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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев, 

професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

Департамент „Архитектура“, Нов български университет 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

обявен в Държавен вестник, бр. 65/12.08.2022 г., с кандидат гл. ас. д-р арх. Пламен 

Михайлов Рилски , щатен преподавател към Департамент „Архитектура“ 

на Нов български университет 

 

I. Оценка за съответствие с минималните изисквания и изискванията на Нов 

български университет 

Представените публикации, сред които монография на тема: „Архитектура за 

хората от третата възраст“, три статии в редактирани колективни сборници, както и 

голямо количество реализирани авторски проекти за нови еднофамилни и 

многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, реконструкции на съществуващи 

сгради, интериори, рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани 

издания в областта на архитектурата или дизайна и пр., отговарят на националните 

наукометрични изисквания, както и на допълнителните такива на НБУ за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

 

II. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“ гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски 

представя научна продукция след получаване на академична длъжност „главен 

асистент“.  

В представените материали по конкурса основно значение имат: 

1. Монография (хабилитационен труд) – 1 бр. 

2. Статии – 3 бр. 
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3. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или дизайна – 24 бр. 

1. Оценка на монографичния труд 

На актуалните въпроси за развитието на проектирането, изграждането и 

тенденциите за развитие на пространствената среда за възрастни хора е посветена 

монографията: „АРХИТЕКТУРА ЗА ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ“, издателство на 

НБУ, София, 2018г., ISBN 9789545359910, Обем: 218 стр. Книгата на арх. Пламен 

Рилски има научно-приложен характер. Тя се появява навреме в условията на ясно 

изразена необходимост и актуалност от проектиране и изграждане на подходяща 

пространствена среда за все-по нарастващия брой на хората от т.нар. „трета възраст“ 

предимно в страните от Европа и Северна Америка, дължащ се на социално-

икономическото развитие, както и на развитието на здравеопазването. Темата за 

архитектурата за хора от третата възраст е все още малко застъпена в българската 

специализирана литература, не на последно място поради липсата на съвременни 

проекти и реализации на такива сгради в България. Тези факти обуславят значимостта 

от проучването на тази малко изследвана, но затова пък важна за архитектурната 

теория и практика тема. Направен е успешен опит да се формулират основните 

проблеми, задачи и типология на развитието на архитектурата за „третата възраст“ в 

български условия на основа на детайлното описание на тенденциите на 

проектирането, строителството и функциониране на средата за възрастни хора, като са 

анализирани и ситематизиране примери най-вече от страните от Западна Европа и 

Северна Америка. 

Съществените и приносни моменти в монографията могат да бъдат посочени в 

три основни направления: 

 Критичен анализ и изводи относно историята и развитието на сградите и средата, 

предназначени за хората от „третата възраст“ в Европа и в света в тяхната 

национална и регионална специфика. Авторът застъпва тезата, че комфортът на 

обитаване в съществуващите жилищни и специализирани сгради за възрастни 

често не отговаря на потребностите им. Затова в книгата се структурират и 

анализират основните проблеми, свързани с общата концепция, ситуирането, 

проектирането – при ново строителство или реконструкцията и експлоатацията на 

средата за обитаване от възрастните хора. Подчертава се тенденцията 
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новопроектираната и изградена среда да предоставя условия за водене на 

качествен живот, като по този начин възрастните хора остават максимално дълго 

интегрирани и дейни в обществото. 

 Формулиране на различните типологични архитектурно-планировъчни схеми на 

сградите за възрастни хора и обзор за перспективите на приложение и развитие в 

реалното проектиране и строителство в контекста на направените изводи. С това се 

демонстрира както теоретичното равнище, така и практическата насоченост на 

монографията. 

 Включването на изключително голям брой примери на изградени обекти за хората 

от „третата възраст“ които гарантират представителност, както и високото научно 

равнище на изследването. За отбелязване е и обстойната библиография в края на 

книгата. 

Монографията „АРХИТЕКТУРА ЗА ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ“ е 

разработена самостоятелно от арх. Пламен Рилски, на основа на натрупания от него 

солиден проектантски и преподавателски опит, като съдържанието ѝ отразява 

индивидуалността и творческия натюрел на автора. Монографията е обвързана с 

обучението и подготовката на студентите във водените от гл. ас. д-р арх. Пламен 

Рилски курсове в областта на сградостроителство и архитектурните конструкции в 

рамките на магистърска програма „Архитектура“ в Нов български университет. 

Монографията по мое мнение би била полезна и за преподаватели и студенти от други 

специалности/департаменти в НБУ, свързани с проблемите на хората от „третата 

възраст“ – такива като психология, социология, здравеопазване и социална работа, 

икономика и пр. Освен това, тя ще бъде определено полезна за студентите от всички 

университети в страната, където се изучава специалност „Архитектура“: УАСГ – 

София, ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна, ВСУ „Любен Каравелов“ – София. 

Изданието е полезно и за професионалистите, работещи в областите на архитектурното 

проектиране предвид песпективите за нарастване на значението на развитието на 

средата за възрастни хора и в български условия.  
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2. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и 

приложение на получените резултати в практиката. 

Изследователската работа на гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски е свързана 

предимно с неговата интензивна проектантска работа. Тя е логично повлияна и  от 

преподавателската му работа със студентите от МП Архитектура на НБУ през 

последните десет години – курсовете по проектиране на жилищни сгради и комплекси. 

Научните му интереси са в областта на съвременната архитектура, новите строителни 

схеми, системи, материали, техники и технологии. По-специален интерес за арх. 

