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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов 

 ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, 

строителство и геодезия“, научна специалност „Архитектура на сградите, 

конструкции, съоръжения и детайли”. 

   ТЕМА: СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

 АВТОР: арх. Константина Йорданова Христова, докторант в редовна 

форма на обучение към катедра “Жилищни сгради“ на Архитектурния  

факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

 НАУЧЕН  РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р арх. Иван Данов 

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

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

защита на дисертационния труд на арх. Константина Йорданова Христова и 

решение на първото му заседание, проведено на 10.05.2019 г. 

Представеният от докторантката дисертационен труд е с обем 182 стр. 

Структуриран е в 6 части – въведение, 4 глави и заключение. Включва 116 

фигури, от които 23 фигури на автора, 93 фигури от други източници и 8 

таблици, от които 4 таблици на автора и 4 таблици от други източници. 

Библиографията обхваща 87 източника, от които 10 законови и нормативни 

документа, 8 източника от български автори, 12 източника от чуждестранни 

автори и 56 онлайн източника. Авторефератът е с обем 50 стр. 

Актуалността на дисертационния труд, който е с теоретична и    

приложна насоченост, се определя от редица фактори: недостига на жилища 

в големите ни градове; високата им пазарна цена при наличие на социални    

неравенства; липсата на действена жилищна политика; ограничен брой нови 

и реконструирани социални жилища; остаряла и неподдържана материална 

база, неотговаряща на съвременните жилищни потребности; липсата на 

актуална специализирана литература, както и непълна нормативна база. 
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Дисертационният труд „Съвременни форми на социални жилища“ се 

явява обстойно и  задълбочено научно изследване, целящо „Разработване на 

архитектурно-градоустройствени насоки за изграждане на социални     

жилища в Република България в съответствие със съвременните социално- 

икономически условия, реконструкция и експлоатация на съвременни  

жилищни сгради за социално обитаване“. 

Арх. Христова отлично познава състоянието на разработваната 

проблематика у нас и в чужбина. 

Дисертационният труд е добре структуриран и богато илюстриран, 

като авторът последователно и убедително излага тезите си.  

Теоретичният модел и приложените методи за научно изследване 

позволяват постигне на поставените в дисертационния труд цели и задачи.  

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря 

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните 

теоретични постановки, съдържанието, постигнатите резултати и приноси. 

Арх. Христова има 4 публикации /доклади по темата на труда си. 

         Приемам изтъкнатите от автора основни приноси, а именно: 

Теоретични приноси 

- Изведени са някои основни, обобщени функционално-пространствени 

модели въз основа на историческите образци и е потърсено тяхното      

съвременно проявление в процеса на изграждане на социални жилища; 

- Дефинирани са три основни подхода при търсенето на територии за 

изграждане на социални жилища на ниво градско планиране – уплътняване 

на вече застроени градски територии, изграждане на нови жилища върху 

нови градски територии и реконструкция на сгради, и градско обновяване 

на различни по предназначение територии; 

- Изяснен е функционалният модел на социалните жилищни сгради и са 

дефинирани главните функционални елементи в структурата им: 

индивидуални (частни) пространства, преходни или хибридни 

(публично-частни, колективни) пространства и обществени (публични) 

пространства и    свързващите ги комуникации; 
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