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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р арх. Милена Димитрова Нанова 

преподавател в катедра Жилищни сгради - АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор”  

в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научно направление „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли“ 

на тема: „Съвременни форми на социални жилища“ 

автор: арх. Константина Христова 

научен ръководител проф. д-р арх. Иван Данов 

 

Настоящата рецензия се изготвя на основание на Заповед №365 от 

18.04.2019 на Ректора на УАСГ и Решение на Научното жури от първото му 

заседание, проведено на 10.05.2019г. 

 

1. Общо описание на представените материали  

Представеният труд съдържа 168 страници текст, графичен материал, 

библиография на използваната българска, чуждестранна литература и интернет 

страници, 116 фигури, 8 таблици, списък с публикации на автора по темата и 1 

приложение. 

Представеният комплект материали е изчерпателен и включва всички 

необходими документи, съгласно Правилника за развитие на академичния 

състав на УАСГ. 



Стр. 2 of 9 
 

2. Актуалност на темата и целесъобразност на поставените задачи 

Актуалността на темата е ясно аргументирана от автора във въведението 

към дисертационния труд. Той разглежда въпроса за увеличаването на 

градското население в глобален план и високата цена на жилищата, като едно 

от най-големите предизвикателства в съвременния свят. Авторът акцентира 

върху ролята на жилищната политика за решаването на този глобален проблем. 

Липсата на адекватна и работеща жилищна политика в държавите с по-слабо 

развита икономика и по-голяма бедност, една от които е България,  затруднява 

достъпа на много хора до това основно човешко право. Проблемът се 

задълбочава от факта, че съществуващите в страната социални жилища са 

недостатъчно на брой, остарели морално и физически. Нормативната база не 

третира спецификата на социалните жилища, което пречи на изграждането на 

съвременен достъпен жилищен фонд. 

Авторът си поставя ясна цел, чиято теоретична и приложна стойност е без 

съмнение – на база на едно задълбочено изследване да разработи 

архитектурно-градоустройствени насоки за изграждане на социални жилища в 

България, в съответствие със съвременните социално-икономически условия. 

Задачите са правилно поставени и изпълнени, така че докторантът успява да се 

създаде цялостен модел на функционална и пространствена структура на 

съвременното социално жилище, което да заеме своето подобаващо място в 

градската тъкан. 

Докторантът целенасочено ограничава обхвата на изследването в 

рамките на жилищните сгради за постоянно обитаване, които формират 

основната част от социалния жилищен фонд. Извън обхвата остават 

индивидуалните и ведомствените социални жилища, приютите, общежитията и 

други форми за временно настаняване на пострадали от бедствия хора. Предмет 

на изследването са предимно примери от Европа и България. 

Методиката на изследване се основава на анализ на историческия опит в 

изграждането на социални жилища, съществуващата законова и нормативна 

база, политическия, икономически и демографски контекст. С помощта на този 

анализ са синтезирани основни архитектурни и градоустройствени принципи за 

ситуиране, функционално и композиционно изграждане, и са изведени 
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изисквания към площта, съдържанието и образа на съвременното социално 

жилище. 

Дисертационният труд се появява навреме, за да запълни липсващата 

информация по темата и да послужи на архитекти, инженери и строители, както 

и за управленските органи на централно и местно ниво, неправителствени 

организации и хора, работещи в сферата на социалното подпомагане. 

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 Дисертационният труд е структуриран в 4 глави, въведение и заключение. 

 Първа глава проследява появата и историческото развитие на 

социалните жилища в Европа. Засегнати са ранните форми на настаняване на 

работниците в специално изградени селища към първите големи индустриални 

предприятия като Krupp AG в Германия и Cadburry във Великобритания. 

Изведени са точни заключения за спецификата на тези цялостни комплекси. 

Приложени са обобщени модели, които илюстрират смесването на различни 

функции - обитаване, труд, обслужване и отдих, както на ниво сгради, така и на 

градоустройствено ниво. 

 Прегледът на социалното обитаване в периода между двете световни 

войни показва появата на осъзната жилищна политика, насочена към масовия 

потребител. Изграждането на достъпни жилища с високо качество и ниска цена, 

предназначени за големи групи хора е правилно изтъкнато като най-голямото 

постижение на този период. Обобщени са основните характеристики на 

архитектурно и ситуационно решение на еднофамилните и многофамилни 

социални жилища, където функциите са зонирани в съответствие с новите 

градоустройствени идеи, качеството на обитаване се повишава, а връзката на 

жилището с околната среда добива все по-голяма важност.  

