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С Т А Н О В И Щ Е  
 

от проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев 

Декан на Архитектурен факултет при 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, 
строителство и геодезия“ за нуждите на Магистърски факултет, департамент 
„Архитектура“ при Нов български университет (НБУ), обявен в ДВ бр. 87 от 
19.10.2021 г. и в сайта на НБУ.  Като единствен кандидат участва гл. ас. д-р арх. 
Климент Иванов Иванов от Департамент „Архитектура” на Нов български 
университет, София. 

 

Становището е представена в качеството ми на: 

• Член на Научното жури, назначено със Заповед № З-РК-63/02.12.2021 г. 
на Ректора на НБУ, на основание Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на 
ЗРАСРБ.  

• Автор на становище по конкурса с протокол от решение на Научното  
жури при първото му заседание. 

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

Изпълнени са минималните национални изисквания към научната, 
преподавателската и художествено-творческата дейност на кандидата в 
конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" в професионално 
направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ (Минимални 
изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 
академични длъжности и Брой достигнати точки по показатели). Също така са 
изпълнени и изискванията на Нов български университет. При минимални 
изисквани точки по групи показатели 570 са достигнати общо 1052 брой точки, 
съгласно справка самооценка, представена от кандидата. 
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ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Приложените документи илюстрират изчерпателно и категорично 
преподавателската, професионално-творческата, научно-изследователската и 
приложна  дейност на кандидата.  

Монографичният труд „Високото пространство в дневната при къщите“ има 
за цел да проучи актуалната представа за тази пространствена схема и нейната 
роля в съвременното жилище. Трудът се състои от две основни части. В първата 
част, озаглавена „Минало и съвремие“, се представят обстойни исторически 
проучвания, а във втората част , със заглавие „Теория и приложение“, се правят 
теоретични изследвания с практическа насоченост. Анализът на композицията 
показва начините за постигане на балансирано равновесие между високото 
пространство в дневната, останалите помещения в къщата и зоните на открито. 
Трудът е богато илюстриран с множество примери на къщи с изображения и 
архитектурни чертежи, голяма част от които са авторски. Проучванията на 
автора върху темата почти не се срещат в световен мащаб, а същевременно тя е 
високо ценена сред професионалистите и е обект на значителен интерес сред 
студентите. Монографията „Високото пространство в дневната при къщите“ 
категорично ще бъде полезна на изследователите, на практикуващите 
проектанти и на студентите по архитектура, интериорен и пространствен 
дизайн. 

Кандидатът гл. ас. д-р арх. Климент Иванов участва в конкурса със следните 
публикации и творчески изяви: 

• 5бр. Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация, в нереферирани 
списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове; 

• 3бр. Научни публикации, различни от представените при завършването 
на докторатурата; 

• 7бр. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или 
дизайна; 

• 1бр. Цитиране в нереферирани списания с научно рецензиране; 

• 7бр. Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани 
издания в областта на архитектурата или дизайна; 

• 1бр. Участие като член на научния колектив в Научно‐изследователски 
проект. 
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Може да се обобщи, че научно-приложната дейност на гл. ас. д-р арх. 
Климент Иванов съответства на неговото поетапно и възходящо научно, 
учебно-педагогическо и творческо израстване. 

 
ІII. Учебна и преподавателска дейност 

От приложените документи на гл. ас. д-р арх. Климент Иванов, може да се 
потвърди, че кандидатът реализира активна учебно-педагогическа дейност, 
подчинена на актуални теми и създаваща благоприятни условия за екипна 
работа.  

Кандидатът води публични лекции, освен за Департамент „Архитектура“ в 
НБУ, а също и  за чуждестранни университети в Сан Себастиян, Испания и 
Белфаст, Великобритания. Участва активно в актуализиране и външна 
акредитация на учебни курсове и програми за МП "Архитектура".  Автор е на 
две самостоятелно създадени учебни програми за дисциплини от учебния план 
за МП "Архитектура" и участва в създаването на други девет програми. Участва 
в организирането и провеждането на два Междудепартаментни семинара в 
НБУ. Средната му оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс 
и преподавател е 4,51 точки. 

Арх. Климент Иванов е ръководител на 11 успешно защитили 
дипломанти‐магистри и студентски проекти, участващи в 8 международни 
конкурса, някои от които са премирани. 

 
IV. Административна и обществена дейност 

Гл. ас. д-р арх. Климент Иванов редовно участва в заседанията на 
департаментния и програмния съвети деп. "Архитектура". Член е и на 
комисията по акредитация към МФ на НБУ. От 2014г. - досега е Програмен 
консултант (Програмен директор) на деп. "Архитектура“. Притежава пълна 
проектантска правоспособност от Камара на архитектите в България (КАБ). 
Основател е на проектантско бюро "Климент Иванов Архитекти" от 2005 година 
с множество реализирани обекти, спечелени конкурси и присъдени награди. 
 
V. Лични впечатления от кандидата  

Изследователската работа на гл. ас. д-р арх. Климент Иванов е насочена 
основно към жилищните сгради. Тя е логично повлияна от преподавателската 
му работа в курсовете по проектиране на жилищни сгради и комплекси. 
Научните му интереси са насочени пряко към високото пространство при 
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жилищните сгради, както в интериора им, така и отвън. Кандидатът 
съсредоточава своите усилия към прилагане на теоретичните си разработки в 
архитектурната проектантска практика, чрез проектиране и изграждане на 
реални обекти и участие в архитектурни конкурси. 

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

С разработването и публикуването на значима за професията научна 
продукция арх. Климент Иванов се откроява и доказва като ярък специалист в 
теорията и практиката. Препоръчвам на кандидата да продължи работата си по 
изследването на високото пространство и при останалите видове сгради, а 
също така и прилагането му при адаптация на съществуващи сгради.  

 
VІІ. Заключение 

В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него по 
отношение както на обявяването му, така и на представените материали. 
Научно-изследователската, учебно-преподавателската, проектантска и 
приложна дейност на арх. Климент Иванов съответстват на нормативните 
изисквания в тази област.  

Във връзка с посоченото по-горе давам своя положителен вот „ЗА'' 

и предлагам гл. ас. д-р арх. Климент Иванов Иванов да бъде избран и да 
заеме академичната длъжност „ДОЦЕНТ" в професионално направление 5.7. 
„Архитектура, строителство и геодезия“ за нуждите на департамент 
„Архитектура“, Магистърски факултет, Нов български университет. 

 

 

 

Изготвил рецензията: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 

София, 26.02.2022г. 


	І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов български университет
	ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
	ІII. Учебна и преподавателска дейност
	IV. Административна и обществена дейност
	V. Лични впечатления от кандидата
	VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
	VІІ. Заключение

