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Становището е изготвено на основание заповед № 365 от 18.04.2019 г. 

на ректора на УАСГ, с която съм утвърдена за член на научното жури за 

защита на дисертационния труд на арх. Константина Йорданова Христова. 

 

В днешно време, фактът, че все повече хора в нужда са принудени 

да търсят възможност за препитание и живот далеч от родните си места 

превръща темата за съвременните жилища   в изключително актуална. В 

обхвата на направеното изследване  попадат социалните жилища, които 

са предназначени за постоянно обитаване и са анализирани социалните 

жилищни сгради и жилищните единици в тях като възможност за решаване 

на проблемите на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението, както и други групи в неравностойно положение. 



В представения дисертационен труд актуално на проблемите, 

съвременните социални жилища са разгледани като средство за 

повишаване  качеството на живот на отделни индивиди и социални групи в 

нужда и подобряване на жилищната среда в опит да се избегне появата на 

маргинализирани градски територии. Научната разработка е с ясно 

очертана структура, съответстваща на изискванията за такъв тип труд. 

Обемът на дисертацията е 182 страници, структурирани в шест части: 

въведение, четири основни глави и заключение. 

В първата глава подробно е направен исторически преглед и е 

разгледана появата на социалните жилища. Дадени са първи примери за 

социално обитаване, а именно комплексът на братята Fugger в Германия 

изграден по частна инициатива, както и работнически жилища в Германия 

и Англия в процеса на Индустриалната революция. Направеният подробен 

анализ на историческото развитие на социалните жилища след Първата и 

Втората световни войни, както и в периодът между тях допринася за 

изясняване на факторите, оказващи влияние върху вида и изграждането на 

социалните жилища, разгледани във втората глава, а именно – 

демографски фактори, социално-икономически фактори и жилищни 

политики. Направен е задълбочен анализ на концепциата на жилищният 

проблем в Европа, а именно дисбалансът между търсене, предлагане и 

жилищна политика в различни европейски държави, което е своеобразен 

ключ към решаване на проблемите на социалните жилища от гледна точка 

на необходимост от такива за което поздравявам дипломантката. 

Напълно подкрепям твърдението, че жилищната политика в България 

не е добре развита и въпреки предвидените мерки за справяне с 

жилищните проблеми това е процес, който е бавен и изисква системен 

подход и ясна дългосрочна концепция.  



Във втората глава на дисертацията са изведени проблемите на 

жилищните политики в България. Един от основните е липсата на жилищни 

асоциации и липсата на подкрепа на млади семейства под формата на 

нисколихвени заеми,  държавни субсидии, както и обвързването на най-

силно нуждаещите се лица и семейства с работеща програма за заетост 

и социална работа. Подкрепям твърдението, че това са част от причините, 

които  водят до невъзможност за намиране, обитаване и адекватно 

поддържане на социално жилище. Обвързването на социалните жилища с 

проблеми като заетост и невъзможност за достойно съществуване поставят 

много хора в позиция на отчаяние и липса на перспектива и желание за 

живот.   

В третата глава – Съвременни форми на социални жилища е 

направен подробен анализ и задълбочено и мотивирано е представено  

основното изложение на дисертационния труд. Това е най-съществената и 

аргументирана част от научната разработка. Фокусът на изследването е 

основно върху проблемите на жилищата в жилищните сгради 

предназначени за обитаване изцяло от хора с  установени жилищни нужди. 

Направен е анализ и са изведени изводи относно мястото на съвременното 

социално жилище в градската структура, функционалната схема на 

жилищната единица, нейните форми и размери, както и подробно е 

разгледана пространствуната структура на съвременните социални 

жилищни сгради. 

В последната четвърта глава на труда са дадени насоки за 

изграждане и планиране на съвременните социални жилища. Тази част от 

труда е с научно-приложен характер и въз основа на различни 

аргументирани разсъждения е предложен концептуален функционално-

пространствен модел на съвременното социално жилище следвайки 

принципите на интеграция и оптимизация.  



Основният принос на дисертационният труд е, че той изследва 

съвременните тенденции при проектирането и изграждането на сградите 

за социално обитаване, включващи местоположението на обектите и 

границите на населените места, функционалната им структура и нейните 

основни елементи /жилищни единици/ както и отражението и върху 

пространственият облик на сградите, архитектурният им образ и качеството 

и организацията на прилежащата среда. 

Дисертационният труд СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

на арх. Константина Христова показва задълбочените знания и отразява 

възможността на докторантката да провежда самостоятелни изследвания в 

научната област.   

Представените материали отговарят  на всички изисквания на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагането му, както и на Правилника на УАСГ за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“.    

На база гореизложения анализ,  доброто графично оформление и 

богатият илюстративен материал, в заключение давам положителна оценка 

на представения труд, като го определям като достатъчен като научен 

подход, представен обем и научни приноси и подкрепям присъждането на 

образователна и научна степен „доктор“ на арх. Константина Йорданова 

Христова. 

 

Юни 2019г, София                                                                                                                                                                            

                                      
 


