
 

                                                С Т А Н О В И Щ Е 
 
                       от проф. д-р, л. арх. Пенчо Кръстев Добрев, 
                 Висше строително училище ”Любен Каравелов”,     
                             Архитектурен факултет, София 
Член на Научното жури, определено със Заповед №.989/06.02.2014 
          г. на  Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна  
 
за докторантския  труд „ Устройство на териториите за сгради и 
комплекси за съхранение и производство на растителни и  
                             животински продукти „  
              с автор арх. Димитър Стефанов Власарев  
              и  научен ръководител -  проф., д-р, арх. Любен Сиврев,   
    за получаване на научна степен „Доктор” по професионално  
      направление 5.7.  ”Архитектура, строителство и геодезия”, 
научна специалност „ Териториално, ландшафтно устройство и 
                                        градоустройство” 
                  
 
    

Докторантският  труд „ Устройство на териториите за сгради и 
комплекси за съхранение и производство на растителни и 
животински продукти” е самостоятелна научно- изследователска 
разработка на арх. Димитър Стефанов Власарев  по изследвания, 
проведени във ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна и ВСУ „ Любен 
Каравелов” – София.  
Научен ръководител на докторанта е проф.,д-р, арх. Любен  Сиврев. 

Докторантът е зачислен със Заповед на Ректора на ВСУ 
„Черноризец Храбър” - № 1951 от 27.07.2012 г. в докторантура на 
„самостоятелна подготовка”, към катедра „Архитектура и 
урбанистика”.  

Кратки биографични данни 
Димитър Стефанов Власарев е роден през 1954г. и след  

завършване на средното си образование през 1975 г., е приет във 
Висшия институт за архитектура и строителство (сега УАСГ), 
специалност „Архитектура”. Още по време на следването си, той се 
ориентира към изследване  проблемите на производствените 
територии, като  в периода 1983- 1985 г. специализира в рамките на 
развитието си като урбанист, в сферата на устройството на 
промишлените територии и по – специално,  в областта на мерките 
за опазване на околната среда при сградите и комплексите в 
отрасъла на хранително – вкусовата промишленост. В периода 1997 



– 2008 г. арх. Д. Власарев работи като главен архитект, 
последователно в общините Крумовград и Костинброд.  

Като архитект с голям творчески стаж и професионален трудов 
опит, от 2008 г. до момента, арх. Димитър Стефанов Власарев 
заема длъжността Главен асистент във Висшето строително 
училище ”Любен Каравелов” – София. Преподавателската му 
дейност към Катедра” Градоустройство, теория и история на 
архитектурата” е в сферата на териториалното, селищно 
устройство, градоустройството и устройствените проблеми при 
производствените територии.  

Общо описание на представения докторантски труд 
Докторантския труд „Устройство на териториите за сгради и 

комплекси за съхранение и производство на растителни и 
животински продукти” на докторанта на самостоятелна подготовка 
арх. Димитър Стефанов Власарев съдържа 281 страници текст. 
Отделно има приложение от 11 страници, 7 страници литература, 15 
страници описателен списък на фигурите в дисертационния труд и 
една страница списък на таблиците, поместени в текста. 
 Резултатите от същинското изследване на докторанта са 
изложени в 276 страници, като текста е структуриран в 5 части, с 
226 фигури и 13 таблици. От тях 154 броя фигури и 8 таблици са 
оригинални авторски. Общия обем на приложенията е 33 страници с 
13 фигури. Списъкът на литературните източници съдържа 57 
публикации (без ползваните наши нормативни документи в областта 
на изследването), от които 27 на български език, 19 на руски език и 
7 на западни езици. Докторанта е приложил списък от 7 публикации 
по темата на дисертационния труд. 
 Съдържанието на докторантския труд е структурирано в пет 
раздела. В „Увод” се анализира актуалността на проблемата. 
Определен е предмета на изследване и методичния подход, който 
се основава на критичния анализ на нашия и чужд опит при 
планирането на териториите на земеделските сгради и на 
хранително – вкусовата промишленост.  

Във втория раздел – „Критерии за локализация, на базата на 
санитарните и екологични изисквания”, авторът представя 
основната част от своите анализни проучвания. Съществения 
принос на докторантския труд в този раздел е, че разглежда и 
поставя като основна класификационна значимост и  
съобразяването с екологичните изисквания, свързани с опазването 
на околната среда. 
  Третият раздел – „Устройствени структури и режими. 
Изследване и нови постановки при планирането”, представят 
изследванията и резултатите на докторанта при решаването на 



поставените задачи като цел на докторантския труд.
 Екперименталният подход на докторанта към решаването на 
поставените задачи е придружен с оригинални авторски схеми, 
разработки и таблици, плод на неговия значителен изследователски 
и практически опит. 
 В четвъртият раздел – „Необходими изисквания за устойчиво 
развитие на комплекси за зърносъхранение и зърнопреработка” , се 
правят  обобщени изводи като се  предлага, в бъдеще при 
определяне на устройствените режими и норми за 
производствените територии, да се обърне сериозно внимание на 
защитната функция на зеленината, с оглед опазването на 
природната среда и здравето на хората.  