 Социалното жилищно строителство след Втората световна война е 

разгледано, като са отчетени разликите между Източна и Западна Европа. В 

обобщени модели са показани типичните схеми на жилищните сгради за 

колективно обитаване от този период, както и спецификите на новите форми на 

обитаване, които включват малкоетажното застрояване с висока интензивност, 
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интегрирането на различни функции в една сграда и други експериментални 

образци. 

 Историческото изследване на социалното жилищно строителство в 

Европа дава възможност на докторанта да синтезира много ясни функционални 

и пространствени модели, които показват широкия спектър от възможни 

решения. Анализът на техните предимства и недостатъци позволява да се 

оценят възможностите за прилагането им в съвременната архитектурна практика 

и да се синтезират насоки на бъдещото им развитие. 

 Втора глава разглежда факторите, които оказват влияние върху 

изграждането на съвременните социални жилища. Изяснени са основни понятия 

като „социално жилище“, „жилищна политика“, „жилищен проблем“, 

„достъпност“‘ „жилищна осигуреност“ и др., които са ключови за анализа. 

Изследвано е влиянието на демографските промени в структурата, възрастта и 

състава на домакинствата в България, върху оразмеряването и определянето на 

типологията на сградите. На база на анализа на статистическите данни, авторът 

дефинира нуждата от изграждане на нови социални жилища само в по-големите 

градове. Намаляването на раждаемостта от една страна и миграционните 

потоци от друга налагат разнопосочни изисквания към размерите и 

функционалната организация на жилищата. Отчетена е необходимостта от 

осигуряване на достъпна среда във връзка с процеса на застаряването на 

населението. 

 Докторантът изследва влиянието на социално-икономическите фактори 

върху жилището. Същността на жилищния проблем е изяснена в контекста на 

специфичната българска действителност, а именно – съществуващия реален 

недостиг на качествени и социално достъпни жилища, на фона на статистически 

отчетния излишък. Анализирани са количествения и качествен аспект на 

показателя за „жилищна осигуреност“, които показват диспропорция в 

разпределението на жилищния фонд и липса на финансови механизми за 

подпомагане на достъпа до жилище за по-широк кръг хора. 

 В тази глава е засегнат и важният въпрос за двете различни схващания 

относно ролята на жилищната политика – специфичен механизъм за 
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обезпечаване на жилища за социално слаби групи или универсален подход за 

осигуряване на масово достъпни жилища. 

 В заключение са обобщени основните проблеми за България, като голям 

брой нуждаещи се от жилища, малък брой общински жилища, влошено 

състояние и липса на мерки за реконструкция и поддръжка на жилищния фонд. 

Липсва работеща жилищна политика на централно и местно ниво, механизми за 

финансиране на социално жилищно строителство, както и цялостно жилищно 

законодателство, което да дефинира минималните жилищни стандарти. 

 Трета глава разглежда съвременните форми на социални жилища от 

гледна точка на мястото им в градската тъкан, като функционална структура и 

съдържание, като пространствена структура и като архитектурен образ.  

 Авторът изследва широк спектър от жилищни схеми с вертикални или с 

хоризонтални комуникации, секционни, галерийни, коридорни, терасовидни и 

клетъчни структури. Като анализира множество примери от всеки тип, 

докторантът изяснява предимствата и недостатъците на различните схеми и ги 

обобщава в ясни функционални схеми. Изводите са правилни, като акцентът в 

изследвания материал пада върху необходимостта от пространствена и 

функционална връзка между индивидуалните и публичните пространства, която 

цели създаване на общност между обитателите.  

 Направеният подробен анализ на различни типове жилищни единици 

показва тенденция към редуциране на обслужващите площи и 

многофункционално използване на дневните помещения. 

 Докторантът разглежда три основни типа пространствени структури – 

атриумни, компактни и модулни, като анализира различните възможности за 

изграждане на публично-частно пространство за обитателите. В изследването се 

изтъква значението на един балансиран подход към свързването между 

обществени и лични пространства, който осигурява защитеност и интимитет на 

индивидуалното жилище. 

