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СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ИИ  ЩЩ  ЕЕ  
оотт  

ЧЧллеенн--ккоорр..  ннаа  ББААНН    ппрроофф..    дд..аа..нн..    ааррхх..    ААТТААННААСС    ККООВВААЧЧЕЕВВ  

  

РРъъккооввооддииттеелл  ооттддеелл  „„ИИннффрраассттррууккттууррннии  ппррооееккттии““  

ЛЛеессооттееххннииччеессккии  ууннииввееррссииттеетт  ((ЛЛТТУУ)),,  ССооффиияя,,  

    

РРъъккооввооддииттеелл  ккааттееддрраа  „„ААррххииттееккттуурраа  ии  ууррббааннииссттииккаа““,,    

ВВааррннееннссккии  ссввооббооддеенн  ууннииввееррссииттеетт  ((ВВССУУ))    

„„ЧЧееррннооррииззеецц  ХХррааббъърр““,,  ВВааррннаа  

  

  

ООТТННООССННОО::    

ДДииссееррттааццииооннеенн  ттрруудд  ззаа  ппооллууччааввааннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ии  

ннааууччннаа  ссттееппеенн  ““ДДооккттоорр””  ппоо  ппррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  55..77..  

ААррххииттееккттуурраа,,  ссттррооииттееллссттввоо  ии  ггееооддееззиияя,,  ннааууччннаа  ссппееццииааллнноосстт  
((ддооккттооррссккаа  ппррооггррааммаа))  „„ААррххииттееккттуурраа  ннаа  ссггррааддииттее,,  ссъъоорръъжжеенниияя,,  

ккооннссттррууккццииии  ии  ддееттааййллии  ””  сс  ааввттоорр  --  ддооккттооррааннтт  ааррхх..  ООРРЛЛИИ  

ТТААЛЛИИООССЕЕФФ,,  ккааттееддрраа  „„ААррххииттееккттуурраа  ии  ууррббааннииссттииккаа””,,  ААррххииттееккттуурреенн  

ффааккууллттеетт,,  ВВССУУ  „„ЧЧееррннооррииззеецц  ХХррааббъърр““,,  ВВааррннаа..    

  

ППррееддллоожжееннооттоо  ССттааннооввиищщее  ее  ррааззррааббооттеенноо  вв  ккааччеессттввооттоо  ммии  ннаа  ччллеенн  

ннаа  ННааууччннооттоо  жжууррии  ззаа  ззаащщииттаа  ннаа  ддииссееррттааццииоонннниияя  ттрруудд  ннаа  ааррхх..  ООррллии  

ТТааллииооссеефф,,  ннааззннааччеенноо  ссъъсс  ЗЗааппооввеедд  NN  223311  оотт  2277..0044..22002200  гг..  ннаа  РРееккттоорраа  ннаа  

ВВССУУ  „„ЧЧееррннооррииззеецц  ХХррааббъърр““,,  ВВааррннаа..    

  

ДДииссееррттааццииоонннниияятт  ттрруудд  ее  ннаа  ттееммаа::  „„ООТТННООШШЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА    

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛИИССТТИИТТЕЕ  ККЪЪММ  33DD  ППРРИИННТТИИРРААННЕЕТТОО  ВВ  ААРРХХИИТТЕЕККТТУУ--  

РРААТТАА  ИИ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИТТЕЕ““..  

  

ДДииссееррттааццииоонннниияятт  ттрруудд  ссъъддъърржжаа  221111  ссттрраанниицции  ии  ссее  ссъъссттооии  оотт  
ВВъъввееддееннииее,,  ччееттииррии  ггллааввии,,  ЗЗааккллююччееннииее,,  ИИззппооллззввааннаа  ллииттееррааттуурраа,,  ССппииссъъкк  
ннаа  ппууббллииккааццииииттее  ии  ддооккллааддииттее  ннаа  ааввттоорраа,,  ДДееккллаарраацциияя  ззаа  ооррииггииннааллнноосстт  ии  

ддооссттооввееррнноосстт..  ССъъддъърржжаа  2266  ффииггууррии  ии  44  ттааббллиицции,,  ррааззррааббооттееннии  оотт  ааввттоорраа..  