Последният раздел „Заключение и принос” представя крайните 
резултати и изводи от изследването в процеса на работа по 
докторантския труд и приносите на докторанта за устройствената 
теория и практика, при планирането на териториите за сгради и 
комплекси за съхранение и производство на растителни и 
животински продукти. Те имат както научна, така и научно – 
практическа насоченост. 
 Считам, че направените изводи от арх. Д. Власарев и научните 
и научно – приложни приноси на неговия докторантски труд ще 
бъдат много полезни за бъдещото развитие на специализираната 
нормативната уредба и за устройствената практика в отрасъла. 
 Кратка  характеристика на творческата и професионална 
дейност на докторанта 

Учебно-педагогическа дейност. Наред с професионалните си 
ангажименти като архитект и урбанист, докторанта – арх. Д. 
Власарев през последните години се е ориентирал основно към 
учебно- педагогическа дейност във ВСУ „Любен Каравелов” – 
София. Сериозната му ерудираност и отзивчивост като 
преподавател, го прави уважаван и търсен от студентите за 
консултации и съвети. 

Научна и научноприложна дейност. Научната и научно  
приложната дейност на докторанта на настоящия етап (2008 – 2014 
г.), е съсредоточена главно в областта на изследванията по 
избраната тема на докторантския труд. Резултатите от неговите 
проучвания в процеса на работа върху докторантурата, ежегодно са 
представяни под формата на доклади на международните научни 
конференции организирани от ВСУ „Любен Каравелов” и са 
публикувани в издаваните сборници, отразяващи работата на 
научните форуми. Броят на публикациите е напълно достатъчен - 7 
броя (с изключение на един, всички останали са негови 



самостоятелни разработки), за да покаже всички аспекти на 
изследване в процеса на работа.  

Научни и  научноприложни приноси. Най-важният резултат 
от докторантския труд на арх. Д. Власарев са научните приноси, с 
цел внасяне на ред в проектанската практика при разработването 
на ОУП и ПУП на земеделски територии. От друга научноприложна 
страна, чрез маркирането на основни методически насоки, се 
предлагат решения на важните проблеми, които трябва да намерят 
отражение в една бъдеща наредба в тази област.  
 Искам да подчертая, че и при научните, и научноприложни 
приноси, докторанта поставя като основна задача важността на 
решаването на екологичните проблеми и опазването на околната 
среда.  

Принос на настоящия докторански труд е, че в него се прави  
научно обоснован анализ на голям брой проблеми, отнасящи се до 
решаването на екологични нарушения на околната среда, 
предизвиквани от сградите и комплексите за съхранение и 
производство на растителни и животински продукти.  

Оценка на личния принос на кандидата 
Докторантския труд на арх. Д. Власарев е резултат от 

самостоятелната му работа върху избраната тема.  
С изключение на един, всички доклади изнесени на научни 

форуми и публикувани след това са негова самостоятелна 
продукция.  

Без да омаловажавам самостоятелността при разработването 
на докторантския труд от страна на арх. Д. Власарев, не мога да не 
отбележа и приноса на научния му ръководител – проф., д-р, арх. 
Любен Сиврев за постигнатите високи резултати в разработката. 

 Препоръки 
Важността на изследването в докторантския труд и направените 

изводи в него под формата на научни и научноприложни приноси са 
много ценни за практиката при планиране на териториите за сгради 
и комплекси, за съхранение и производство на растителни и 
животински продукти. От тази гледна точка, бих препоръчал на 
докторанта да продължи своите изследвания, като разшири 
насоката на своите проучвания и в останалите видове ползвания на 
агростопанските територии, като резултатите от тях да публикува 
под формата на монографии.  

 Лични впечатления 
От личните ми контакти с гл.ас.,арх. Д. Власарев съм останал 

с впечатлението за един отговорен колега, който упорито, 
системно и качествено извършва своята изследователска, 



преподователска и практическа дейност, довеждайки до 
успешен резултат всички задачи, с които се е заел.  

 Заключение 
При процедурата за зачисляване на докторанта арх. Димитър Стефанов 

Власарев като докторант на самостоятелна подготовка към катедра „ 

Архитектура и урбанистика” във ВСУ „Черноризец Храбър” са спазени 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България както по отношение на зачисляването и обучението, така и при 

отчисляването му с право на защита. Качествата на докторантския труд, 

научната и педагогическата дейност на гл. ас.,. арх. Димитър Стефанов 

Власарев съответства на изискванията на ЗРАСРБ и  Правилника към него 

за получаване на научната степен „Доктор”. 

Оценявайки високо професионализма и научната подготовка на 

докторанта при разработването на докторантския труд на тема 

„Устройство на териториите за сгради и комплекси за съхранение и 

производство на растителни и животински продукти” и във връзка с 

направеното по- горе заключение , предлагам на почитаемото жури,    

гл. ас.,. арх. Димитър Стефанов Власарев да получи научната степен 

„Доктор” по професионално направление  5.7.  ”Архитектура, 

строителство и геодезия”, научна специалност „ Териториално, 

ландшафтно устройство и градоустройство” 
 
 
  

 

      Член на жури : 

 
                                                        ( проф., д-р, л. арх. Пенчо Добрев) 
 

 


