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1. Дисертационен труд за 

присъждане на 

образователна и научна 

степен "доктор"

Тема: „Реконструкция и обновяване на сгради и градски пространства“ с 

ръководител проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров, НБУ с дата на защита 14.11.2019 г. 

Председател на Научното жури: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев – НБУ I 

научно жури: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев - НБУ – рецензия, проф. д-р арх. 

Мария Вълкова Шишманова - ЮЗУ – рецензия,  проф. д-р арх. Константин Николов 

Бояджиев - НБУ – становище, проф. д-р арх. Антон Величков Гугов - БАН – становище, 

доц. д-р арх. Росен Петров Савов - ВСУ „Черноризец Храбър“ – становище

50
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2. Дисертационен труд за 

присъждане на научна 

степен "доктор на науките"

3. Хабилитационен труд - 

монография 

Таблица за 

индивидуална 

оценка по 

ЗРАСРБ

Показател

Моля, попълнете Вашите данни Присъдени точки от:

В

област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,

Департамент: Архитектура

Преподавател: Петър Параскевов Петров

академична длъжност: асистент

Таблица за индивидуална оценка по ЗРАСРБ

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Факултет: Магистърски



4. Хабилитационен труд - 

научни публикации (не по-

малко от 10) в издания, 

които са реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна информация

5. Публикувана монография, 

която не е представена като 

основен хабилитационен 

труд

6. Публикувана книга на 

базата на защитен 

дисертационен труд за 

присъждане на 

образователна и научна 

степен "доктор" или за 

присъждане на научна 

степен "доктор на науките"

7. Научна публикация в 

издания, които са 

реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна информация

8. Научна публикация в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или в 

редактирани колективни 

томове

Г

В



9. Публикувана глава от 

колективна монография

10. Реализирани авторски 

проекти в областта на 

архитектурата или дизайна

11. Водеща (самостоятелна) 

творческа изява в областта 

на архитектурата или 

дизайна

12. Цитирания или рецензии 

в научни издания, 

реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна информация 

или в монографии и 

колективни томове

13. Цитирания в монографии 

и колективни томове с 

научно рецензиране

14. Цитирания или рецензии 

в нереферирани списания с 

научно рецензиране

Г

Д



15. Рецензии за реализирани 

авторски продукти в 

специализирани издания в 

областта на архитектурата 

или дизайна

16. Придобита научна степен 

"доктор на науките"

17. Ръководство на успешно 

защитил докторант (n е броят 

съръководители на 

съответния докторант)

18. Участие в национален 

научен или образователен 

проект

19. Участие в международен 

научен или образователен 

проект

Член на изследователски екип по проект „Рехабилитация и ефективно управление на 

използваната енергия в многоетажни жилищни сгради – инструмент за 

преодоляване на енергийната бедност в България”, допълващ изследователски 

проект към COST Акция CA16232, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ . 2019. 

https://news.nbu.bg/bg/news/fond-nauchni-izsledvaniq-finansira-proekt-na-nov-bylgarski-

universitet-s-rykovoditel-prof-d-r-arh-georgi-georgiev!36950

20

20. Ръководство на 

национален научен или 

образователен проект

21. Ръководство на 

международен научен или 

образователен проект

Д

Е



22. Привлечени средства по 

проекти, ръководени от 

кандидата

23. Публикуван 

университетски учебник или 

учебник, който се използва в 

училищната мрежа 

24. Публикувано 

университетско учебно 

пособие, което се използва в 

училищната мрежа

25. Публикувана заявка за 

патент или полезен модел

26. Призната заявка за 

полезен модел, патент или 

авторско свидетелство

27. Награди на конкурси за 

архитектура или дизайн, 

дадени от национални 

професионални форуми и 

организации

28. Награди на конкурси за 

архитектура или дизайн, 

дадени от професионални 

форуми и организации в 

чужбина

Е



29. Наличие на 

изследователска или 

творческа програма

Области на интерес – архитектура на града и градските пространства, реконструкция 

на сгради и възможни средства за подобряване на средата в населените места. 

Това най-общо са темите, които ме вълнуват – като професионалист преподавател и 

проектиращ архитект, стремящ се да създава модерна устойчива, екологична и 

жизнеутвърждаваща градска среда и да предаде знание на студентите за етично и 

високо професионално отношение към професията.

Докторантурата ми даде възможност да се запозная в детайли с проблемите и 

механизмите за подобряването на градската среда, с все по-динамично развиващите 

се градове и динамиката на движение, интереси и стремежи на хората. Изследвам 

зависимостите между устойчивата градска среда и качествотона живот на хората в 

градовете, като подготвям публикации, лекционни и теоретични материали за 

студентите в курсовете, които водя в НБУ и монографичен труд. 

Темата за реконструкцията на градските пространства се оказа изключително важна 

за хората, живеещи в градовете по време на епидемиологичната обстановка, заради 

ограничените възможности за пътуване извън населените места и поради промените 

на взаимодействие между хората и средата. Това са нови предизвикателства пред 

градското планиране и теоретичното осмисляне на градската среда в тази посока 

предстои.

