СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров
научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ от
ПН 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”
ОТНОСНО: Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна
степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и
геодезия”, с кандидат арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури, в докторантура на
самостоятелна подготовка към ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения
и детайли“, Нов български университет, Магистърски факултет, Департамент
„Архитектура“
ТЕМА: „Урбанизация и градоустройство на град Бакуба“
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р арх. Георги Георгиев
Становището е изготвено на основание заповед №3-РК-16 от 09.10.2019 г. на
ректора на НБУ, с която съм утвърден за член на научното жури.
Представениите от арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури материали са в
съответствие със ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за развитието
на академичния състав на НБУ за присъждане на образователната и научна степен
“доктор” и съдържат:
- дисертационен труд;
- автореферат;
- CV - европейски образец;
- авторски публикации по темата.
Дисертационният труд съдържа 198 страници, 115 фигури, библиография – 107
източника. Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, научни
приноси, списък на илюстрациите – фигури, снимки и схеми – 170 броя, списък на
таблици- 10 броя, библиография – 52 литературни източника.
Актуалността на дисертацията се определя от натрупалите се във времето проблеми
в развитието на гр. Бакуба и прилежащите му пространства, налагащи преструктуриране
на града, ново функционално зониране и обвързване с нова транспортна инфраструктура.

Авторът на дисертацията успешно се справя с темата, като предлага необходимите
градоустройствени намеси с помощта на задълбочен историко-урбанистичен анализ на
развитието на територията, белязана от множество цивилизационни пластове от найдревни времена. Представената дисертация е комплексно научно изследване на
посочените проблеми и може да послужи за модел на последващи изследвания и на други
урбанизирани територии в Ирак.
Значимостта на изследвания проблем в научно и практическо-приложно
отношение е неоспорима, което определя неговата актуалност. Изследваните проблеми
имат разнообразни измерения – архитектурно-градоустройствени, социално-културни,
икономически, екологични, технически и др.
Арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури отлично познава изследваната проблематика,
като дисертационният му труд „Урбанизация и градоустройство на град Бакуба“
представлява обстойно научно изследване. Ползваните при провеждане на научното
изследване литературни източници съответстват на темата на дисертацията и са
цитирани коректно. Възприетите от докторанта методи на изследване са съобразени със
сложността на проблематиката и поставената цел. Използван е хронологичен подход,
свързан с наличието на множество културни-исторически пластове в изследваната от
автора територия. Приложените от арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури методи за научно
изследване му позволяват да постигне поставените в дисертационния труд цели и задачи.
Дисертационният труд на арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури е логично
структуриран, текстът е богато илюстриран, като авторът последователно и убедително
излага тезите си. Теоретичният модел на изследването е обоснован и правилно
разработен.
Дисертационният труд на арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури е посветен на малко
позната в България тема, която е свързана с дългогодишната работа на докторанта като
проектант и преподавател в Ирак. Трудът съдържа както теоретични, така и практически
приложими резултати, предлагащи конкретни идеи за бъдещото развитие на гр.Бакуба.
Като основни приноси в дисертационния труд приемам:
 направеният исторически преглед и на тази основа извършеният анализ на
елементите на съвременната иракска архитектура, с нейните положителни и
отрицателни аспекти,

 конкретните функционални предложения относно градоустройственото развитие
на гр. Бакуба - нов градски център с предложено избрано от автора
местоположение, музей за излагане и съхранение на исторически и археологични
експонати, хотел и места за отдих на брега на река Дияла и други централни
градски обслужващи и търговски сгради
 перспективните бъдещи посоки на развитие - завръщането към традиционните
арабски форми и език на архитектурата,
Авторефератът представя достоверно дисертационния труд и отговаря на
законовите изисквания, като в него коректно са изложени основните постановки,
съдържанието, постигнатите резултати и научните приноси, както изявите и
публикациите на автора по темата на дисертацията. Обемът му е 30 стр. Арх. Хасен
Алауи има публикувани по темата на дисертацията 2 научни статии, публикувани в
DIYALA Journal of Engineering Sciences - национално академично научно издание в Ирак
през 2017 г. и 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационния труд на докторанта съответства на изискванията на ЗРАСРБ,
Правилника към него и нормативните документи на Нов български университет в тази
област. Дисертационният труд показва задълбоченост в изследваната област, както и
способността на автора да съчетава теоретични и практически приложими знания и
резултати и възможности за самостоятелни научни изследвания,
На основата на достойнствата на представената работа препоръчвам на
почитаемото научно жури да присъди на арх. Хасун Алауи Хасун Ал-мамури
образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” от професионално направление
5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”.
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