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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 „Териториално и 

ландшафтно устройство и градоустройство“. 

          ТЕМА: Развитие на рекреационно-туристическите зони в 

пристанищни територии и тяхното интегриране с центровете на градовете 

(на примера на Варна и Бургас).  

  АВТОР: арх. Йордан Димитров Любенов, докторант на самостоятелна 

подготовка, към катедра “Архитектура и урбанистика“ на Архитектурния 

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

 НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров. 

 Със заповед № 87 от 06.02.2015 г. на ректора на ВСУ „Черноризец 

Храбър” проф. д.пс.н. Галя Герчева съм назначен за член на Научно жури за 

защита на дисертационен труд с автор арх. Йордан Димитров Любенов по 

професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, 

докторска програма „Териториално и ландшафтно устройство и градоуст-

ройство“. 

Представеният от докторанта дисертационен труд е в обем от 276 стр. и  

включва 50 таблици, 283 фигури и отделно 4 бр. приложения с общ обем от 

48 стр. Библиографията е в обем от 14 стр. и съдържа 186 бр. цитирани в 

текста информационни източника на кирилица и латиница. 

Актуалността на дисертационния труд е неоспорима. Пристанищата в 

крайморските градове са притегателен център за туристите и гостите. С 

развитието на туризма у нас, възниква потребност от изграждане на нови 

пасажерски и яхтени пристанища, както и  реконструиране на съществу-

ващите зони и насищането им с културни, търговски и рекреацион-

но-туристически функции. От значение е и осъществяването на връзката им 

с централните градски части и пешеходните зони.  
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Проектирането и реконструкцията на пристанищните зони в големите 

крайморски градове имат своята специфика и нормативни изисквания, и 

самостоятелното им изследване е наложително. 

Арх. Любенов отлично познава актуалното състояние на разработва-

ната проблематика. Дисертацията е добре структурирана и богато илюст-

рирана, като авторът последователно и убедително излага тезите си. При-

ложените от арх. Любенов методи за научно изследване му позволяват да 

постигне поставените в дисертационния труд цели и задачи.  

        По-важни приноси на автора са:  

- Установени са основните фактори при устройственото планиране и 

изграждане на пристанищата на Бургас и Варна в периода от края на ХІХ до 

края на ХХ век и промяната в отношенията между тях и центровете на 

градовете; 

- Извлечени са изводи относно предимствата и недостатъците на мето-

дите за разработване и реализиране на съвременни проекти и реализации за 

реконструкция на части от съществуващи пристанищни територии на някои 

големи европейски градове (Генуа, Барселона, Хамбург, Хелзинки и Ко-

пенхаген); 

- Изяснени са специфичните особености в методиката за проучване и 

разработване на устройствени планове за реконструкция на части от съ-

ществуващи пристанищни територии за нуждите на рекреацията и туризма 

и за интеграцията им с градските центрове; 

- Разработени са основни насоки и принципни схеми за определяне на 

разположението, функционалното съдържание, плановата, обем-

но-пространствената и архитектурно-художествената композиция; 

- Направени са предложения за подобряване на нормативно-правната 

уредба за управление на процесите при реконструкция на пристанищни 

зони в България. 
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Трудът е разработен на високо професионално равнище, като напълно 

отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна сте-

пен “доктор”. Препоръчвам публикуването му, тъй като представлява ин-

терес както за студентите по архитектура, така и за проектантите. 

 Авторефератът представя адекватно дисертационния труд и отговаря 

на законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните 

постановки, съдържанието, постигнатите резултати и научните приноси. 

Арх. Любенов има 2 участия с доклади на международни конференции 

и общо 4 публикации по темата на дисертацията, с което напълно покрива 

изискването за публикации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд „Развитие на рекреационно-туристическите 

зони в пристанищни територии и тяхното интегриране с центровете на 

градовете (на примера на Варна и Бургас)“ с автор арх. Йордан Димитров 

Любенов показва, че докторантът притежава задълбочени теоретични 

знания и професионални умения по научната специалност, аналитично 

мислене и способност да провежда самостоятелни научни изследвания.  

Дисертацията на арх. Йордан Любенов, съдържа научни резултати, 

които представляват оригинален принос, 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, убедено препоръчвам на почитаемото на-

учно жури да присъди на арх. Йордан Димитров Любенов образователната 

и научна степен “доктор” по научната специалност „Териториално и 

ландшафтно устройство и градоустройство“ от професионално направление 

5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”. 

                                                          проф. д-р арх. Антон Гугов:           

               


