
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от  доц. д-р арх.Гичка Ангелова Кутова – Каменова,  

Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

по  конкурс за академична длъжност ”доцент” в УАСГ,  

област на висше образование 5. Технически науки, 

 професинално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

 

 

Становището е изготвено върху научните трудове  и материали, представени за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ”доцент” по професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (технология на архитекту-

рата), обявен в Държавен вестник, бр.65/12.08.2022г. и в сайта на Нов български уни-

верситет (НБУ) за нуждите на Магистърски факултет, департамент „Архитектура“ при 

НБУ. Единствен  кандидат в конкурса е  гл. ас. д-р арх.Пламен Михайлов Рилски -  пре-

подавател в  Департамент „Архитектура“ от Магистърски факултет на НБУ. 

 

Изготвянето на становището е  въз основа на Заповед №3-РК-21/ 05.10.2022г. на 

Ректора на НБУ – проф. Пламен Дойнов, д.н. за назначаване на Научно жури на осно-

вание Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и решение на първото заседание на Научното 

жури – Протокол №1 от 05.10.2022. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

           

Кандидатът гл.ас. д-р арх. Пламен Рилски представя за участие в конкурса след-

ните материали в съответствие с минималните изисквания по групи показатели за за-

емане на академичната длъжност „доцент“: 

 

1. Хабилитационен труд – 1 брой монографичен труд на тема: „Архитектура за хо-

рата от третата възраст“ издателство на Нов Български Университет, ноември 

2017, ISBN: 978-954-535-991-0. 

2. Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноиз-

вестни бази данни с научна информация  – 1 брой - „Финишингови материали в 

домовете за хора от третата възраст“,  Сборник научни публикации  на Департа-

мент „Архитектура“  6/2019–2020г., стр.73-87.  

3. Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в редак-

тирани колективни томове – 1 брой – „Осъзнати и НЕосъзнати принципи в Архи-

тектурата на Класическия модернизъм“, Сборник доклади от международна на-

учна конференция "100 години Баухаус", НБУ 2019 (под печат).  

4. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или дизайна – в таб-

лицата към приложение 2 са посочени следните авторски обекти: 2 броя еднофа-

милни жилищни сгради, 6 броя многофамилни жилищни сгради, 2 броя общест-

вени сгради – Музей на Григор Вачков и Магазини и ресторант, 2 броя реконст-

рукции с интериор и 3 броя интериори. 

5. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 2 броя ци-

тирания от д-р Климент Иванов в  Монографичен труд "Високото пространство в 

дневната при къщите" ISBN:9786192331511,  стр. 163 и 165.  

6. Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани издания в областта 



на архитектурата или дизайна - 5 броя – всичките в различни броеве на сп.  

„Bravacasa” ISSN 1312-5974  от от 2005 г. до 2016г.  

  

Представената научна продукция е реализирана след придобиването на образова-

телна  и научна степен „доктор“ през 2013г. 

 

Съгласно минималните изисквания към научната, преподавателската и/или худо-

жествено-творческата дейност на кандидатите за заемане на академичните длъжности по 

професионални направления, съобразени с ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български 

университет, кандидатът гл.ас. д-р арх. Пламен Рилски удовлетворява минималните 

стойности по всички показатели за заемане на академичната длъжност „доцент“. При 

минимални изисквани точки по групи показатели 570 са достигнати общо 806 броя 

точки, съгласно справка самооценка, представена от кандидата. (файл  - Spravкa-NACID-

gl.as.Plamen Rilski). 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

Приложените от кандидатът материали за конкурса изчерпателно и категорично 

отразяват  научно-изследователската, преподавателската, професионално-творческата и 

приложна дейности на кандидата. 

 

1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора. 

След защитата на дисертационен труд на тема „Проблеми на социалните домове 

за болни и стари хора“ (240стр.), с научен ръководител доц. д-р арх. Недялко Бончев през 

2013г., научните интереси на гл.ас. д-р арх. Пламен Рилски продължават да се задълбо-

чават  в посока на  усъвършенствуване на   научния подход при проектирането на сгради 

и съоръжения за хора в третата възраст. Кандидатът успешно проучва и систематизира 

тенденции  в архитектурат на сградите за хора от третата възраст чрез анализ на примери 

от световната практика за социални домове за стари и болни хора, които  обобщава в  

тритомен труд, първата част от който е публикувана от издателството на НБУ. 

