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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: Архитектура на училищните сгради, историческо развитие, 

съвременни тенденции и перспективи в началото на ХХI век. 

 Автор: арх. Радост Стаменова Райновска, докторант на самостоятелна 

подготовка, към катедра “Архитектура и урбанистика“ на Архитектурния 

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

 Научни ръководители: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и 

проф. д-р арх. Константин Бояджиев. 

 Със заповед № 2183 от 22.07.2014 г. на ректора на ВСУ „Черноризец 

Храбър” съм назначен за член на Научно жури за защита на дисертационен 

труд с автор арх. Радост Стаменова Райновска по професионално направ-

ление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, докторска програма 

„Архитектура на сградите, съоръжения и детайли“. 

Представеният от докторанта дисертационен труд съдържа 187 стр. 

текст, вкл. 72 фигури, 11 таблици (7 от тях авторски), 17 модела , от които 9 

авторски. Библиографията включва 71 източника на български, руски, ан-

глийски и френски. Приложени са един авторски проект за реконструкция 

на училище и една реализация на училище и учебен център.  

Актуалността на дисертационния труд е безспорна. Съвременният 

учебен процес се провежда с авангардни информационно-комуникационни 

средства и методи и изисква адекватна учебна среда. Училищната сграда 

трябва да отговаря на новите изисквания и да е в състояние да осигурява 

развитието и прогреса в образователния процес. Като член на ЕС, България 

е длъжна да осигури съвременните изисквания към сградите и средата. 
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 В годините на прехода реформите в образованието у нас са частични и 

не отговарят напълно на новите изисквания. Няма и стратегия за развитие на 

остарелия сграден фонд. Това придава особена значимост на настоящия 

дисертационен труд. 

Арх. Райновска отлично познава актуалното състояние на разработ-

ваните проблеми, плод на задълбочена изследователска работа. 

Дисертацията е добре структурирана и богато илюстрирана, като авторката 

последователно и убедително излага тезите си. Приложените от арх. Рай-

новска методи на научно изследване й позволяват да постигне поставените 

в дисертационния труд цели и задачи. Нямам критични забележки по труда. 

        По-важни приноси на автора са:  

- Изведената нова, обобщена класификация за структурообразуващи 

функционални единици на сгради на образованието; 

- Изведените принципни направления на развитие в композиционните 

структури от най-новата световна проектантска практика в областта на 

сградите за образование; 

- Установените нови типологични варианти на композиционна струк-

тура на училища и образователни комплекси „отворен” и „затворен” тип;  

- Създадените концептуални модели за нови училищни сгради и за 

реконструкция и адаптация на съществуващи училища;  

- Изведените методични условия за анализ, оценка и прогнози за раз-

витие на училището като образователен комплекс; 

- Изяснените основни тенденции в образователния процес и отраже-

нието им в съвременната проектантска практика;  

- Направените предложения за промени в действащата у нас норма-

тивна уредба за сгради на образованието. 

Трудът е разработен на високо професионално равнище, като напълно 

покрива изискванията за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор”. Препоръчвам на автора да публикува дисертацията, тъй като 
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представлява интерес както за студентите по архитектура, така и за прак-

тикуващите архитекти, и за всички заети в сферата на образованието. 

 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. Райновска има 3 участия с доклади на международни конферен-

ции и общо 4 публикации по темата на дисертацията, с което надхвърля 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд „Архитектура на училищните сгради, истори-

ческо развитие, съвременни тенденции и перспективи в началото на  ХХI 

век“, с автор арх. арх. Радост Стаменова Райновска категорично 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. Радост Райновска, 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 и богатата й преподавателска и проектантска 

дейност, където прилага резултатите от изследванията си, убедено препо-

ръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на арх. Радост Стаменова 

Райновска образователната и научна степен “доктор” по научната 

специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли” в професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и 

геодезия”. 

                                                          Изготвил становището:           
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                (проф. д-р арх. Антон Гугов)  