Дигиталните средства навлизат мощно в учебния процес, а в проектирането, където 

те са и отдавна там, днес са по-предизвикателни като възможности от всякога. 

Администрирам две групи във ФБ за студентите от 3-ти и 5-ти семестър на програма 

„Архитектура“ – ARCM011 и ARCM211, където основно споделям важни материали от 

историята на градоустройството и архитектурата. Подготвям разработката на уеб 

платформа, в която да се публикуват студентски проекти в областта на архитектурата 

с адрес: Architecture.bg и уеб платформа на НБУ.

Подготвям организирането на 10-тата Годишна изложба на студентите по 

архитектура в НБУ – Арх&УрБаН‘2021 и тя ще бъде виртуална. Целите за 

разработването на такава платформа са: подпомагане на учебния процес за 

10

Ж



30. Членство в национални 

и/или международни 

организации и асоциации в 

съответното професионално 

направление

Георгиев, Георги, Йорданова, Миряна, Петров, Петър  (2019) ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЧРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЯ НА 

СРЕДАТА НА ОБИТАВАНЕ, Сборник: IX Международна научна конференция 

"Архитектура и строителство"  ArCivE 2019, VII International Scientific Conference, 

“Architecture, Civil Engineering – Modernity”, 28 – 30 May 2019, Varna, Bulgaria, ISSN 

2367-7252

3

Георгиев, Георги, Йорданова, Миряна, Петров, Петър  (2021) ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СРЕДАТА НА СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ. В сборник с научни доклади от IV-та 

конференция Арх&УрБаН‘2018 „Модернизъм и устойчивост – Архитектура и 

природа“, Издателство на НБУ, под печат

3

Петров, Петър  (2021) ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В 

БЪЛГАРИЯ, Сборник научни публикации - Департамент Дизайн и Архитектура, 

Издателство на НБУ, под печат

10

Петров, Петър  (2021) КОРОНА АРХИТЕКТУРА, Сборник научни публикации - 

Департамент Дизайн и Архитектура, Издателство на НБУ, под печат
10

32. Участие в 

изследователски или 

творчески проект извън 

посочените в показатели 18 

и 19. Отнася се само за 

академична длъжност 

"професор"

Ж

31. Научни публикации, 

различни от представените 

при завършването на 

докторатурата  (само за  АД 

"главен асистент" и  АД 

"доцент")



33. Приложени в практиката 

резултати от научни 

изследвания и други 

продукти на интелектуалната 

собственост и/или създадени 

произведения на изкуството 

с международно признание 

34. Участие в 

борда/управителния съвет 

на национални и/или 

международни организации 

и асоциации в съответното 

професионално направление

35. Превод на 

научен/публицистичен труд 

или голяма художествена 

творба на български език

36.  Водени публични лекции 

от името на НБУ по покана на 

ВУ или престижни 

национални/международни 

организации (или по покана 

на НБУ - за външни 

кандидати)

Ж



37. Иницииране/активно 

участие в създаването на 

успешно стартирала нова 

програма

Към програма "Архитектура", Департамент "Архитектура", МФ                                            

В курс: ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част - активно 

разработване и  публикации на учебни материали в електронния обучителен модул 

„Moodle НБУ“ и добавяне на нови методи за проучване с помощта на Google карти за 

градоустройствени проучвания заедно с въвеждащо обучение по Autocad (софтуер, 

който не се изучава в програмата, но е подходящ за част от градоустройствените 

проекти, изискван в не малко фирми за архитектурно проектиране, поради 

специфичната среда и подробност на детайл, която предлага)

5

В курс ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част: активно 

разработване и публикации на учебни материали в електронния обучителен модул 

„Moodle НБУ“; усъвършенстване на аналитичните проучвания и тези с новите 

технологични средства, подходящи за градоустройствените проучвания заедно с 

продължаващо обучение по Autocad.

5

 В курс: ARCM051 Сградни инсталации - активно разработване и публикации на 

учебни материали в електронния обучителен модул „Moodle НБУ“; усъвършенстване 

на съдържанието на курса в практическа посока и изготвяне на пълен учебен план 

със задание за изготвяне на курсов проект по части: ЕЛ, ВиК, ОВ в апартамент или 

жилищна сграда.

10

ARCM297 Тренинг: Специализирани зони (бизнес паркове и други) - активно 

разработване и публикации на учебни материали в електронния обучителен модул 

„Moodle НБУ“; 

Към Общообразователни курсове за знания, ФБО

5

Активна самостоятелна работа в успешно стартиралия курс ОООК230 Архитектура, в 

който от учебната 2019-2020 е единствен лектор с 28 и 30 часа - публикации на 

учебни материали в електронния обучителен модул „Moodle НБУ“ с изключителен 

интерес от страна на студентите и натовареност (през настоящата година със 

записани над 97 студенти)

5

Ж

38. Участие в 

усъвършенстване на 

програма и развитие на 

курсове към програми



39. Организиране и 

провеждане на научна 

школа, общоуниверситетски 

научен семинар, научна 

конференция, научен 

конгрес, творчески фестивал 

в НБУ (или по покана на НБУ - 

за външни кандидати)

40. Създаване и развитие на 

научен/творчески колектив 

или на научна/творческа 

школа

Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на интериорен проект за 

реконструкция и обзавеждане на апартамент в гр. София, община Столична през 

Февруари, 2020 г.