Представеният за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ 

монографичен труд „Архитектура за хората от третата възраст“ издателство на Нов Бъл-

гарски Университет, ноември 2017, ISBN: 978-954-535-991-0,  всъщност представлява 

научно развитие и обогатяване на научния подход при проектирането на такива сгради, 

достигайки до проблемите на  комфорта на обитаване. В  труда се структурират и анали-

зират основните проблеми, свързани с концептирането, ситуирането, цялостното проек-

тиране, новото строителство (или реконструкцията) и експлоатацията на местата за оби-

таване от хора, навършили 65 г.  

Авторът извежда принципи на проектиране  на сградите за настаняване на хора от 

трета възраст, отнасящи се за всички етапи в проектирането на такъв тип сгради – от  

ситуационното решение и вертикалната планировка  през архитектурното композиране 

на сградните обеми и пространства с отразяване на  функционалните характеристики и 

взаимовръзки до предлагане на конкретни сградни инсталационни решения със съответ-

ните крайни уреди и механизми и достигайки до детайли, касаещи комфорта на обита-

ване - естественото и изкуственото осветление, довършителните материали и обзавежда-

нето.  

По този начин авторът защитава тезата за  необходимостта от гъвкавост при реша-

ване на различните аспекти в архитектурата на сградите за хора от третата възраст,  адап-



тивност  към динамично променящите се обществени и индивидуални реалности и пот-

ребности на обитателите, за да може  по този начин се предостави възможност за пости-

гане на  условия за водене на качествен живот с цел дълготрайна  интегрирация на тези 

хора в обществото. 

Представеният монографичен труд е безспорен принос в систематизиране на проб-

лематиката на архитектурата на сградите за хора от третата възраст и успешно допълва 

не само научното, но професиално проектантското знание в тази област. 

     

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески 

изяви), направени след назначаването на академичната длъжност „главен 

асистент“. 

Кандидатът гл.ас. д-р арх. Пламен Рилски има издадена 1 брой научна публикация 

по темата на представения монографичен труд - „Финишингови материали в домовете за 

хора от третата възраст“,  в Сборник научни публикации  на Департамент „Архитектура“  

6/2019–2020г.  Под печат е научната му публикация със заглавие „Осъзнати и НЕосъз-

нати принципи в Архитектурата на Класическия модернизъм“ в Сборник доклади от 

международна научна конференция "100 години Баухаус" НБУ 2019, което се отнася към 

редактираните колективни томове. 

  

3.  Цитиране от други автори. 

  Цитиранията представени от кандидата са 2 броя в монографичен труд "Високото 

пространство в дневната при къщите" с автор д-р Климент Иванов. 

  

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески 

проекти и приложение на получените резултати в практиката. 

Практическата проектантска дейност на кандидата е представена подробно в 

общо 9 броя авторски архитектурни проекти на реализирани обекти за жилищни (5 броя), 

обществени (1 брой) сгради, реконструкции (2 броя) и интериори (1 брой), за част от 

които има публикувани рецензии (5 броя)  в различни броеве на сп.  „Bravacasa” от 2005 

г. до 2016г. Научно-приложната и проектантска дейност на гл. ас. д-р арх.Пламен Рилски 

съответства на неговото възходящо научно-изследователско,  учебно-педагогическо и 

творческо израстване. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

  

Арх.Пламен Рилски  е главен аситент към Магистърски факултет на НБУ от 2016г. 

до момента, като преди това работи като  хоноруван преподавател в същия факултет от 

2010г. до 2015г. Преподавателският му опит започва през  2003г. и до 2011г. работи като 

хоноруван преподавател към катедра „Жилищни сгради“, Архитектурен факултет на 

УАСГ и  след това като редовен асиситент в същата катедра  в периода от 2011г. до 2014г.  

 

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

модул "MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, 

работата със студенти.  

 

Като главен аситент и преподавател в Магистърския факултет на НБУ,гл.ас. д-р 

арх.Пламен Рилски участвува в преподаването и актуализирането по следните лекци-

онни и тренинг курсове от учебната програма за магистърска програма по Архитектура:                    

  



- Актуализиране на лекционните и тренинг курсове по                                                                                                                      

„Сградостроителство“  1-ва част (ARCM272 , ARCM160)  и 2-ра част  (ARCM274,   

ARCM167); 

- Актуализиране на лекционните и тренинг курсове „Архитектурни конструкци“1-

ва част (ARCM021,  ARCM164, ARCM321)  и 2-ра част  (ARCM221,  ARCM171, 

ARCM421); 

- Участвува в създаването на тренинг курс по „Специализирани зони - Бизнес парк“ 

ARCM059. 

