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С Т А НОВ ИЩ Е  

от 

 проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров, 

Почетен професор на НБУ, 

Департамент „Архитектура“, Нов български университет (НБУ), 

 професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

върху материалите за участие в конкурс  

за заемане на академична длъжност „доцент“  

по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,  

обявен в Държавен вестник, брой 87/19.10.2021 г., 

с кандидат гл. ас. д-р арх. Климент Иванов Иванов,  

щатен преподавател към Департамент „Архитектура“, НБУ 

I.  Оценка за съответствие с минималните изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

Материалите за участие конкурса, представени от гл. ас. д-р арх. Климент 

Иванов, обхващат: монография, научни статии, реализирани авторски проекти и 

рецензии за реализирани авторски продукти в областта на архитектурата или ди-

зайна, както и множество данни според изискванията за  групите показатели за 

академичните длъжности.  

Материалите съответстват и надвишават минималните изисквания и 

изискванията на Нов български университет. 

II.  Изследователска (творческа) дейност и резултати 

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

научно-приложните приноси на автора. 

Монографията „Високото пространство в дневната при къщите“ с единст-

вен автор Климент Иванов представлява задълбочено научно изследване върху 

важен за архитектурен аспект. Това е високото пространство в едносемейните 

жилищни сгради – т.е. пространството с височина повече от стандартната височи-

на от един етаж. Книгата е оформена в две части – в първата се проследяват коре-

ните и историческото развитие на тази пространствена схема, а във втората се 
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изследва актуалната представа за нея и ролята ѝ в композицията на съвременното 

жилище. В труда високото пространство се разглежда като най-важното нововъ-

ведение в развитието на Модерната къща и един от ключовите елементи за нейно-

то създаване. Тази теоретична постановка е анализирана чрез систематизирани 

научни аргументи и е надлежно илюстрирана с множество чертежи и илюстрации. 

Монографията получава висока оценка като научен труд, като в нея авто-

рът прави сериозни приноси от научен и научно-приложен характер.  

2.  Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчес-

ки изяви), направени след назначаването на академичната длъжност „главен 

асистент“. 

Останалите материали, приложени за участие в конкурса, съдържат пуб-

ликации и творчески изяви на кандидата, направени след назначаването му на 

академичната длъжност „главен асистент“. Те обхващат: 2 статии, публикувани в 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна ин-

формация – на български и на английски език;  3 статии в нереферирани списания 

с научно рецензиране или в редактирани колективни томове; 7 реализирани ав-

торски проекти в областта на архитектурата или дизайна и 7 рецензии за реализи-

рани авторски продукти в специализирани издания в същите области у нас и в 

чужбина. 

Изданията, в които са публикувани статиите, са от изключително високо 

и признато научно ниво в световен и в национален мащаб: 

• Изданието „Conservar Património“ (Португалия) e реферирано и индек-

сирано в световноизвестните бази данни с научна информация Scopus и 

Web of Science, като в Scopus е класирано във втори квартил (Q2) в две 

области: Museology и Conservation; 

• Изданието „Изкуствоведски четения…“ (БАН) е в „Националния рефе-

рентен списък на съвременни български научни издания с научно рецен-

зиране“ в НАЦИД, а от 2017 г. е реферирано и индексирано в световно-

известната база данни с научна информация Web of Science; 

• Изданието „Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и 

Архитектура“ (НБУ) също е в „Националния референтен списък на съв-

ременни български научни издания с научно рецензиране“ в НАЦИД. 
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Представените материали надвишават изискванията като обем и като съ-

държание. Те показват задълбочени проучвания и правят сериозни  приноси както 

в научен, така и приложен  аспект. Те получават най-висока оценка за рецензира-

ност на изданията. 

3.  Цитиране от други автори. 

В представените материали е отбелязано едно цитиране от друг автор. То 

е в изданието „Годишник на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия – София“ (УАСГ), регистрирано в „Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с научно рецензиране“ в НАЦИД. 

4.  Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески 

проекти и приложение на получените резултати в практиката. 

Климент Иванов участва активно и постоянно в изследователски и твор-

чески проекти като учен и като творец. Видно е, че той прилага получените резул-

тати в практиката като архитект-проектант със собствено проектантско бюро, кое-

то има множество построени сгради и присъдени награди. 

III.  Учебна и преподавателска дейност 

1.  Аудиторна и извънаудиторна заетост, работа в електронния обучите-

лен модул “MOODLE – НБУ”, осигуряване на студентски практики и стажо-

ве, работа със студенти и докторанти.  

Заетостта на кандидата значително надвишава изискваната, а „Мудъл“ 

той използва във всички водени от него курсове. 

Работата му със студентите се отличава с всеотдайност и постоянство. 

Многократно съм бил свидетел как той дава допълнителни корекции на студенти-

те по техните курсови архитектурни проекти извън часовете по програма в нашия 

общ кабинет. За целта, по искане на Климент Иванов, във въпросния кабинет е 

поставен специален мощен компютър, оборудван със специализиран софтуеър за 

архитектурно проектиране. 

2.  Оценки от анкетите на студентите. 

Казаното по-горе предопределя оценката от анкетите на студентите – 

4,51. 
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IV.  Административна и обществена дейност 

В ролята си на Програмен консултант, както и с личната си отдаденост и 

разбирателството с останалите колеги, Климент Иванов допринася за успешното 

развитие на Магистърска програма „Архитектура“, за което свидетелства и посто-

янно нарастващия интерес към нея в последните години. 

V.  Лични впечатления от кандидата 

Познавам лично кандидата от съвместната ни работа в Департамент „Ар-

хитектура“ на НБУ от 2010 г. Климент Иванов се отличава с уважение и съпри-

частност към колегите си и с толерантност и индивидуален подход към студенти-

те. 

VI.  Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кан-

дидата. 

Препоръчвам на кандидата да продължи своите научни изследвания в из-

браната от него насока – Високото пространство в сградите, като разшири обхвата 

му и към другите видове жилищни сгради. 

Заключение 

На базата на демонстрираните впечатляващи научна и творческа дейност, 

преподавателски умения, както и положителните ми лични впечатления от Кли-

мент Иванов, с убеденост давам положителна оценка на академичната дейност 

на кандидата. 

Предлагам на почитаемия Академичен съвет на НБУ, гл. ас. д-р арх. 

Климент Иванов да бъде избран за „доцент“ по професионално направление 

5.7 Архитектура строителство и геодезия към Департамент „Архитектура“ на 

Нов български университет. 

 

 

 

София, 20.02.2022 г.   ……………………………………….. 

(проф. д-р инж.арх. Пеньо Столаров) 
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