20

Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на проект за складова 

сграда в с. Зимница, община Стралджа, юли, 2020 г.
20

Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на технически 

архитектурен проект на индивидуална еко къща със сламени стени и дървена 

конструкция с. Старо село, община Радомир, ноември, 2018 г. - авторски надзор 

2019/2020

20

Участник в архитектурен проектантски екип в изготвянето на проект за етапност в 

изграждането на Православен храм „Св. Първомъченик и Архидякон Стефан” - 

ОБЩИНА СТОЛИЧНА, СОФИЯ, м. Южен парк – ІІІ  част през Февруари, 2016 г. - 

Изготвяне на изменения по част „Архитектура“ във връзка с препоръки на НАГ – 

София

20

ОУПО Брусарци, 2014/2019, позиция: член на екипа и представляващ ДЗЗД 

изпълнителя
20

Ж

41. Доказани професионални 

приложни умения в 

съответната научна област и 

професионално направление



42. Средна оценка от 

анкетите за удовлетвореност 

на студентите от курс и 

преподавател над 4,00

4.43

10

ОООК230 Архитектура 20

ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града I част 20

ARCM157 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града І част 20

ARCM297 Тренинг: Специализирани зони (бизнес паркове и други) 20

ARCM051 Сградни инсталации 20

ARCM246 Тренинг: Съвременно градоустроиство 20

Изготвяне на онлайн платформа за публикуване на проекти в сферата на 

архитектурата и дизайна - ARCHITECTURE.BG. Организирани са и представени 

следните изложби:

Онлайн изложба на проекти на студенти от курс  ARCM051 Сградни инсталации с 

ръководители арх. Алеко Христов  и арх. Петър Петров за Пролетен семестър 2019 / 

2020 - https://www.architecture.bg/2021/01/12/2019-2020-arcm051/

20

Онлайн изложба на проекти на студенти от курс  от ARCM359 Проект: 

Специализирани зони - Бизнес парк с ръководител арх. Петър Петров за Пролетен 

семестър 2019 / 2020 - https://www.architecture.bg/2021/01/13/2019-2020-arcm359/
20

Рецензия на дипломен проект на к. арх. Антония Христова в дипломната сесия през

юли, 2020 г.
20

Рецензия на дипломен проект на к. арх. Белгин Нури в дипломната сесия през юли,

2020 г.

Рецензия на дипломен проект на к. арх. Петко Георгиев в дипломната сесия през

юни, 2020 г.

З 

43. Авторски учебни 

материали за поне един курс 

в книжен вид и/или в 

"Moodle НБУ"

45. Ръководство/рецензии на 

успешно защитили 

дипломанти или участие в 

комисии за държавни изпити

44. Съвместна работа със 

студенти в изследователски 

и/или творчески проекти



46. Осигурени практики 

и/или стажове на студенти 

(удостоверява се от 

ръководителя на 

департамент)

47. Осигурено участие на 

студенти в творчески изяви 

извън НБУ, национални и 

международни 

състезания/олимпиади, 

национални и 

международни научни 

форуми

48. Преподаване в курсове 

на чужд език

49. Участие  като обучаем в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

Виртуална класна стая в Мудъл - „Преподавателско кафене“:Форум  "Как (да) 

преподаваме?!"

10

50. Участие като обучител в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

З 

И 



51. Изпълнение на 

академичните задължения: 

редовно участие в 

заседанията на 

департаментния/програмния 

съвет, спазване на 

приемното време, редовно 

провеждане на учебните 

занятия

Редовно участие в заседанията на Департаментния съвет

Спазване на приемното време.

Редовно провеждане на учебните занятия.

Участие в кандидатстудентските кампании на НБУ и организиране на срещи с 

кандидатстуденти, както и представяне на учебния процес в НБУ - 2018, 2019 и 2020 

г. (Архитектурен кабинет - 116 и коридорно пространство пред него). Записване на 

кандидат студенти в НБУ на 16-17.07.2020 г.
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52. Участие /ръководство на 

проект, по който са 

привлечени външни средства 

и/или студенти в НБУ

Член на екип съгласно Договор ДКОСТ 01/11 от 23.11.2018 г. между ФНИ и НБУ 

дейности 2. и 6. от Работната програма на проект "Рехабилитация и ефективно 

управление на използваната енергия в многоетажни жилищни сгради - инструмент за 

преодоляване на енергийната бедност в България".
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53. Участие в комисии към 

факултетите

54. Участие в Програмен 

съвет, Факултетен съвет 

и/или Академичен съвет

55. Участие в академичната 

администрация на НБУ

56. Няма наказания по КТ Няма наказания 10

И 


