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Рецензията е разработена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Правилника на ВСУ "Ч. Храбър". 
 

Докторантът на „самостоятелна подготовка“ към катедра „Архитектура и 
урбанистика“ към Архитектурен факултет е отчислен с право на защита, при което 
дисертационният труд е предварително обсъден в научно звено на АФ и е насрочен 
за защита със заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ . 

Рецензентът оценява по достойнство амбицията на докторанта да разработи 
специфичната, сложна и противоречива тематика, свързана с влиянието на 
отпадъците и вторичните суровини върху архитектурата. От друга страна тази 
професионална амбиция на автора го изправя пред редица научно-изследователски 
рискове, на които си струва да се спрем в настоящата рецензия.  

ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
По обем и структура на дисертационния труд, той отговаря на възприетите в 

България изисквания за такова теоретично изследване. Трудът съдържа 151 
страници формат А4 и се състои от въведение, три глави, заключение и приноси, 
публикации на автора по темата, библиография, приложения. Спорно е включването 
на авторски разработки на мебел и проектни решения като неразделна част от 
дисертацията. Библиографията е 51 литературни източника и нормативни акта и 96 
други /ел./ източника. Публикациите на автора по темата на дисертацията са 9 броя 
и са представени 18 броя приложения. По този начин може да се приеме, че трудът 
на автора като обем съответства на минималните изисквания за ОНС "Доктор"  

ОТНОСНО УВОДА, АКТУАЛНОСТТА, ТЕЗАТА И ЦЕЛТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 
В самото начало, в увода на разглеждания труд се започва с цитат от Закона 

за управление на отпадъците, където "в § 1., т. 17 е записано, че "Отпадък" е 
всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи". Авторът разглежда 
критично това определение, при което според него "всяко вещество или предмет е 
вече отпадък, защото ако не съзнателно, то несъзнателно човек възнамерява да 
се освободи от всяка една притежавана от него вещ". По мнение на рецензента 
това съждение в самото начало на труда не допринася за неговите качества. За 
съжаление по-нататък авторът допълнително посочва, че "Стремежът на 
настоящият труд е частично  да  запълнени тази мъглява зона в дефиницията, в 
която даден предмет не изпълнява първоначалните си функции, но и не е 



 

 

достигнал края на жизненият си цикъл, като боклук." Той пояснява, че "поради 
тази причина в следващият текст терминът „отпадък“ не носи значение на 
крайно състояние на елементите, а като междинна фаза – вторична суровина. 
Нововъведеното понятие, от автора, „ретектура“ има за цел да дефинира този 
клон от архитектурата и архитектурния дизайн, който ползва отпадъците-
вторични суровини като градивна част в работата си". Направеното задълбочено 
интердисциплинарно проучване се стреми, така както посочва автора "чрез 
множество примери от страната и чужбина, да покаже възможните положителни и 
отрицателни страни на описаното направление." 

Актуалността на темата се основава на представената през декември 2015 
год. идея на Европейската Комисия за Кръгова икономика като модел, насочен 
към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, на практика означава възможно 
най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на 
съществуващи материали и продукти.  

До преди няколко години икономическата еволюция на човечеството бе довела 
до нагласата, че щом отпадъците не се виждат, значи те не съществуват. Едва в 
последните десетилетия те са разпознати, като един допълнителен, неизползван 
ресурс. В този ресурс ретектурата намира своя потенциал и визия за устойчивите 
предложения, които предлага. 

Именно актуалността на темата и нейната слаба и разпокъсана проученост е 
повода авторът да се заеме със систематизирането и изследването на проблемите 
й. "Степента на проученост на проблема за широкото ползване на отпадъци в 
архитектурата и архитектурният дизайн е твърде слабо проучена."  

TEЗАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, така както я определя автора е "Прилагайки 
метода на интердисциплинарното научно проучване да се изведе тезата за 
необходимостта от приемането на отпадъчните и вторичните материали като 
напълно „равноправен“ материал в архитектурата и архитектурния дизайн."  

ЦЕЛТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е спорно като дефиниране на понятие, което само 
по себе си се нуждае от допълнително пояснение, освен като работно понятие за 
нуждите на конкретния дисертационен труд. Според текста на автора "Целта на 
дисертационния труд е да дефинира обхвата и съдържанието на понятието 
„РЕТЕКТУРА“ в архитектурата и архитектурния дизайн и да изгради система от 
неговите положителни и отрицателни страни чрез въвеждането на една обща 
класификация и на методи на работа с вторичните суровини." Цитираната от автора 
цел не кореспондира пряко с направените от него общи изводи и научно-
изследователските приноси от труда.  Слабостите от не добре дефинираната цел 
рефлектира на посочените от автора "ЗАДАЧИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ", които са по скоро извън приетата за архитектурната 
професия специфична теоретична методология. 

Обект на изследването на дисертационния труд, който се посочва от автора е 
"примери за вторично ползване на предмети и вещи, които някой биха сметнали за 
отпадъци в архитектурата и дизайна... примери за рециклиране на елементи и вещи 
от бита по начин, по който си личи техният първоначален произход." 

Авторът изрично се спира на РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА, при което въвежда 
своя нов термин "ретектура – архитектурата, обърната срещу консуматорското 
общество, с дизайн, ползващ вече употребени стоки и материали, като един 
общоприет, не замърсяващ дизайнерски елемент, който може да бъде реализиран 
от превозни средства, електронни и електрически уреди, опаковки или просто вещи." 
Тук е подходящо рецензентът да поясни, че класическото етимологическо тълкуване 
на думата архитект произлиза от латински architectus, която произлиза от гръцката 
(arkhi-, началник + tekton, строител), т.е. главен строител. Тази бележка би била 
уместна относно нововъведенето понятие от дисертанта „ретектура”, която според 
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него "намира своята коректна морфология отговаряща като семантика на „повторно 
майсторене или създаване”; По подобен начин се въвежда и думата "рематериал"  - 
Вещ (предмет), продукт на човешката дейност, изработена с функция, която е 
изпълнявала, но не може или не е желано повече да изпълнява и като 
структуроопределяща единица на ретектурата, трансформирана от изпълнили 
функцията си предмети формообразувайки нова материална жизнена среда. 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
В ГЛАВА 1. докторантът разглежда отпадъците като суровина за въведеното от 

него понятие "ретектура". 
В раздел "1.1. История на генерирането, събирането и оползотворяването на 
отпадъци" той сам констатира, че "до началото на ХХ-ти век проблемите, свързани с 
боклука, стоящи пред архитектите, са били по скоро градоустройствени и свързани с 
градската инфраструктура", т.е. тези проблеми са извън тематиката на дисертацията 
по същество и те не се разглеждат в контекста на дисертационните цели.  
В раздел 1.2. дисертантът описва "Методи за справяне с битовите отпадъци":  
  -1.2.1. Открито сметище (депо) 
 - 1.2.2. Енергийно оползотворяване, в.т.ч. съвременни инсталации за 
изгаряне, инсинерация и пиролизa. 
 - 1.2.3.Рециклиране, при което се показват ползите от рециклирането и 
преработката на някои видове отпадъци. 
В раздел 1.3. авторът се спира на "Ефективното използване на ресурсите и 
кръговата икономика в европейският съюз". 
Преди да направи своите изводи от изследванията в гл. 1. Дисертантът обобщава, 
че "българският отпадък, спада към т. нар. „средиземноморски отпадък”, при който 
всичко се събира на едно място, то очевидно е, че това изключително затруднява и 
оскъпява разделянето му. Действа системата на „клошарите“, които извършват 
дейностите по сепариране" Тези твърдения не влияят положително на 
дисертационния труд. 

Направените изводи към глава 1. също остават принципно извън 
архитектурната теория по същество. Тук само се споменава въведеното от автора 
ново понятие "Ретектура" и то без особено значение за съществуващата теория на 
архитектурата - конструктивна, композиционна, функционална и т.н. 

