
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов, 

ръководител на сектор “Архитектура” в ИИИзк - БАН 

  

 ОТНОСНО: Дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, 

строителство и геодезия”, научна специалност “Териториално и ландшаф-

тно устройство и градоустройство”. 

          Тема: Устройство на териториите за сгради и комплекси за 

съхранение и производство на растителни и животински продукти. 

 Автор: арх. Димитър Стефанов Власарев, докторант на самостоятелна 

подготовка, към катедра “Архитектура и урбанистика“ на Архитектурния 

факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна.  

 Научен ръководител: проф. д-р арх. Любен Сиврев 

 Със заповед № 989/06.02.2014 г. на Ректора на ВСУ “Черноризец 

Храбър”, гр. Варна, съм назначен за член на Научното жури по процедурата 

за защита на дисертационен труд на тема “Устройство на териториите за 

сгради и комплекси за съхранение и производство на растителни и живо-

тински продукти”, с автор гл. ас. Димитър Стефанов Власарев.  

Представеният от арх. Димитър Власарев дисертационен труд съдържа 

281стр., включително 11 стр. приложения, 7 стр. литература, 16 стр. спи-

съци на фигурите и таблиците. 

Актуалността на дисертационния труд е безспорна. Бурното иконо-

мическо развитие в последните десетилетия на 20-ти и началото на 21 век 

води до безпрецедентно замърсяване на околната среда. Правилното пла-

ниране и териториалното структуриране на видовете дейности с аграрно- 

стопански функции може в значителна степен да съдейства за опазването на 

околната среда и устойчивото развитие. Арх. Власарев отлично познава 

актуалното състояние на проблема, търси и намира решения в труда си. 
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Дисертацията е добре структурирана, като авторът последователно и 

убедително излага тезите си. Приложените от арх. Власарев методи на на-

учно изследване му позволяват да постигне поставените в дисертационния 

труд цели и задачи. 

        Приемам напълно приносите в труда на арх. Власарев:  

- предлага се подобряване на устройствената структура в рамката на 

общите и подробни планове на населените места, засягаща производ-

ствените територии с агростопанско предназначение като се изяснява 

мястото и ролята на териториите за сгради и комплекси за съхранение и 

производство на растителни и животински продукти; 

- поставя се начало на цялостен анализ на териториите с агростопанско 

предназначение от системата “труд” и връзката им с останалите сис-

теми: “обитаване” и “отдих”; 

- въвежда се локализация на комплексите за съхранение и производство 

на растителни и животински продукти на база на санитарно хигиенните 

изисквания, която в значима степен, научно обосновава планирането на 

общите и подробни устройствени планове по отношение на устройст-

вените режими и устройството на санитарно защитните зони в плана.  

 Дисертационният труд може да бъде полезен: при решаване на въп-

росите за устойчиво развитие на агропроизводствените територии по от-

ношение мястото им в устройственото планиране; като методика за пла-

ниране на градоустройствената структура на териториите за сгради и ком-

плекси за съхранение и производство на растителни и животински про-

дукти; като основа за разработване на бъдещи нормативни документи, в 

областта на устройството и планирането на агростопанските територии. 

Трудът е разработен на високо професионално равнище, като напълно 

покрива изискванията за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор”. Арх. Власарев има 7 участия с доклади/публикации на между-

народни конференции у нас, с което надхвърля нормативните изисквания. 



 

 

3

 Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря 

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните 

постановки, съдържанието, постигнатите резултати и научните приноси. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд “Устройство на териториите за сгради и комп-

лекси за съхранение и производство на растителни и животински продук-

ти”, с автор арх. Димитър Стефанов Власарев показва, че докторантът 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по 

научната специалност, аналитично мислене и способност да провежда 

самостоятелни научни изследвания.  

Трудът на арх. Димитър Власарев, съдържа научни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката, доразвиват и обогатяват 

съществуващите знания, като отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и правилника на ВСУ “Черноризец Храбър”, за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор”. 

Предвид гореизложеното, предлагам на почитаемото Научно жури да 

присъди на арх. Димитър Стефанов Власарев образователната и научна 

степен “доктор” по научната специалност “Териториално и ландшафтно 

устройство и градоустройство”, в професионално направление 5.7. 

“Архитектура, строителство и геодезия”. 

26 февруари 2014 г.                                                Изготвил становището: 

                  

                                                                                 (проф. д-р арх. Антон Гугов) 

  


