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С Т А Н О В И Щ Е 

от 

НЕДЯЛКО  ИВАНОВ БОНЧЕВ 

доцент доктор архитект 

„Архитектура на сградите,  конструкции, съоръжения и детайли“ 

НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ 

Относно:    Конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” 

по професионално направление  5.7.  Архитектура , строителство и геодезия ,     

обявен  в  ДВ  бр.  25/20.03.2018  г.  с кандидат 

доцент доктор архитект 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 

 

Становището е изготвено на основание на Заповед на Ректора на НБУ № 2-РК-

222/25.04.2018  г.  -  в качеството на член на Научното жури.    В обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление  5.7.  

Архитектура , строителство и геодезия в  НБУ  доцент доктор архитект Георги Николов 

Георгиев  е кандидат в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за 

неговото прилагане.   

Доцент доктор архитект Георги Николов Георгиев  отговаря на основните 

законови условия и на изискванията на Висшето училище - критерии и показатели , 

свързани с дългосрочното атестиране при обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор”.    

Кандидатът  придобива образователната и научна степен  „доктор”  през 1989 

година след успешна защита на дисертационен труд  ( приложено копие от диплома за 

присъдена научна степен „Кандидат на архитектурните науки” от Московския 

архитектурен институт  -  № 008240 от 26 юли 1989 г. и приложено копие от 

Удостоверение на ВАК за утвърждаване на научна  степен  №  ВАК-2768  от 31 

октомври  1989 г. ) .  От 2012 год. заема академичната длъжност „доцент“ в НБУ след 

успешно проведена процедура. 

 

І.  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА (ТВОРЧЕСКА) ДЕЙНОСТ И  РЕЗУЛТАТИ 

Монографичният труд  „ Жилищна политика и устойчиво развитие.  

България в контекста на Европа“ ( първо издание  2017г. - НБУ с  ISBN: 978-954-

535-947-7 )  представлява значителен теоретичен и теоретико-приложен принос  в 
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развитието на съвременните подходи при анализа на жилищния сектор и насоките за 

провеждане на адекватна жилищна политика   -  в контекста на съвременните европейски 

тенденции в тази област. 

Теоретико-приложното изследване е реализирано на базата на аргументирани 

тези и професионално представя темата за жилището и жилищната политика   -  в 

рамките на активното взаимодействие между антропогенната и природната среда . 

Значителен принос за съвременната архитектурна теория са критичните анализи  

на кандидата -  отнасящи се до етапите и тенденциите в появата и развитието на 

европейските политики в разглежданата област .  

 

Монографичният труд формулира и предлага реални решения  -  в контекста на 

мултидисциплинарните подходи  -  със значителен потенциал за подпомагане на 

развитието на жилищната политика в България. Научното изследване, реализирано в 

монографията, представлява и реален принос за развитие на редица образователни 

програми в сферата на жилищните системи и жилищната политика, който принос е 

осъществен в рамките на създадената в Нов български университет магистърска 

програма по жилищна политика. 

Доцент д-р архитект Георги Георгиев  има доказани научни и творчески 

постижения в областите, свързани с градското развитие, с  градското възстановяване, с  

планирането и управлението на градското развитие и околната среда на икономиките в 

преход  и  с  енергийното поведение на  сградния фонд при обновяването му.  

Висока оценка от теоретичен и приложен аспекти може да бъде направена по 

отношение на изследователските проекти на кандидата  - редица проекти в периода  

2012-2018 год. , като от особена значимост са проектите по програмата COST на 

Европейската комисия  („Измерване на проблема с бездомните в Европа”, „Иновации за 

интелигентно управление на сгради от културното наследство ”, „Градове, отворени 

към хората в епохата на информационното общество” ) . Тези творчески разработки се 

характеризират с високото експертно ниво на кандидата -  реализирано в условията на 

мултидисциплинарен подход и международно сътрудничество . 

В рамките на конкурса доцент д-р архитект Георги Георгиев  представя 

значителен брой научни публикации  -  в издания с професионална селекция  -  които 
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 доказват ясно научно-изследователските приноси  в  областите на академичната и 

професионалната му експертна дейност като :  Жилищни системи и жилищни политики 

в Европейския съюз,   Жилищни пазари, управление, планиране и контрол на 

използването на градските територии,  Обновяване, управление и поддръжка на 

жилищните сгради.    

Авторитетът на кандидата за академичната длъжност е потвърден от значителен 

брой цитирания  -  документирани със съответните доказателствени материали  - 

източници за установяване на техния произход.  