ВВ  ииззппооллззввааннааттаа  ллииттееррааттуурраа  ссаа  ппооссооччееннии  4466  ииззттооччннииккаа  ннаа  ллааттииннииццаа,,  

ссрреедд  ккооииттоо  ммооннооггррааффииии,,  ддооккллааддии  оотт  ккооннффееррееннццииии,,  ссттааттииии  ии  ппууббллииккааццииии  

вв  ппееччааттннии  ии  ееллееккттррооннннии  ммееддииии..  
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ДДооккттооррааннттъътт  ее  ззааччииссллеенн  вв  ррееддооввннаа  ффооррммаа  ннаа  ооббууччееннииее  ссъъггллаасснноо  

ЗЗааппооввеедд  №№  119933//1177..22..22001177  гг..  ннаа  РРееккттоорраа  ннаа  ВВССУУ  ““ЧЧееррннооррииззеецц  ХХррааббъърр””..  
ООттччииссллеенн  ее  сс  ппррааввоо  ннаа  ззаащщииттаа  ссъъсс  ЗЗааппооввеедд  11449922  //  2200..1122..22001199  гг..  
ДДииссееррттааццииоонннниияятт  ттрруудд  ее  ооббссъъддеенн  ии  ннаассооччеенн  ккъъмм  ззаащщииттаа  ннаа  ККааттееддрреенн  

ссъъввеетт  ннаа  ККааттееддрраа  „„ААррххииттееккттуурраа  ии  УУррббааннииссттииккаа””  оотт  2299..1111..22001199..  

 
Проблематиката анализирана в дисертацията е свързана с 3D 

принтирането в архитектурата и конструкциите - предимствата, 
изискванията и характеристиките на тази технология, пречупени през 
погледа на професионалистите в тази сфера на дейност.  

 

Актуалността на дисертационния труд се дължи на 

необходимостта да се осигурят нови технологии за проектиране и 
строителство, които да съдействат в борбата за подобряване на 
екологичните характеристики на архитектурните обекти, да редуцират 
емисиите на вредни вещества, като същевременно осигурят повече и 
по-евтини жилища за населението в развиващите се държави. Както 
отбелязва докторантът, прилагането на методите за 3D принтиране 
намаляват използването на цимент, а също така са и стимул за 
разработването на нови материали за строителството. И най-вече, 
намалява се драстично времето за строителство и разходите. 

 

Целта на изследването е да се анализират нагласите на 
професионалистите към най-новите цифрови технологии за 
моделиране и производство на архитектурни обекти, което в 
архитектурата и строителството се нарича 3D принтиране, в контекста 
на предимствата на тези технологии.  

 

Предмет на изследването са критериите, при които 
дигиталният дизайн и моделиране определят условията за цифрово 
производство. Освен това предмет на изследване е отношението на 
професионалистите към 3D принтирането в архитектурата и 
строителството. 

 

Изследването си поставя следните задачи: 
• Проучване на историческото развитие на 3D принтирането като 

инструмент за моделиране и производство в архитектурата и 
строителството; 
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• Проучване на основните характеристики на 3D принтирането в 
архитектурата и строителството за моделиране, производство и 
проучване на ползите от него, както и предизвикателствата пред, 
които ни изправя; 

• Изучаване на нагласите на професионалистите към 
използването на 3D принтирането в архитектурата и 
строителството за моделиране и производство на архитектурни 
обекти; 

• Проучване на нагласите на  професионалистите към ролята на 
архитекта и другите роли в архитектурата и строителството в 
наше време; 

• Анализиране на всички интервюта, направени с 
професионалистите, като след това се сравняват различни 
подходи за 3D принтиране в архитектурата и строителството; 

• Дефиниране на подходяща методология за провеждане на 
интервюта, които засягат темата за 3D принтиране за цифрово 
моделиране и производство в архитектурата и строителството  
 

Обхватът на изследването разглежда областта на цифровото 
моделиране и производство с фокус върху 3D принтирането и 
компютърно контролирани машини за производство в областта на 
архитектурата и строителството. Приложението на технологията за 
триизмерно принтиране се отнася главно до скелетната работа на 
многоетажна сграда и архитектурни павилиони. 

