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СТАНОВИЩЕ 

ОТ ПРОФ. Д-Р АРХ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ,  

преподавател в катедра "Промишлени и Аграрни сгради", 
Архитектурен факултет, УАСГ и Член на  Научното жури за 
оценяване на кандидатите за присъждане на образователна и 
научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. 
„Архитектура, строителство и геодезия“, докторска програма 
„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 
детайли“. 

 

ОТНОСНО:  

Настоящото становище е разработено на основание Заповед на Ректора на ВСУ 
„Черноризец Храбър” № 239 от 05.03.2015 г., на основание чл. 4, ал. 2 от Закона 
за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Със 
Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ №  от 02.2015г. докторантът е 
отчислен с право на защита. 

Дисертационен труд на тема   “ Устойчива архитектура на интермодални 
пътнически комплекси” с автор арх. Цвета Ангелова Жекова докторант към катедра  
“Архитектура и урбанизъм“ на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. 
Варна и научен ръководител  Чл. –кор. на БАН, проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев 

 

Уважаеми Господин Председател,Уважаеми членове на Научното жури, 

 

Представеният ми за Становище дисертационен труд на арх. Цвета Ангелова 

Жекова“ УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ 

КОМПЛЕКСИ”  е в обем и съдържание, както следва: 

Същинското изследване,

Структурата на дисертационния труд следва методиката на сравнителения анализ. 

Чрез хронологичен анализ и синтез на различни литературни източници и метода 

 включва 254  стр., разделени във Въведение и три части 

със 138 бр.  фигури, 6 бр. таблици и библиография със 17 заглавия на кирилица, 2 

на Латиница, 22 заглавия Нормативни документа (Закони и Наредби)  и 39 

електронни източника. Брой публикации 3. 
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на графо-аналитичния анализ при създаване на вариантни решения, приложими в 

България, авторът защитава своята теза и гради съответните изводи и заключения. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Трудът е развит в следната методическа последователност: 

Предмет на изследване 

 Цел и Задачи на изследването 

Териториален, времеви и тематичен обхват 

 Използвани Подходи и методи за анализ 

Основна изследователска теза 

Глава I. Преглед на развитието на транспортния сектор  

1. Исторически преглед на развитието на транспорта 

2.  Съвременно състояние на транспортната инфраструктура в България 

3. Нормативна рамка в транспортния сектор в България 

4. Устройствено планиране на транспортния сектор в България 

5. Класификационни и функционални изисквания на пътническите сгради 

съгласно нормативите в България 

Изводи към глава I 

Глава II. Анализ на съвременни образци на интер-модални пътнически комплекси 

1. Критерии за анализ на териториалната локализация и пла-новите структури 

на интер-модалните пътнически комплекси 

2. Анализ на териториалната локализация и плановите структури на интер-

модални пътнически комплекси; 

3. Резултати от анализа на интер-модални пътнически комплекси 

Изводи към глава II 

Глава III.     Предложения към териториалното планиране и 

архитектурното проектиране на интер-модалните пътнически комплекси. 
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1. Териториално планиране Архитектурно проектиране на интер-модални 

пътнически комплекси 

Изводи към глава III 

Приложимост на дисертационния труд 

Приноси ; Научно-приложни приноси 

Авторът последователно и методично прави разрез през вековете на 

изследвания проблем в зависимост от климатичните особености на съответната 

географска и жизнена среда и еволюцията на транспортни технологии в глобален 

мащаб. Направен и анализиран е обстоен обзор на развитието на приемните 

сгради –Ж.П, Морски и речни гари и пристанища, летища и др. в България от 

самото им създаване до  Съвременното състояние на транспортната ни 

инфраструктура. Разгледани са Нормативната рамка в транспортния сектор - 

Национални стратегии, програми, планове, Транспортното законодателство,  

Правилата и нормативите за проектиране на транспортни сгради и съоръжения в 

България и тяхното приложение в устройственото планиране на транспортния 

сектор. Направената обширна класификация на сградите за  транспорта е 

забележителна и нейното анализиране налага на авторът да стигне до заключения, 

че „изискванията към сградите и съоръженията за обслужване на пътниците на 

водния транспорт не са установени в българските нормативни документи”, които 

водят до препоръка за промяна в ЗРР и ЗУТ. Макар, че липсата на проектантски 

опит се усеща в заключението „За първите (ПУП-ПРЗ) може да се каже, че са с 

ниско ниво на трудност, но за вторите (ПУП – Парцеларен план за обекти на техн. 