Авторът пояснява, че "Ретектурата е разпознаваема, като вид рециклиране". В 
тази част от труда има изрази и становища, които са спорни, като следните " В този 
смисъл за своето съществуване тя изцяло разчита на генерирането на отпадъци 
(ненужни, за някого, вещи и предмети). Така също разпознава и нашето общество, 
като такова непрекъснато генериращо подобни елементи. Дори може да се стигне и 
по-далеч с твърдението, че при така структурираното съвременно обитаване, в 
дългосрочен план, единственият материален продукт на човечеството са 
отпадъците.......Идеологията на консумеризма ни води към прогресивното 
генериране на остарели, нежелани продукти. Това ще продължава да бъде така, 
докато икономическият строй го налага. Поради привидно екологични предпоставки, 
по света се забранява употребата на опаковки и продукти за еднократна употреба, 
произведени от пластмаса. Остава съмнението, че причините за тези забрани не са 
толкова екологични колкото икономически, въпреки фрапиращото замърсяване на 
световният океан. Когато се наблюдават внимателно причините около отказа от внос 
на една от най-големите страни Китай, импортираща такива вторични елементи с 
цел рециклирането им това несъмнено поставя останалите изнасящи подобни 
продукти страни в деликатна икономическа ситуация."  

В ГЛАВА 2. авторът разглежда "ретектурата" като основа на устойчивата 
архитектура и дизайн и я определя като "част от всеобхватната концепция за 
“устойчиво развитие“, устойчивата архитектура се стреми да ограничи влиянието 



 

 

оказвано върху природната среда от сградите." Тя трябва преди всичко да създава 
жизнена среда, която да осигури устойчиво развитие на човека и обществото. 
Остава впечатлението за известна декларативност в ползваните изрази.  
 В РАЗДЕЛ 2.1. са изследвани световни и местни примери на ретектура. 
Посочени са примери за това „Монт Тестачио“ в Рим, къщите от стъклени бутилки 
построени в голата пустош на щата Невада в САЩ, „Номадския музей“ на 
арх.Шигеру Бан, „Земните Кораби“ на арх. Майкъл Рейнолдс, многобройните и 
разнообразни къщи и арт инсталации на Дан Филипс от Тексас. Посочени са някои 
примери от България. 
 В РАЗДЕЛ 2.2. "икономическо, социално и екологично приложение на 
ретектурата" се посочва, че "България, в контекста на ретектурата, се намира в 
средата между развитите и развиващите се страни."  
 В РАЗДЕЛ 2.3.,2.4.,2.5.,2.6. и 2.7. докторантът задълбочено и с подходящата и 
специфична за него терминология разглежда "държавната икономическа система, 
като фактор за възприемането и приложението на произведенията на ретектурата, 
културните влияния, изкуствата и произведенията на ретектурата, както и 
семиотична интерпретация на продуктите на дизайна изпълнени от вторични 
материали, естетическите манипулации за целите на ретектурата и конструктивно-
статически изследвания на материалите на ретектурата." 
По нататък в дисертацията се прави анализ на проучения материал относно 
дълговечност, както и "анализ на ретектурата чрез политически, икономически, 
социален и технологичен … анализ".  
 В РАЗДЕЛ 2.10. се описва експеримента с обществената дискусия, която е 
проведена в началото на 2018г. в сградата на САБ. Изводът, че "всяка вещ в края на 
жизнения си цикъл ще се превърне в никому ненужен отпадък, а философията на 
ретектурата е този жизнен цикъл да бъде максимално удължен, така че да се 
спестят енергия и ресурс за едно по-устойчиво развитие" може да се възприеме от 
рецензента дотолкова, доколкото тематично е свързан с дисертацията, но не води 
до съществени последствия за архитектурната теория. Същото важи и за 
отворената интернет анкета „архитектура и дизайн от ненужни вещи „ретектура”, 
проведена от автора на дисертацията, както и разглеждането на въпроса за 
"опасностите и пречките при използване на отпадъци", което по принцип е 
достойнство на труда, но до известна степен в страни от специфичната 
архитектурна теория и практика. Ето защо и изводите към глава 2 като цяло 
изглеждат донякъде популярни, а именно: "Макар и предхождани от социалните, 
икономическите фактори са водещи при употребата на ретектурата като начин за 
рециклиране на отпадъци. С цел повишаване на икономическият, а понякога и 
политическият ефект се наблюдава стремеж към манипулация на популярното 
мнение към продуктите на ретектурата. Това, към момента на работа върху този 
дисертационен труд, би могло да се разглежда с положителен характер. 
Показателно е, че промяна на отношението към продуктите, считани за отпадъци 
единствено чрез социално-екологична пропаганда е трудно осъществимо 
начинание. Ползването на вторични материали като изразно средство в изкуството, 
налага нов тип възприятие в културата на обществото, пред което се представя. 
Така изкуството, със своите абстрактни послания, става авангарда на движението 
изменящо представите ни за ползите от вторичните материали. Изследванията на 
якостните и техническите характеристики на рематериалите са задължителни с 
оглед безопасната експлоатация на продуктите на ретектурата.Наложителен е 
предпазлив подход при работата с рематериалите, за да се избегнат евентуалните 
нездравословни влияния върху човека и природата." 

