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СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ ПРОФ. Д-Р АРХ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ,  

УАСГ, научна специалност 02.17.05 Архитектура на сградите, 

съоръженията, конструкциите и детайлите, промишлени и аграрни 

сгради, ВАК, декември  2005г. 

    Член на  Научното жури за оценяване на кандидатите за заемане на 

академична длъжност "професор" във връзка с обявен от „Нов 

Български Университет” - гр. София, (Държавен вестник, бр. 25/20 от 

20.03.2018 г.), конкурс по научна специалност 02.17.05 Архитектура 

на сградите, съоръженията, конструкциите и детайлите, 

Департтамент „Архитектура“, Магистърски  факултет  

 

Уважаеми Господин Председател, 

 членове на Научното жури 

 

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Наредбата за Развитие на академичния състав на НБУ, Заповед на 

Ректора на НБУ № З-РК-222/25.04.2018 г. на основание Решение на АС 

08/24.04.2018 г. за формиране Научно Жури по конкурса и решение на първото  му 

заседание, ви представям своето СТАНОВИЩЕ за творческата, научната  и 

преподавателската работа на кандидата  

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 

Единственият кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност 

"професор" към департамента „Архитектура“  на НБУ – София, доц. д-р арх. 

Георги Николов Георгиев, е роден на 19.06.1957 г.,народност българин, 

Ръководител на департамента по „Архитектура“   и преподавател в Магистърския  

факултет към департамента.  

 Следването му по Архитектура започва в гр. София през есента на 1977-

1978 учебна година в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в гр. 

София. В периода 1979-1983 г. завършва "Магистратура" по Архитектура и 

градоустройство в МАРХИ   и Докторантура пак там през 1989 г. на тема 

„Пространствена организация на средата за обитаване в зоните на  влияние на 
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големите градове в България“. Следват следдипломни специализации в Германия 

по „Жилищни финанси“ и във Великобритания (Университет  Бирмингам) по 

„Социални жилищни политики“. Кандидатът владее свободно Руски и Английски 

езици. 

Кариерата му на архитект започва в Шуменската окръжна проектантска 

организация като Началник отдел в периода 1984-1989 г. В периода 1989-1999 г. е 

Главен експерт в „НИТР“ към МРРБ, Отдел за „градско и жилищно планиране“- гр. 

София. 

Основател и Председател на „Българска жилищна Асоциация“ е в периода 

1994 до 2013 година, като през 2004 г. става Директор на Фондация „Захарна 

фабрика“, което продължава и в момента. От 2012 г. до момента е Доцент и 

Ръководител на департамента „Архитектура“ в Нов Български Университет- гр. 

София. 

Членството на кандидата в професионарни съюзи и организации е както 

следва: 

 Член на Съюза на архитектите в България от 1984 г. 

 Член на Европейската мрежа за жилищни изследвания (ENHR) www.enhr.net от 

1993 г. 

 Член на Мрежата на енергийните експерти към CECODHAS Housing Europe – 

асоциация на социалните жилищни организации в страните от ЕС – от 2007 г. 

 Представител на Съюза на архитектите в България в работната група от 

тематична област 3. Архитектурата и качеството на живот – Жилищна 

политика, на Съвета на архитектите на Европа (Architects’ Council of Europe - 

ACE) http://www.ace-cae.eu – от март 2011 г. 

 Професионален член (Chartered Member) на Chartered Institute for Housing 

http://www.cih.org – Великобритания – от октомври 2014 г. 

А. Проекти след доцентура: 
 
1. Проект „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните 

хора в България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по процедура 

за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 

колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество 

в областта на научните изследвания и технологиите COST. Ръководител на 

http://www.enhr.net/
http://www.ace-cae.eu/
http://www.cih.org/
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научен колектив от Департамент „Архитектура“ на НБУ. Старт на проекта: 

януари 2018г. 

2. 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 Европейскатa програма за 

сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST. 

Ръководител на научен колектив от Департамент „Архитектура“ на НБУ. 

Старт на проекта: януари 2018г. 

Проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Актуализиране на учебните програми във 

висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”: 

Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика” по 

програма „Архитектура” – Департамент „Архитектура” на НБУ. Ръководител 

на проектния колектив от преподаватели от Департамент „Архитектура“. 

2013-2015г.  