 В края на трета глава авторът се спира на архитектурния образ на 

социалното жилище и неговото въздействие върху психиката на обитателите и 

тяхната социална интеграция. Анализирано е позитивното влияние на цвета и 
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формата на сградите. Използването на съвременни технологии и материали не 

само подобрява външния им вид, но дава възможност за понижаване на 

строителната стойност. Авторът отделя специално значението на организацията 

на прилежащата околна среда, която съдейства за заздравяване на връзките в 

общността и справянето с негативните обществени прояви.  

 В заключение, авторът прави точни и изчерпателни изводи за мястото на 

социалното жилище в градската тъкан, за функционалната структура на 

съвременните социални жилища, за тяхната пространствена структура, 

архитектурен образ и прилежаща среда, и обобщава, че намирането на 

подходящо решение, адекватно на съществуващия контекст е важно условие за 

създаването на качествена жилищна среда. 

 Четвърта глава е синтез на проучените съвременни тенденции при 

изграждането на социални жилища. В своя труд, докторантът поставя основния 

фокус при проектирането им върху три основни теми - човекът с неговите 

възможности и желания, необходимостта от икономия при потреблението 

на природни ресурси и изграждането на устойчива общност на обитателите.  

 Интеграцията на градоустройствено, функционално и пространствено 

ниво на планиране, е основен подход при проектирането на социални жилища. 

Основните фактори при избор на място за строителство са нуждите на 

обитателите и стойността на земята. Авторът вижда съчетанието на тези два 

фактора в интегрираното планиране, без функционално разделение на 

териториите, като се търси висока гъстота на обитаване, при планировъчни и 

пространствени схеми, които заемат минимална застроена площ. Принципът на 

интегриране на социалните жилища в комплексна градска среда, включваща 

различни жилищни или обществени сгради е изведен като най-благоприятен 

подход към изграждането на устойчива жилищна среда. 

 Функционалните принципи и насоки при изграждането на социални 

жилища са обобщени в теоретичен модел, който показва връзките между 

жилищните, обществените и комуникационните пространства. Смесването на 

функциите се очертава като основен принцип при проектирането. Изтъкната е 

тенденцията  за създаване на хибридно публично-частно пространство, 

достъпно за всички обитатели.  Участието на обитателите в планирането и 
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изграждането на това пространство създава предпоставки за социално 

общуване и съпричастност. 

 Като водещ принцип при планирането на социалните жилища, авторът 

изтъква изграждането на гъвкави адаптируеми многофункционални 

пространства, които могат лесно да се трансформират, според нуждите на 

обитателите. На база на личен опит от участие в конкурс за проектиране на 

социални жилища в Барселона, докторантът предлага конкретни решения на 

жилищни единици, предназначени за различен брой обитатели. Формулирани са 

минимални изисквания за задоволяване на жилищните нужди. Разпределенията 

се характеризират с многофункционалност на помещенията, минимални 

комуникационни площи и оптимизация на сградните инсталации. 

Създаден е обобщен модел на зониране на различните функционални 

групи по вертикала и по хоризонтала. Синтезирани са насоки за изграждане на 

качествен архитектурен образ и прилежаща среда. Изтъкнато е значението на 

новите технологии и повишаването на енергийната ефективност при 

проектирането на социалните жилища, за да се подобри комфорта на обитаване 

и да се редуцират разходите за изграждане и поддръжка. 

 Особено голямо значение е отделено на разумното използване на земята, 

като един от най-важните фактори, които влияят върху строителната стойност. 

Оптималното използване на наличните свободни терени, както и 

реконструкцията на стари сгради за жилищни нужди, крият значителен вътрешен 

резерв, който може да бъде използван за социални цели. 

 В заключение, докторантът обобщава, че „успешният модел за 
изграждане на сградите за социално обитаване би трябвало да следва 
принципите на интеграция и оптимизация по отношение на планирането и 
на избора на материали. Те трябва да са достъпни в икономическо 
отношение и гъвкави в планировъчно“.  

4. Приноси и значимост на дисертационния труд  

Дисертационният труд има безспорни научно-теоретични и приложни 

приноси. Авторът отговаря на поставените задачи и изпълнява своята цел като  
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предлага ясни архитектурно-градоустройствени насоки за изграждане на 

съвременни социални жилища в България.  