Съществените за архитектурната теория достойнства на труда могат да се 
открият в ГЛАВА 3. "авторски класификации, методи и процеси на работа в 



 

 

ретектурата." Там се разглежда класификацията на изучаваните примери по вид на 
отпадъка, в.ч. превозни средства, опаковки, електроника и електрически уреди – е-
отпадъци, дребни предмети и вещи и т.н. Авторът сполучливо въвежда 
класификация според причините за използване на рематериали, както следва: 

 - по Финансови съображения 
 - за Подчертаване на функцията на сградата или помещението. 

 - като Изразно средство за протест 
 - като Мода 

 - като индустрия с потенциала на вторичните материали в дизайна - елементи 
с добавена стойност.  

 По нататък авторът разглежда методи на работа в ретектурата, система за 
маркиране на продуктите на ретектурата и експериментални проекти и 
изследователско-приложни разработки, което заслужава внимание, като реално 
достойнство на дисертационния труд.Това проличава в направените изводи към 
глава 3, където се посочва, че "е разработена методика за работа с рематериалите 
и са взети предвид всички основополагащи принципи за работа в дизайна и 
архитектурата, като акцент е положен върху конструирането, безопасното ползване 
и естетическото възприятие на елементите на ретектурата. Дадени са съвети по 
всеки един от описаните пунктове за повишаване на търсеният ефект от работата." 
Посочва се с основание, че въведената нова система за маркиране на продуктите на 
ретектурата би улеснила бъдещата дизайнерска работа." 

Заключението към дисертационният труд е, че той дава теоретични и 
практически насоки за работа с рематериалите, наблягайки на техните символични и 
индустриални възможности и че добавянето на ново изразно средство в палитрата 
на архитектурната прогресия дава множество възможности, разбира се с опция за 
промяна спрямо моментното им семиотично значение. 

Авторът-докторант посочва в заключението си, че дисертационният труд в 
експерименталната си част цели да стимулира въображението така, че пазара и 
индустрията да усетят обществените, социалните и най-вече икономическите 
предимства, при които рематериалите носят своята добавена стойност и 
възможности за бъдещо развитие и прогрес. Независимо от посочените 
положителни страни на дисертацията дефинирането на "ОБЩИ ИЗВОДИ" в 
разглеждания от рецензента труд не се приема положително. То съдържа общи 
констатации, мнения и пожелания от рода "Необходима е промяна в мисленето и 
моралното отношение. Такава промяна би могла да се направи в известна степен 
чрез законодателството, но най-вече чрез промяна в консуматорското възпитание." 
Пожеланието от докторанта, че "също би следвало да се помогне на индустрията да 
открие скритата добавена стойност на материалите и да я използва целесъобразно" 
не може да се възприеме от рецензента за съществен общ извод от труда, с който 
се повишават качествата му. Направеното предложение за учебна програма за курс 
ретектура на студенти от специалност „Дизайн” и „Архитектура” с пояснението, че 
подобен курс би могъл да се приложи и в училищна среда е нецелесъобразно да се 
прави при отбелязване на общите изводи от труда. 

