
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от  

доц. д-р арх. Елена Димитрова Димитрова,  

ПН 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,     

Университет по архитектура, строителство и геодезия,  

 

върху научните трудове и художествено-творческата продукция  

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент,  

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

(архитектурни технологии),  обявен в ДВ бр. 65/12.08.2022 г.,  

с кандидат гл. ас. д-р арх. Пламен Михайлов Рилски 

 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

Представените от арх. Пламен Рилски материали убедително отговарят на минималните 

изисквания на действащия Закон за развитие на академичния състав в Р България, 

Правилника за приложението му и Наредбата за развитието на академичния състав в 

НБУ за заемане на академичната длъжност „доцент“. При изисквани 570 точки, 

оценяващи научната, преподавателска и художествено-творческа дейност, кандидатът е 

подкрепил с доказателствен материал заявени 856 точки, както следва: 

 

Група от 

показатели 

Съдържание доцент показатели от 

справката  

А Показател 1 50 50 

Б Показател 2 0 0 

В Показатели 3 или 4 100 100 

Г Сума от показателите от 5 до 11 200 450 

Д Сума от показателите от 12 до 15 50 56 

Е Сума от показателите от 16 до 28  0 0 

Ж Сума от показателите от 29 до 

края (задължителни за НБУ) 

50 70 

З 70 80 

И 50 50 

 

ІI. Изследователска и творческа дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации, 

съответстващи по обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка 

на научните и научно-приложните приноси на автора.  

Представеният монографичен труд изследва  изграждането на подходяща архитектурна 

среда за хората „от третата възраст“ и е израз на достойна за уважение социална 

чувствителност и дълготраен професионален интерес към значима тема с  европейско 

значение и с нарастваща неотложност в България.  

Формулираните в труда специфични изисквания към комфорта на обитаване са логично 

произтичащи от оценената обществена потребност за пълноценна интегрираност на 

хората от високите възрастови групи в живота на обществото, но засягат и по-общата 

тема за възможния принос на архитектурата към постигането на по-високо качество на 

живота. Интегралното третиране на функционалните, композиционни и конструктивни 
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аспекти в обемно-пространственото изграждане на физическата среда позволява да бъдат 

критично осмислени тенденциите и постиженията в развитието на дизайна и 

технологиите и да бъдат защитени основни принципи на изграждане на сградите и 

комплексите - от ситуирането им в градската среда и определянето на функционалната 

им структура до дизайна на интериора. Принципите са убедително подкрепени чрез 

изчерпателно разгледани и анализирани примери от европейската и световна практика, 

сред които намират своето място и характерни български реализации.  Така теоретичният 

подход е сполучливо илюстриран и с това публикуваният хабилитационен труд 

предоставя полезни методически насоки за широк кръг заинтересовани институции и 

специалисти, работещи в полето на планирането, проектирането и управлението на 

средата за хората от третата възраст. 

Заслужава изрично да се отбележи стремежът да бъде обхваната темата в нейната 

пълнота и комплексност, като се обвържат и задълбочат теоретичните и приложни 

изследвания от дисертационния труд на кандидата, защитен през 2013 г. в последвалият 

го хабилитационен труд, публикуван през 2018 година. Така хабилитационният труд се 

превръща в поредна стъпка от целенасочено реализирана в продължение на повече от 20 

години индивидуална изследователска програма на автора му, насочена към изясняване 

на теоретичната основа на пространствената организация на среда, откликваща на 

специфични потребности,  систематизирането на широк спектър от свързани теми и 

проблеми и критичното осмисляне на най-новите световни и европейски тенденции в 

изследваната област.  

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации и творчески изяви, 

направени след назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“. Тя 

включва и оценка на изискването за рецензираност на изданията.  

Представената от кандидата авторска научна публикация в  Сборник научни публикации 

на НБУ, кн. 6/ 2019-20 г. (реферирано издание) със заглавие „Финишингови покрития в 

домовете за хора от третата възраст“, анализира европейски опит и систематизира 

препоръчителни приложения на подови настилки, таванни и стенни покрития в 

разглежданите обекти. В този смисъл тя доразвива предишни изследвания на автора и 

обогатява приноса му в полето на архитектурата за хората от третата възраст. 

Заявеният в справката доклад пред международна научна конференция "100 години 

Баухаус", НБУ 2019, със заглавие "Осъзнати и НЕосъзнати принципи в Архитектурата 

на Класическия модернизъм", публикуван като авторска статия, разделена в две части 

(“Зараждането на класическия Модернизъм” и „Недооцененият класически Модернизъм 

в България“, в Сборник с доклади от Юбилейна международна конференция „Векът на 

школата BAUHAUS“ (нереферирано издание с научно рецензиране) обозначава още 

едно заслужаващо изрично внимание и уважение поле на изследователски интерес на 

кандидата. То е свързано както с осмислянето - в теоретичен и практически аспект, на 

принципите и културните послания на класическия модернизъм в архитектурата от 

първите десетилетия на 20 век, така и с отговорността на днешното българско общество 

за опазване на автентичността и идентичността на наследените архитектурни паметници 

в българските градове.  