 

Методологията на дисертационния труд включва 

използваните теоретични методи, както и инструменти при 
практическите изследвания. Основният подход в частта с най-голямо 
приносно значение е интервюирането на професионалисти, работещи 
в сферата на 3D принтирането – архитекти, инженери и 
предприемачи.  

 

В Глава 1. „Развитие и съвременни аспекти на 3D 
принтирането в архитектурата и  строителството“ на 
дисертационния труд е направен преглед на развитието на 
технологията на 3D принтирането не само в областта на 
архитектурата, но и в медицината, космическата  и автомобилната 
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индустрия. Изтъкнати са предимствата на тази технология, която дава 
свобода при изграждането на геометрични форми.  

В Глава 2. „Съществуващи практики за триизмерно 
принтиране в архитектурата и строителството. Етапи на 
планиране и производство. Мотивация и предизвикателства“ са 
систематизирани три основни технологии на 3D принтирането: 
контурен крафтинг (Contour Craftingтм), принтиране с бетон и 
D–образна форма (D-Shape). Представени са техните предимства и 
недостатъци като са изведени някои конструктивни особености и 
технологични проблеми.  

 

В Глава 3. „Методология за 3D  принтиране в архитектурата 
и строителството“ на дисертационния труд докторантът предлага 
методика за анализ на триизмерното принтиране в архитектурата и 
строителството. Тя дефинира точно целите и вида на изследването, 
начина за събиране на данни, както и методите за тяхната обработка и 
анализ.  

 

В Глава 4. „Анкети, констатации, изводи“ са представени 
резултатите от проведените анкети като са изведени конкретни 
изводи. Те представляват реален принос за теоретико-приложната 
обосновка в подкрепа на прилагането на адитивната технология. 
Констатирани са ползите от нея в различни аспекти: образователен, 
социален, икономически, културен, технологичен и др.  

 

В заключението е обобщено постигнатото в дисертационния 
труд и са представени основните изводи от разработката.  

Синтезирани са две основни предизвикателства, с които трябва 
да се справи адитивната технология.  

Първото е справянето на технологията за 3D принтирането с 
подготовката на CAD модела в STL формат, който да не съдържа 
грешки и нарязването на файла в двуизмерни пластове като се 
избягва „ефекта на стълбата“, получен при процеса на триангулация. 

Второто е внедряване на технологията за 3D принтиране в 
практиката, за което е необходимо специализирано обучение на 
персонала във всички фази на строителството.  
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Дисертационният труд завършва с библиография на 
използваните информационни източници и от приложения. 

 

Оценка на постиженията и приносите в дисертационния труд. 

 

Приносите на това изследване според докторанта са. 
• Създаване на основа за по-голямо поле за изследвания, което да 

се развие около 3D принтирането в архитектурата и 
строителството ; 

• Преглеждане и анализ на съществуващите изследвания по 
темата за 3D принтиране в архитектурата и строителството, 
включително историческото развитие през годините и 
постиженията на действителните проекти, направени чрез 
методите на 3D принтиране; 

• Критичен анализ на най-съвременната технология за 3D 
принтиране; 

• Създаване на методология за обективно изследване на темата за 
3D принтиране в областта на архитектурата и строителството 
посредством интервюта на професионалисти; 

• Изследване на нагласите на професионалистите (архитекти, 
инженери и предприемачи), които трябва да използват метода за 
3D принтиране в архитектурата и строителството и отразява 
различни гледни точки; 

• Изследване на разликата между разработките в 
изследователските лаборатории и реализацията им на пазара;  

• Изследване на липсващите знания и правилните и грешни 
схващания на професионалистите в областта на архитектурата и 
строителството. 

• Изследване на предизвикателствата, които трябва да се 
преодолеят, за да бъде приложим 3D принтирането и др. 
Рецензентът приема тези приноси. 
 

 Преценка на публикациите по дисертационния труд.  
Публикациите на автора включват 3 материала. Те са самостоятелни и 
са свързани пряко с темата на дисертационния труд, отразявайки 
съществени части от изследването.  
 Публикации на автора по темата на дисертацията са: 
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1. New reality - print me a house? VIII Международна научна 
конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2017, ВСУ 
„Черноризец Храбър“, Варна, юни, 2017. 

2. Large scale printing in architecture: Motivation Vs Challenges, 

ДСВ 2018 - X Юбилейна международна научни конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ ВСУ 
„Черноризец Храбър“, Варна, септември 2018. 