Посочени са общо 13 научни, приложни и методически приноси, част от които 
могат да се приемат от рецензента. 

- С думата „ретектура“ се въвежда ново понятие, в смисъла, който се влага и в 
понятието „римейк“ (remake), т.е. отново направено. Тук целенасочено е търсен 
ефект на разчленяване на корена на думата подчертавайки дейностите, които са 
обхванати с нея, т.е от ненужните вещи се създават нови вещи, които са полезни за 
обществото. Рецензентът тук не възприема положително използвания от дисертанта 
израз, че "думата „ретектура“ е като „мантра“ за човешка дейност. религиозна 
сричка, дума или заклинание." 



 

 

 - С този дисертационен труд се запълва една "ниша в познанията ни за 
ненужните вещи в миналото и настоящето, както и значението и мястото им в 
бъдещето, за възможностите да бъдат полезни за обществото от гледна точка на 
икономическото, социалното и екологичното им приложение." 

- Направен е обоснован извод, че "за всички вторични елементи стои 
възможност за употреба в дизайна и архитектурата, стига резултата да не е опасен 
за здравето и околната среда." 

- Изучен, систематизиран и обобщен е опитът с използването на непотребните 
вещи от българската и световната практика. 

- Направена е класификация на ненужните вещи и мястото им за използването 
в бита и индустрията, като е застъпена важността за рециклирането им и пътя на 
осъществяването и е показана обобщена класификация на системите отговарящи на 
нуждите на ретектурата. 

- Разработена е и доказана с примери система за маркиране на продуктите на 
ретектурата, дадена е препоръка и е направена прогноза за бъдещото използване 
на ненужните вещи при възможността им за рециклиране, направен е опит да се 
отчетат всички аспекти (добри и лоши страни) по използването на ненужните вещи и 
особено в случаите на опасността от тях. 

Посочените приложени приноси са обосновани и имат значение за практиката. 
- Направени са предложения за промяна на действащата в България 

нормативната база с цел подобряване на процеса по планиране, проектиране и 
реализация на проекти и дейности свързани с използване на рециклирани и 
вторични материали;.  

- Направени са предложения, в резултат от направения анализ, за 
използването на вторични и рециклирани материали от индустрията. 

- Разработката може да се използва в специализирани учебни програми и 
курсове или като тематичен модул в курсовете по съвременен дизайн. 
Класификацията на принципите на работа, касаещи вторичните материали, може да 
влезе и в базисните курсове по дизайн в архитектурна среда. С методичните основи 
може да се подпомогне работата на студенти в студентски пленери.  

- Подбраната методика ще може да се ползва за анализ и оценка при 
разработката на дизайнерски решения. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Темата на дисертационния труд и направените проучвания по нея са актуални 
и същевременно отговарят на реални предизвикателства от теорията и практиката 
на разглежданите проблеми в България и извън страната. По оригинален начин се 
третира проблематиката, свързана със специфичните нормативни и 
професионално-практически инструменти по темата. Предложеният за рецензиране 
дисертационен труд сполучливо и актуално задоволява теоретичната потребност за 
интердисциплинарни проучвания относно темата на труда в помощ на 
комуникацията между широк кръг от участници в градското устройствено планиране, 
инвестиционно проектиране, дизайн и развитие на материалите в градската среда. 
Разработката на докторанта е доказателство за добро боравене със съвременен 
методически инструментариум. Методологията на труда е съобразена с характера 
на изследването и е подходяща за специфичните особености на обекта и предмета 
на изследването. Използвана е документална, сравнителна, експертна, синтезна и 
комплексна оценка. Умело са съчетани традиционни методи и съвременни 
инструменти за анализ. Освен концептуалното проучване, е проведено и пилотно 
тестване (апробация). Изводите се базират на проведени и анализирани проучвания 
по темата и обобщени резултати от изследването. Докторантът е представил списък 
със стегнато и коректно формулирани приноси, които са обосновани и защитени в 
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