инфраструктура) - се изисква планирането да бъде на национално ниво, което 

създава значителни трудности”.  Авторът стига до извода „да се подчертае 

необходимостта районните устройствени схеми да се разработват паралелно и в 

неразривна връзка с плановете за регионално развитие в регионите за планиране и 



B ooIIaCTHTe, V ila [peACTaBilflBAT OpfaHI4tIHO eAI4HCTBo C TiX", KOeTO Cr{HTaM 3a

npaBUnHo, Ho e 6es aHarla3 3alqo roBa He ce [paBr4 y Hac r,r 3arrlo e raKa B npaKTr4Kara.

flpnsocHa uouesru B TpyAa ca: ,,flpe4roxeHue" 3a cb3AaBaHe Ha Haur4oH€lJrHa

HHTep-MoAanHa Mpexa 14 H3BeIeHnre Sarropl4 Ha Blrvfl]g'Lte IIpH perr4oHaJlHoro

rtJIaHHpaHe Ha I4HTep-MoranHr4 nbrHrdr{ecKr4 KoMrrJleKcr4 Ha 6asara ua MeroAa ta

[n aH u paH e H a I4HTep-MoAanHI4 nbrHnqecKr{ KoMrrJreKcu. llpe4noxeHara

,,Cuctenaatv3agnfl" cr{I4TaM 3a HayrrHo-o6ocgona;aa14 [punoxr4Ma B [paKTHKara.

I'l:noAure" xaro 3axlroqeHne rloKa3Bar oBJrar.rrBaHe Ha HayqHHr aHaJrA3 v vtwar

BaxHo 3HaqeHHe 3a [pl4noxeHHe HA Hayr{HHTe IIOCTAXeHAe B npar{THKara 3a

pe€Llt43upaHe Ha rIoJIoxIzreJIeH I4KoHoMI4qecKI4 e$exr. Paspa6orKara e c I43KrroLrHTeJ.rHa

aKTyaJIHOCT KbM AHeUHI4' AeH Ha ptBBr4TI4e Ha apxr4TeKTypHara Teopr4r 14 rrpar(Tr4Ka.

flpenoprrn: Fnx Nerar Aa ce uy6nzxynar Tpyaa w at6yw c rrpr4Mepare or

npoyqBaHVflTau I43BeAeHI4Te IIOyKI,I 14 npHHur,rnr4 Ha aBTOpa, r4 cneA ycneuHo yqacTue

B CbOTBeTeH KOHKypC TOfaBa Aa Ce [OTBbpA]r ,,AeMOHCTpUpaHUTa |OTOBHOCTTa 3a

BHeApflBaHe Ha xpafiruut HayrreH upoAyKT B npaKTr4Kura".

C ro3n o6eu v cbAbpxaHl,Ie ttpaeMaM, r{e Ar4ceprallr4oHHl4rr rpyA Hanb,'rHo

oTfoBaps Ha H3I4cKBaHUflTA 3A IOATOTOBKa Ha AOKTOpaHTV C rlen [OnyqaBaHe Ha

odparonareJlHa H Hayqna crerleH ",{orrop" - oBnaArBaHe Ha 3HaHrzs 14 Hayq. aHaJrH3 .

B 3ar<nnr{eHne, AaBaM cBoflTa [oJroxr4TenHa orIeHKa, Karo npeAnaraM Aa 6r,ae

npHcbAeHa o6pa:oaareJ'tHara v Hayv.ra creneH toforcrop" Ha apx. {eera Aurelona

XeKoea rto npo$ecaoHaJrHo HanpaBneHr4e 5.7. ,,Apxurexrypa, crpouTeJ.rcrBo v

reoAegul", 4oKTopcKa npofpaMa ,,Apxnrerrypa Ha ctpaArrre, KoHcrpyr(uHH.

cbopbxeHvfl u rerail^r,ur"

Cocpnr, anpul, 2015

Ilo.{nac:
Paaee/
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