 

3. Sustainable houses by a BIM-Based 3D printing, IX 

Международна научна конференция по Архитектура и 
Строителство, ArCivE 2019, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 
май-юни 2019.  

 

Препоръки.  
 

1. Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като 
самостоятелна монография. 

 

2. Към докторанта имам препоръка да увеличи публикационната 
си дейност, като разработи и публикува научни студии и статии  в 
чужбина, което ще даде възможност за цитиране на неговите 

изследвания, постановки, изводи и предложения. 
  

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

  

ККввааллииффииккаацциияяттаа  ннаа  ООРРЛЛИИ  ТТААЛЛИИООССЕЕФФ  ии  ддооссееггаашшннааттаа  ии  ррааббооттаа  ммии  

ппооззввоолляявваатт  ддаа  ннааппррааввяя  ииззввооддаа,,  ччее  ее  ррааззррааббооттееннаа  ккааччеессттввееннаа  ии  ппооллееззннаа    

ззаа  ттееоорриияяттаа  ии  ппррааккттииккааттаа  ддииссееррттаацциияя..  ААввттоорръътт  ппооккааззвваа  сс  ттооззии  ттрруудд,,  ччее  

ммоожжее  ддаа  ааннааллииззиирраа,,  ооббооббщщаавваа  ии  ссииннттееззиирраа  ппррооббллееммииттее,,  ффооррммууллииррааййккии  

ппррееддллоожжеенниияя  ии    ииззввооддии  ззаа  ттееоорриияяттаа  ии  ппррааккттииккааттаа  вв  ррааззггллеежжддааннааттаа  

ооббллаасстт..  

  

Смятам, че представеният дисертационен труд е във вида и 
обема, изискван от чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за развитие на академичния състав в Република България 
(ППЗРАСРБ) и чл. 47, ал. 2 от Наредба №12 за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор” на ВСУ „Черноризец Храбър”.  
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 Дисертационният труд отразява резултатите от изследванията на 
докторанта, съгласно чл. 25, т.2 от ППЗРАСРБ и показва, че Орли 
Талиосеф притежава задълбочени теоретични знания в съответната 
научна област и способности за самостоятелни научни изследвания в 
съответствие с чл. 27, ал. 1 от ППЗРАСРБ и чл. 47, ал.  1 от Наредба 
№12 на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

  

ВВссииччккоо  ггооррееииззллоожжеенноо  ммии  ддаавваа  ооссннооввааннииее  ддаа  ппррииееммаа  

ддииссееррттааццииоонннниияя  ттрруудд  ннаа  ООррллии  ТТааллииооссеефф    ее  ззааввъърршшеенн,,  ссъъггллаасснноо  

ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ааккааддееммииччнниияя  ссъъссттаавв  вв  

РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя  ((ДДВВ,,  ббрр..  3388  оотт  2211..0055..22001100  гг..,,  сс  ппооссллееддввааллии  

ииззммееннеенниияя  ии    ддооппъъллннеенниияя)),,  ППррааввииллннииккаа  ккъъмм  ннееггоо  ии  ннооррммааттииввннииттее  

ддооккууммееннттии  ннаа  ВВССУУ  „„ЧЧееррннооррииззеецц  ХХррааббъърр““,,  ВВааррннаа  вв  ттааззии  ооббллаасстт..    
  

ВВ  ккааччеессттввооттоо  ссии  ннаа  ччллеенн  ннаа  ННааууччннооттоо  жжууррии  ддаавваамм  ссввоояя  

ппооллоожжииттееллеенн  ввоотт  „„ЗЗАА““  ппррииссъъжжддааннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ии  ннааууччннаа  

ссттееппеенн  „„ДДООККТТООРР””  ннаа    ООРРЛЛИИ  ТТААЛЛИИООССЕЕФФ..    

  

  

  

................................................................................................  

ЧЧлл..--ккоорр..  ннаа  ББААНН,,    ппрроофф..    дд..аа..нн..    ааррхх..  ААТТААННААСС  ККООВВААЧЧЕЕВВ    

  

  

  

ССооффиияя--ВВааррннаа,,    2266..0055..22002200  гг..  
  

 

  