Пл.Рилски представлява проектирането и строителството на сгради и съоръжения 

свързани с живота и бита на хората от третата възрастова генерация. Дисертационният 

му труд е първата част от едно комплексно научно систематизиране на проектантския 

му опит и личните му знания и изследвания в тази област. Създаденият от него 

„Теоретичен модел на (сграден) комплекс за хора от третата възраст“ съдържа най-

широка гама от възможни социални, медицински и битови услуги, отговарящи на 

съвременните нужди и потребности на тази бързо разрастващата се група хора и 

свързаните с това градоустройствени и сградни решения. 

Гл. ас д-р арх. Пламен Рилски участва активно и като архитект-практик в 

редица проекти, които разкриват разностранните му творчески интереси и изявен 

индивидуален почерк в областта на художествения дизайн и архитектурното 

проектиране: еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, 

промишлени сгради, реконструкция на съществуващи обекти, интериори, 

урбанистични проекти и пр. За отбелязване е участието на арх. Пл. Рилски в 

изработването на значителни по своя обем архитектурни проекти в чужбина – 

жилищни и обществени сгради в Германия и Швейцария, включително домове за 

възрастни хора. Той е носител на приз „Сграда на годината” за 2010г. с проекта и 

реализацията на жилищно-административния комплекс „Резиденшъл парк София”, в 

конкурс на Градът – Медиагруп под патронажа на МРРБ. 

Арх. Пламен Рилски притежава пълна проектантска правоспособност в 

качеството си на член на Камара на архитектите в България (КАБ). От 2003 г. той 

основава и ръководи собствено проектантско бюро „Архибау“ с множество 

реализирани обекти, спечелени конкурси и присъдени награди. 
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III. Учебна и преподавателска дейност 

1. Работа по учебна програма и курсове. 

От 2008 г. гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски е участва активно като хоноруван, а 

впоследствие като редовен преподавател в работата на департамент Архитектура, 

както следва: 

 Участие в актуализиране на МП „Архитектура“ според новите изисквания на 

„НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по 

специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ с професионална квалификация „архитект“ от 2016 г.; 

 Редовно и активно участие в промените и усъвършенстването на МП 

„Архитектура“ с инциативи за въвеждане на нови курсове; 

 Курсове, създадени изцяло от гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски са:  

ARCM272 Лекции Сградостроителство І част 

ARCM336 Тренинг: Сградостроителство І част 

ARCM274 Лекции Сградостроителство ІI част 

ARCM300 Тренинг: Сградостроителство ІI част 

ARCM021 Лекции: Архитектурни конструкции І част 

ARCM022 Тренинг:  Архитектурни конструкции І част 

ARCM321 Проект:  Архитектурни конструкции І част 

ARCM221 Лекции: Архитектурни конструкции ІIчаст 

ARCM288 Тренинг:  Архитектурни конструкции ІІ част 

ARCM421 Проект:  Архитектурни конструкции ІІ част 

 Курсове, създадени и разработени с участие на гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски са:  

ARCM 059 Специализирани зони: Бизнес парк  (заедно с доц.д-р Аврамова). 

Гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски е бил рецензент на 6 дипломни проекта за 

магистри.  
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2. Работа със студенти и докторанти 

Арх. Пламен Рилски подготвя/ръководи студенти от МП „Архитектура“ на НБУ 

за участие в различни национални и международни архитектурни конкурси:  

 Италия: Развлекателен комплекс на територията на изоставеното карго-пристанище 

в Порто ди Песаро, Италия 

 международен студентски конкурс за музейна сграда в гр.Буенос Айрес, 

Аржентина 

Арх. Пламен Рилски участва като представител на НБУ в журито на 

Студентския архитектурен конкурс „Позитив-Негатив” – издание ноември 2011. 

 

IV. Административна и обществена дейност 

 Участие  като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ -  Обучаем в програмата "Преподавателско 

кафене" (обучение по работа с Мудъл)                                                                      

 Участие като обучител в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ  -   Обучител в програмата "Преподавателско 

кафене" (обучение по работа с Мудъл)          

                       

V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата. 

Познавайки добре работата на арх. Пламен Рилски, му препоръчвам в бъдеще 

да продължи работата си в областта на развитието на програмата на МП Архитектура в 

НБУ, в частност относно групата от курсове, свързани с архитектурни конструкции и 

съвременни строителни технологии. Също така очаквам той да продължи научно-

изследователсата си работа в областта на оптимизиране проектирането на сградите и 

средата за хора от „третата възраст“ като средство за интегрирането им в обществото. 

Вярвам, че той има потенциал да се ангажира и с темата за 

мултидисциплинарния екипен подход при архитектурното проектиране, с който по мое 

мнение става все по-актуален и за който Нов български университет би могъл да 

предостави подходяща среда. 
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Заключение 

Във основа на всички посочени по-горе аргументи и достойнства на 

преподавателската и творческата работа на гл. ас. д-р арх. Пламен Михайлов Рилски е 

безспорна цялостната положителната оценка на академичната дейност на кандидата. 

Ето защо предлагам на почитаемия Академичен съвет на Нов български университет 

гл. ас. д-р арх. Пламен Михайлов Рилски да бъде избран за „доцент“ в професионално 

направление 5.7 Архитектура строителство и геодезия в департамент „Архитектура“, 

Магистърски факултет на Нов български университет. 

 

 

 

 

 

 

София, 21.11.2022 г.   Рецензент: 

Проф. д-р арх. Георги Георгиев 