За най-важни научни приноси на труда считам: 

1. Дефинирането на три основни подхода при търсенето на територии за 

изграждане на социални жилища на ниво градско планиране – 

уплътняване на вече застроени градски територии (жилищни или 

нежилищни), изграждане на нови жилища върху нови градски територии 

и реконструкция на сгради и градско обновяване на различни по 

предназначение територии; 

2. Дефинирането на главните функционални елементи в структурата 

социалните жилища (индивидуални (частни) пространства, преходни 

или хибридни (публично-частни, колективни) пространства и 

обществени (публични) пространства и свързващите ги комуникации); 

3. Систематизирането на основните композиционни схеми и принципи при 

изграждането на пространствената структура, архитектурния образ и 

прилежащата среда на съвременните социални жилищни сгради и 

формулирането на минимални изисквания към жилищната площ; 

Приноси в научно-приложен аспект. 

1. Разработването на архитектурно-градоустройствени насоки за 

проектиране и изграждане на социални жилища в България. 

2. Разкриването на възможностите на реконструкцията на съществуващи 

сгради за социални нужди.  

3. Разработването на примерни типови разпределения на жилищни 

единици, предназначени за различен брой обитатели. 

5. Бележки и препоръки  

Представеният дисертационен труд представлява ценен материал за 

обучението на студенти и за повишаването на квалификацията на специалисти 

по архитектура, които проявяват интерес в областта на планирането и 

проектирането на сградите за социално обитаване.  



flo-HararbutHo t43cnegBaHe no reMara 6n Morflo Aa 3acerHe no-cepno3Ho

pa3nnqHnre cxBaulaHnn 3a,,4ocrbnHo" xnnilule Karo Sopua Ha co6creeHocr tA

SraHaHcnpaHe n Bb3MoxHocrr4Te Ha ny6nrv Ho-LtacrHoro naprH bopcrBo.

f-lpenopbqBaM il3AaBaHero Ha MoHorpa$nq, ocHoBaHa Ha AilcepraqnoHHl4fl

TpyA, Konro Aa nonyLtr4 no-ur4poK or3ByK t4 Aa 6uAe or non3a Ha cryAeHTnre n Ha

3a n HTepeco Ba H nre cne qnantAcrvt.

8. 3axnrcqeHr4e:

flpegcraBeHHTe or AoKTopaHTa Marepil anv orroBapflr Ha aKryanHnre

t43t4cKBaHhn Ha 3PACPE ra cBbp3aHara cbc 3aKoHa HopMarnBHa 6asa, KaKTo t4 Ha

BbrpeuHrn f-lpaannHnx Ha yACf 3a pa3BilTile Ha aKaAeM ttelt A cbcraB.

AaropeSeparur orpa3flBa nogpo6Ho cbAbpxaHnero Ha AilceprallltoHHl4f, rpyA.

3aAun6oqeHhflT aHafl v3 t HanpaBeHnre o6o6qeHVF, t43Bo4t4 il HacoKtA ca flill{Ho Aeno

Ha aBTopa, xoilro ycneuHo n3non3Ba HayqHr MeroAt4 3a AoKa3BaHe Ha cBol4Te re3il.

flpe4noxeH tAAr AvtcepraqiloHeH rpyA lqe 6uAe nofle3eH 3a apxilreKrypHara

npaKTnKa n HecbMHeHo ule AonpnHece 3a ycbBbpueHcrBaHe Ha 6ugeqnre

ynpaBneHcKt4 cTpaTerril no oTHoueHne Ha m3rpaxqaHero Ha collnanHn xilnnula.

fl oco.{eH nre n pil Hoctl ule o6orarsr cbulecrByBa ulnre reopernq H il 3H a H ilfl .

Avahxu npeABilA ropeil3noxeHoro, AaBaM cBonra nonoxnrenHa oLleHKa Ha

HanpaBeHoTo t43cneABaHe v npeAnaraM Ha yBaxaeMoTo Hay\.lHo xypl4 Aa nprcbALl Ha

aBTopa My - apx. KoHcrasrrHa Xpncroaa, Hayl{Hara v o6pasoaarenHa creneH

,,rqoKTop" B npo$eciloHanHo HanpaBneHHe 5.7 ApxnreKTypa, crpot4TencrBo tA

reoAe3ilF, HayqHa cneqilanHocr ,,ApxilteKTypa Ha crpa4ilTe". I

PeqeHseHr:

Aoq.a-p a HaHoaa

Co$nn , 1810612019
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