3. Цитиране от други автори.  

В предоставените материали са посочени две цитирания в монографичния труд на 

Климент Иванов на тема "Високото пространство в дневната при къщите".  

В пет рецензиращи публикации в специализираното списание „Brava casa” в периода 

2006-2016 година са представени реализирани проекти на кандидата в областта на 

интериорния дизайн, които са оценени като значими творчески резултати.   
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4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и 

приложение на получените резултати в практиката.  

Арх. Рилски притежава пълна проектантска правоспособност, присъдена му от Камара 

на архитектите в България (КАБ); собственик е на проектантско бюро с успешна 

дългогодишна проектантска практика (от 2003 година), което говори убедително за 

придобит значителен професионален опит. Представените 13 творчески проекти (12 от 

тях реализирани и в експлоатация), структурирани в няколко групи – жилищни сгради 

(еднофамилни и много фамилни с офиси и търговски площи), обществени сгради, 

реконструкции+ интериор, и интериори, изразително илюстрират широк спектър от 

творческа интереси и разностранни области на професионална реализация.  

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул 

"MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със 

студенти и докторанти.  

Кандидатът притежава значителен преподавателски опит в сферата на архитектурните 

технологии, който е сполучливо комбиниран с научно-изследователските му интереси и 

проектантската му дейност. Това е добра предпоставка за задълбочено познаване и 

осмисляне на съвременните строителни тенденции, което е намерило приложение в 

създаването на нови тренинг курсове („Специализирани зони - Бизнес парк“ ARCM059) 

и при осъвременяването на лекционните и тренинг курсове по „Сградостроителство“ (1-

ва и 2-ра част) и „Архитектурни конструкции“  (1-ва и 2-ра част). Разработените авторски 

материали за всички курсове са качени в електронния обучителен модул Moodle на НБУ. 

Следва да е отбележи, че арх. Рилски е и обучител в програмата "Преподавателско 

кафене" (обучение по работа с Moodle). Убедително доказателство за отговорното 

отношение и ангажираността му с цялостната професионална подготовка на студентите 

е осигурената практика на студенти по Архитектура в офис "Архибау" ООД, както и 

участието му в подготовката  на студенти от НБУ за участие в международен студентски 

конкурс за музейна сграда в Буенос Айрес, Аржентина.  

2. Работа с Еразъм-студенти.  

Въпреки че в справката не е представена информация относно работа с чуждестранни 

студенти, в личен разговор с кандидата е установен постоянен интерес и включване на 

студенти от програма ЕРАЗЪМ в НБУ в преподаваните от него дисциплини. 

3. Оценки от анкетите на студентите.  

Съгласно предоставената справка преподавателската работа на арх. Рилски е 

положително оценена в анкетите на студентите (оценка над 4,00). 

IV. Административна и обществена дейност  

1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.  

Не е предоставена информация относно участие на кандидата в колективни органи на 

управление на НБУ 

2. Обществена активност.  

Не е предоставена информация относно обществената активност на кандидата.  

3. Привличане на студенти в програмата.  

Не е предоставена информация относно привлечени студенти в програмата на НБУ 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  
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Личните ми впечатления от арх. Рилски са свързани единствено с контактите ни във 

връзка с настоящата процедура. Високо оценявам неговото отговорното и коректно 

отношение при предоставяне на необходимите материали. Смятам, че кандидатът 

демонстрира богат и разностранен професионален опит и висока компетентност в полето 

на архитектурните технологии, както и убедително изразена мотивация за свързването 

им с решаването на значими социални предизвикателства. Това дава основания да се 

очаква по-нататъшно плодотворно академично развитие при успешно съвместяване на 

изследователска, преподавателска и художествено-творческа дейност. 

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

Бих препоръчала на арх. Рилски по-голяма активност и упоритост по отношение на 

публикационната дейност в страната и в чужбина, което би допринесло и за по-широко 

популяризиране на неговите научно-изследователски, художествено-творчески и 

педагогически постижения. 

Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна оценка на 

академичната дейност на кандидата и предложение за допускането или 

недопускането му до избор от Академичен съвет. 

Въз основа на гореизложената положителна оценка за цялостната академична и 

творческа дейност на кандидата, базирана върху представените от него авторски 

материали и подкрепяща информация, с пълна убеденост предлагам д-р арх. Пламен 

Михайлов Рилски да бъде допуснат до избор от Академичен съвет за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия (архитектурни технологии).  

 

 

Дата 25/11/ 2022      Подпис: 

         Елена Димитрова  

     

 
 


