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СТАНОВИЩЕ 
 

От проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски,  
УАСГ, „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 
„доцент“, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

обявен в ДВ бр. 87/19.10.2021 г., с кандидат гл. ас. д-р арх. Климент Иванов Иванов 

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

Научната, преподавателската и художествено‐творческата дейност на кандидата 
отговарят напълно на минимални изисквания за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 
заложени в ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет, което е видно в 
представената справка-самооценка от гл. ас. д-р арх. Климент Иванов. При изпълнение 
на специфичните задължителни за НБУ изисквания (групи „Ж“, „З“, „И“), кандидатът 
надхвърля неколкократно минималните изисквания, което е доказателство за активно 
участие в университетските дейности: група „Ж“ – 160 т. при изисквани мин. 50 т.; „З“ 
– 210 т. при изисквания мин. 70 т.; „И“ – 110 т. при изисквания мин. 50 т. 

II. Изследователска (творческа) дейност и резултати 
Монографичният труд „Високото пространство в дневната при къщите“ е 

структуриран в две основни части: 
— исторически преглед – проследяване на появата и развитието на високото 

пространство в дневната при индивидуалните жилищни сгради; 
— теоретична част – формулиране на обективни изводи и обобщения с оглед 

възможностите за приложението им в съвременната архитектурна практика. 
Монографичното изследване достига до значими резултати, сред които бих 

отличил следните теоретични и приложни приноси: 
— критичен анализ на развитието на разглежданата композиционна схема за 

решение на пространството на дневната в еднофамилната къща в исторически аспект в 
световната практика и ситуиране в този контекст на практиката в България; 

— богат набор от значими, отлично илюстрирани примери от България и света, 
представляващ солидна основа за формулираните изводи от проведените анализи. 
Подбраните примери могат да бъдат използвани и при други изследвания, включително 
и по по-широк кръг от теми, надхвърлящи обхвата на настоящото изследване; 

— изявяване на перспективите за реализация и развитие на разглежданата  
пространствена схема на организация на пространството на дневната. Създаване на 
теоретична основа за нейното приложение в реалното строителство на жилища, 
подчертаваща теоретико-приложната насоченост на монографията. 

— резултатите от монографичния труд безспорно ще намерят приложение в 
учебната дейност на образованието по архитектура в НБУ и другите университети, 
обогатявайки учебните програми, свързани с жилищни сгради и интериорен дизайн. 
Монографията е полезна и за професионалисти архитекти от практиката. 

Всичките пет научни публикации на арх. Климент Иванов, направени след 
назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“ са самостоятелни, а две от тях 
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са в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация.  

Почти изцяло цитиранията от други автори са в областта на рецензии за 
реализирани авторски продукти в специализирани издания в областта на архитектурата 
(70 т. от общо 72 от таблицата за наукометрични показатели – при изисквани мин. 50.) 
Това е очевиден атестат за положителен отзвук на неговата творческа приложна 
дейност сред архитектурната колегия. 

Арх. Иванов участва като член на научния колектив в Научно‐изследователски 
проект „Триизмерно заснемане, виртуално възстановяване и онлайн експониране на 
изявени паметници на жилищната архитектура в България в помощ на тяхната 
физическа и социална адаптация в урбанистичния и природен контекст“, финансиран 
от Фонд „Научни изследвания” по процедура за предоставяне на национално 
съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската 
програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST. 

Гл. ас. д-р арх. Климент Иванов притежава доказани професионални приложни 
умения в областта на архитектурното проектиране. Реализираните от него 
архитектурни проекти имат пряка връзка с неговите научни интереси, налице е 
симбиоза между научна и практическа дейност. Той е член на Камара на архитектите в 
България (КАБ) с пълна проектантска правоспособност и от 2005 година притежава 
собствено проектантско бюро "Климент Иванов Архитекти" с множество реализирани 
обекти, спечелени конкурси и присъдени награди. 

III. Учебна и преподавателска дейност  
Гл. ас. Климент Иванов участва активно в учебната дейност на Департамента – 

редовно и компетентно провежда възложените му учебни занятия и участва редовно в 
заседанията на департаментния и програмния съвети.  

Има проведени публични лекции в чуждестранни университети: 
— University of the Basque Country, Higher Technical School of Architecture, град 

Сан Себастиян, Испания – Публични лекции: „Contemporary Bulgarian Residential 
Architecture – Houses“ и „Contemporary Bulgarian Residential Architecture – Apartment 
Buildings“, 27‐28.06.2016; 

— University of Ulster, Housing Policy Programme, град Белфаст, Великобритания – 
Публична лекция: „Housing Policy in Preservation and Revitalization of Secondary Urban 
Centres“, 24.09.2014. 

И трите публични задгранични изяви са в областта на жилищните сгради, върху 
които е фокусирана цялостната дейност на кандидата. 