В рамките на комплексната положителна оценка на научната и научно-

приложната дейност на кандидата   -  се установява същественият му принос като 

активен участник, научен ръководител или национален координатор на изследователски 

проекти от национална и международна значимост  -  и по специално при проектите,  

свързани с  Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания.   

 

ІІ. УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Доцент д-р архитект Георги Георгиев  осъществява активна и многостранна 

преподавателска дейност в Департамент „Архитектура“  на  Нов български университет.  

Основните постижения в обхвата на учебната и преподавателска дейност на 

кандидата могат да бъдат систематизирани и високо оценени в следните по-съществени 

насоки   -  детайлно документирани  в представените материали : 

 -   аудиторна и извън-аудиторна заетост  -  включваща седем,  разработени 

професионално и на високо академично ниво, аудиторни курсове (към учебната 2017-

2018 г.) ; 

-    разработване на нови магистърски програми в рамките на сътрудничеството с други 

департаменти в университета ; 

-  работа в електронния обучителен модул "“Moodle НБУ”  -  учебни програми,  

теоретични и приложни материали  и систематизирана библиография ; 

-    изследователска и организационна работа,  свързана с  интеграцията на НБУ  -   в 

частност департамент „Архитектура“  -   в европейската образователна  среда . 
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Положителна оценка може да се даде на работата на кандидата със студентите в 

контекста на международното сътрудничество по програмата „Еразъм“  за развитие на 

студентската мобилност  -  базирана на осъществения академичния обмен на студенти с 

университети в Испания,  Великобритания,  Турция,  Гърция и др.  Високата оценка,  

която може да се даде на преподавателската дейност на доктор архитект Георги Николов 

Георгиев  е свързана и с последователното прилагане  -  в лекциите и семинарите  -  на 

дългогодишния му експертен опит в редица национални и международни 

професионални асоциации .    През периода 2012 - 2016 г.  изнася редица лекции пред 

студенти и преподаватели в чуждестранни висши училища  -  от актуалните сфери на 

жилищната политика, жилищните пазари и жилищната архитектура.  

Многостранни са образователно-творческите дейности,  организирани със 

съдействието на доцент д-р арх. Георги Георгиев,  подпомагащи участието на студенти и 

докторанти в национални и международни творчески прояви  -  международни семинари, 

между-департаментни семинари и  изложби. 

Кандидатът участва успешно в ръководството на докторанти и в научни журита 

при процедури за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.  

 

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ  

 

С висок авторитет се характеризира административната и обществена дейност 

на кандидата  -  в качеството му на ръководител на департамент „Архитектура“ в НБУ и 

на активен участник в колективните органи на управление на университета. 

Авторитетът на кандидата е потвърден от участието му като експерт в редица 

професионални организации  -  член на Chartered Institute for Housing ( Великобритания ), 

представител на Съюза на архитектите в България в работна група на Съвета на 

архитектите на Европа,   член на Мрежата на енергийните експерти към CECODHAS -  

асоциация на социалните жилищни организации в страните от ЕС ,  член на 

Европейската мрежа за жилищни изследвания (ENHR) ,  член на Съюза на архитектите в 

България от 1984  г. 
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ІV. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТА 

В контекста  на реализираното от  мен междууниверситетско сътрудничество ,  

както и в  съвместната ни  работа в рамките на  департамент „Архитектура“,    

констатирам с професионално удовлетворение   високото качество на академичната и 

образователно-професионалната дейности  -  осигурени с колегиалната и балансирана 

организационна подкрепа на доцент д-р архитект Георги  Георгиев. 

В обхвата на реализираните многобройни и многоаспектни теоретични  и 

теоретико-приложни разработки  на архитект Георги Георгиев   -  препоръки  биха 

могли да се отнесат към сферата на   поддържане  на  реално  съществуващата  

институционална и  професионална  общност   -  за по-нататъшно развитие на 

академичната среда в контекста на европейското образователно пространство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основание на предоставените ми за становище материали  -  свързани с 

цялостната учебно-преподавателска,  научно-изследователска и творческа дейност на 

кандидата  -    които отговарят изцяло на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България,  на Правилника за неговото прилагане и на 

изискванията на Висшето училище   -    считам,  че може с убеденост да им бъде дадена 

положителна оценка,  а кандидатът  

 

ДОЦЕНТ ДОКТОР АРХИТЕКТ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 

 

да бъде предложен за избор за академичната длъжност 

ПРОФЕСОР“  в   Нов Български Университет  -  София. 

 

 

 

София, 11.06.2018 год.                                                  Доц. д-р арх. Н. Бончев 

 

 


