернизма с рационалността на местните фолклорни 

традиции. 

- Регионален модернизъм (В сб. доклади от Международна юбилейна научно- 

приложна конференция „70 години УАСГ“, УАСГ 2012, София, 2012).  

В доклада се изтъква, че въпреки противоречието във въведеното понятие 

„Регионален модернизъм”, то отчита специфичните начини, по които една концепция 

се превежда в местните архитектурни традиции на страни, периферни на пораждащия 

център и може да бъде утвърдено. Изведени са 10 характерни черти на „Регионален 

модернизъм“. 

Всички публикации са в научната област на специалността „Теория и история на 

архитектурата“ и допринасят за обогатяване на знанията. 

Дисертационният труд, както и представените научни публикации с автор арх. 

Къналиева са разработени напълно самостоятелно и приносите в тях са изцяло лично 

дело, плод на дългогодишна целенасочена и задълбочена изследователска работа. 
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Критични бележки 

Нямам критични бележки по дисертационният труд „Регионален модернизъм в 

българската архитектура“ и научните публикации на арх. Теодора Къналиева. Оценката 

ми за дисертацията и научните публикации по темата е изцяло положителна.  

Преподавателска дейност 

Като докторант към катедра „История и теория на архитектурата”, Архитектурен 

факултет, УАСГ, арх. Къналиева води: 

07.2009 г. Практика по „Основи на архитектурното проектиране” за 1ви курс;  

2009 г. „Опазване на архитектурното наследство” – упражнения 6 семестър;  

2009-2011 г. ”История на българската архитектура” – упражнения, 5ти семестър.  

От 09. 2011 г. – като хоноруван асистент към катедра „История и теория на 

архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ, води: 

от 2011 г. „История на българската архитектура” – упражнения 5 семестър; 

от 2012 г. води лекционен курс за чуждестранни студенти по програма ERASMUS 

– „History of Bulgarian Architecture”, 7/12 ч., спец. Архитектура, УАСГ съвместно с 

проф. д-р арх. Г. Станишев (ENSA, Paris - Malaquais) – на английски език. 

2012 г. – Рецензия на дипломен проект – Център за споделена креативност 

„Транзит депо”, дипломант Веселина Стойнова. 

От 09.2017г. – като редовен асистент към катедра “История и теория на 

архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ, води: 

- „История на българската архитектура” – упражнения 5 семестър; 

- „История на архитектурата XV-XVIII в.” – упражнения 4 семестър; 

-  „Сгради в исторически контекст“, упражнения, 10 семестър; 

- „History of Bulgarian Architecture”, 10/12 ч., лекционен курс за чуждестранни 

студенти по програма ERASMUS, спец. Архитектура, УАСГ съвместно с проф. д-р арх. 

Г. Станишев – на английски език. 

Архитектурно творчество 

Успоредно с преподавателската и научната си дейност, арх. Къналиева развива 

творческа проектантска дейност като има редица проекти, разработени самостоятелно 

или в колектив, участва и в архитектурни конкурси.  

Някои по-значими авторски проекти от последните години: 

- Преустройство на апартамент в София, бул. Патриарх Евтимий – 2016 г., в 

изпълнение. 

- Система типове сглобяеми микро-къщи, 2014 г.; 

- Система бунгало със сводово покритие, 2014 г.; 

- Преустройство, къща, Орландовци, 2013 г. – завършена; 

- Еднофамилна къща, с. Драгичево, 2013-2014г. – в строителство; 

- Еднофамилна къща, с. Зверино, 2013 г.; 