Арх. Климент Иванов има значимо присъствие в електронния обучителен модул 
„MOODLE – НБУ“ с разработени авторски материали за курсове: ARCM017 Информа-
тика в архитектурата и градоустройството І част, ARCM217 Информатика в 
архитектурата и градоустройството IІ част, ARCM332 Архитектура на сгради и 
комплекси II част, както и участие с авторски материали в редица други курсове. 

Той е ръководител на 11 успешно защитили дипломанти‐магистри. Рецензент е на 
18 дипломни проекта за магистри. 

Висока оценка заслужава дейността на  арх. Климент Иванов, свързана с 
организиране  и подготовка на студенти за участие в редица международни студентски 
конкурси: 

Международен конкурс за студенти по архитектура „Мулти‐Комфортна Къща“ с 
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цикли от лекции: 
— 2014 г. в Газиантеп, Турция, с тема: „Училище на бъдещето“, участие на 1 

студент от НБУ; 
— 2015 г. в Астана, Казахстан, с тема: „Жилищна архитектура в студен климат“, 

участвали 2 студенти от НБУ; 
— 2017 г. с тема: „Обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания“. След 

спечелено III‐то място на Националния кръг, студентката Александрина Александрова 
представлява България на Международния кръг в Кметството на град Мадрид, с проект 
с ръководител гл. ас. д‐р Климент Иванов; 

— 2018 г. с тема: „Създаване на жилищна среда в гр. Дубай“. Студентите от НБУ 
Амер Баруди и Алла АлМаллах, в екип, печелят Наградата на студентите на 
Националния кръг, с проект с ръководител гл. ас. д‐р Климент Иванов. Участвали общо 
5 студенти от НБУ; 

— 2020 г. в Сен‐Дени, Париж, Франция, с тема: „Проектиране на парк с устойчиво 
развитие, който съчетава жилищни, образователни и развлекателни функции“, с 
участие на двама студенти, отложен поради пандемията. 

Международен конкурс „International VELUX Award for students of architecture“: 
— 2014 г. – 2 студенти от НБУ, с ръководител гл. ас. д‐р Климент Иванов; 
— 2016 г. – 1 студент от НБУ, с ръководител гл. ас. д‐р Климент Иванов. 
Международен студентски конкурс в раздела за студенти на XV World Triennial of 

Architecture „Interarch 2018”, София, 13‐16.05.2018 г., участие с 2 проекта с ръководител 
гл. ас. д‐р Климент Иванов. 

От изброените последователни студентски участия в международни конкурси е 
видно, че тази изключително полезна насока, стимулираща творческата активност на 
студентите и способстваща за повишаване качеството на образованието, благодарение 
и на усилията на арх. Иванов, се превръща в устойчива традиция. 

Гл. ас. Климент Иванов е взискателен, но уважаван от студентите преподавател 
Средната оценка от анкетите на студентите е положителна (4.51). 

IV. Административна и обществена дейност  
Гл. ас. д-р арх. Климент Иванов участва активно в дейностите в НБУ:  
Член е на Програмния съвет и Програмен консултант (Програмен директор) на деп. 

„Архитектура“ – от 2014 г. досега.  
Участник е в комисията по акредитация към МФ. 
Участник е в актуализиране на МП „Архитектура“ според новите изисквания на 

„НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по 
регулираната специалността „Архитектура“ на образователно‐квалификационна степен 
„магистър“ с професионална квалификация „архитект““ от 2016 година на 
Министерство на образованието и науката (МОН). 

Участва във външна акредитация на МП „Архитектура“ от Национална агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) и във външна акредитация на Докторска програма 
„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. 
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V. Лични впечатления от кандидата  
Познавам арх. Иванов още като студент в УАСГ. Забележително беше неговото 

увлечение в изучаването на компютърните технологии – той беше един от 
„постоянното присъствие“ в компютърната лаборатория. Не случайно е основен 
„двигател“ на тяхното внедряване и развитие в учебната програма на департамент 
„Архитектура“ в НБУ – автор на две и съавтор в три учебни курса в областта на 
приложение на компютърните технологии в архитектурата. Тези свои умения той 
прилага в цялостната си дейност – учебно-преподавателска, проектантска, научно-
изследователска и това спомага за постигане на едно по-високо, съвременно ниво във 
всяка една от тях.    

VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  
Считам, че арх. Климент Иванов е постигнал добър баланс и взаимна връзка между 

научно-изследователската, преподавателска и практическа творческа дейност, което е 
солидна основа за устойчиво развитие и в трите направления. 

Заключение  
Преподавателската, научно-изследователската и проектантската дейности на арх. 

Иванов отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението 
му, както и на съответния Правилник на НБУ. Въз основа на тяхната изцяло 
положителна оценка, предлагам гл. ас. д-р арх. Климент Иванов Иванов да бъде 
допуснат за избор от Академичен съвет на НБУ за заемане на академичната длъжност 
„доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за 
нуждите на департамент „Архитектура“ към Магистърски факултет. 
 

 
 
Дата  25.02.2022    Подпис: 
      Проф. д-р арх. Асен Писарски  
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