- Разработва авторски материали и качени в Moodle НБУ за курсовете по „Сградос-

троителство“ 1-ва част (ARCM272), „Сградостроителство“ 2-ра   част -                                                                       

(ARCM274) и „Архитектурни конструкции“ 1-ва част  (ARCM021) и „Архитек-

турни конструкции“  2-ра част (ARCM221).   

   

Съвместната му работа със студенти от НБУ включва и подготовка на екип от сту-

денти за участие в Международен студентски конкурс за музейна сграда в Буенос Айрес, 

Аржентина. 

Осигурена е практика на 3 студента по Архитектура в проектнтско бюро "Ар-

хибау"ООД, създадено от кандидата арх. Пламен Рилски през 2003г. 

Гл.ас.д-р арх.Пламен Рилски е резензент на дипломни проекти на 5бр.студенти от 

Магистърската програма по  Архитектура.  

 

 2. Оценки от анкетите на студентите. 

Средната оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и 

преподавател  за гл.ас.д-р арх.Пламен Рилски е над 4,00. 

Учебната и преподавателска дейност на гл.ас. д-р арх.Пламен Рилски допълва   на-

учно-изследователската му дейност в сферата на Архитектурните технологии и благода-

рение на професиналната му проектантска и надзорна практика успява да допълва науч-

ните му интереси с проектантскиите и  строителни най-съвременни тенденции. Общата 

оценка на учебната и преподавтелска дейност на гл.ас. д-р арх.Пламен Рилски е, че тя 

отговаря напълно на критериите за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

Гл.ас. д-р арх. Пламен Рилски редовно участва в заседанията на департаментния 

и програмния съвети на департамент  "Архитектура". Той участва като обучаем и обу-

чител в програмата за обучение на преподавателския и Moodle).  

Редовен член на  Камара на архитектите в България (КАБ) и притежава пълна 

проектантска правоспособност. Основател е на проектантско бюро "Архибау"ООД, от 

2003 г. с множество реализирани обекти и участия в  конкурси. 

 

V. Лични впечатления от кандидата. 

 

Изследователската работа на гл.ас. д-р арх.Пламен Рилски е насочена основно към 

архитектурата на сградите за хора от третата възраст и е повлияна от личния му опит и 

дългогодишните му интереси в тази област. Нямам лични впечатления от кандидата, но 

високо оценям значимия не само научен, но и социален принос на преставената моног-

рафия в една актуална и не особено добре проучена у нас област в архитектурното знание 

и проектиране.  

 

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



  

Научно-изследователската и преподавателска дейност, както и професионалният 

опит на гл.ас.д-р арх.Пламен Рилски показват задълбочен и траен интерес по проблемите 

на архитектурата за хора в третата възраст, залегнали като разработка в дисертационния 

и монографичният му трудове. След запознаването ми с представените материали пре-

поръчвам продължаване на достигната до момента изследователска, публикационна и  

проектантска активност. Постигнатите резултати от проучванията на тази проблематика 

са съществен принос в научното систематизиране за архитектурата на сградите за хора в 

третата възраст.  

 

VІІ. Заключение. 

 

 В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на академичния със-

тав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него по отношение както на обя-

вяването му, така и на представените материали. Имайки предвид гореизложеното, пред-

лагам гл.ас. д-р  арх.Пламен Рилски да бъде допуснат до избор от Академичен  съвет  за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ по професинално направление 5.7. Архи-

тектура, строителство и геодезия за нуждите на департамент „Архитектура“, Магистър-

ски факултет, Нов български университет.  

 

 

Ноември 2022г.     Член на научното жури …………… 

 

 

 

 

Здравей, 

в момента съм в процес на съгласуване на датата. Елена Димитрова ми е потвърдила 16.12, 

след запитване от Гичка Кутова ще й кажа съшата дата, но преди това трябва да й кажа датата 
(която аз неможах да намеря) на първото заседание: 

Изготвянето на становището е  въз основа на Заповед №3-РК-21/ 05.10.2022г. 

на Ректора на НБУ – проф. Пламен Дойнов, д.н. за назначаване на Научно жури на 

основание Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и решение на първото заседание на 

Научното жури – Протокол №1 от .................  

 

 