Плюс 19 др. проекти  по COST на ЕК  

Проектите са завършени и резултатите от тях в практиката са положителни. 

По предложение от автора, възприето от ръководството на НБУ, 

университетът кандидатства и през 2016 г. е приет за член на престижната 

коалиция European Federation for Living. Силата на EFL e в интеграцията на 

различните по профил нейни членове по отношение на споделянето на научни 

продукти и практически опит, използвани за съвместно действие. В нея 

членуват големи жилищни корпорации (компании, действащи по силата на 

специфично законодателство в Холандия, Великобритания, Франция, 

Финландия и Германия, управляващи значителен брой социални наемни 

жилища), компании, имащи отношение към строителството и поддръжката на 

жилища, както и редица престижни университети и изследователски центрове: 

 Технически университет Делфт, Холандия 

 Католически университет Лил, Франция 

 Университет De Montfort, Лестър, Великобритания 

 Tampere University of Technology, Финландия 

 ЕBZ Bohum, Германия 

Приложение 8: Доказателствен материал на печатен и дигитален носител 
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Кандидатът има активна архитектурна творческа практика в областта на 

обновяване на българските домове. 

Б. Участие в  Международна конференции форуми и семинари след 

2012 г.:  

 20 бр. Посетени, с изнесени доклади и  8 експертизи относно „Жилищни 

системи,  политики, управление, планиране и контрол и създаване на 

публично-честни партньорства за инвестиционни проекти в областта на на 

Жилищните сгради 

 Участвал е с доклади  в различни наши и международни форуми във Франция, 

Италия, Испания, Русия, Белгия, Словакия, Австрия и др. По негови проекти и 

инициативи са реализирани повече от 70 събития в областта на жилищните 

сгради,.  достъпни жилища и жилищно обновяване. 

     Публикации след 2012: 5 бр, от които 3 бр в Холандия, Германия и 
Франция (импакт фактор)  
 

Автор е на книгата "Housing Policy in Bulgaria. Recent History, Current Projects 

and Future Trends“ (2017, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany)" 

и на учебник „Обществени сгради“ – в три последователни, преработени издания. 

 
Цитирания: в международни издания вкл. WEB платформи 11 бр. 

 
     Награди  

Отличаван е с редица национални и международни награди, между които:  

Energy Globe AWARD – национална награда за реализиран проект за 

реконструкция на апартаментна жилищна сграда в гр. София 

В. Преподавателка дейност 

Курсове: 

1. Лекционни 

ARCM 204 Жилищна политика и среда на обитаване  

Допълване и развитие самостоятелно от автора за първи път в България през 

2010 г. на лекционен курс в обем от 30 учебни часа; 

 

ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки 

селища) 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvAcadWorkload$ctl03$LinkButton2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvAcadWorkload$ctl03$LinkButton2','')
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Цялостно преработване, допълване и развитие на лекционен курс в обем от 30 

учебни часа – програма, лекции 

2. Лекционни и проектантски 
ARCM083 Преддипломен проект ІІ - Архитектура на сгради и комплекси 

Създаване и развитие на лекционен курс за принципите и практиките на 

устойчивото архитектурно проектиране „Зелен Витрувий“ в обем от 60 учебни 

часа – програма, лекции, помощни материали и 

3. Публикации на учебни материали в книжен вид и в електронния обучителен 

модул „Moodle НБУ“ 

 Работа със студенти и докторанти 

Изпълнена норма за учебна заетост,       съгласно Наредбата за заетост  

4. Текущ контрол и изпити 

Извършено текущо оценяване  на студентите  по време на курсовете: 

5. Осигурени академичен обмен и стажове на студенти в университети и 

организации по Програма Еразъм+ 

Кандидатът е енергичен и уважаван преподавател.  

 

        Г. Организационна и обществена работа 

 Ръководител на департамент „Архитектура“ – от декември 2012 г. до днес 

 Член на Академичния съвет на НБУ от декември 2012 г. до днес 

 Член на Факултетен съвет на Магистърски факултет на НБУ от октомври 

2016 г. до днес 

 Ръководство на заседания на ДС, участие с инициативи, приети 

предложения 

 Участие в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав 

 Успешно проведена програмна акредитация на две докторски програми: 

„Теория и история на архитектурата” и „Архитектура на сгради, конструкции, 

съоръжения и детайли” от професионално направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия, област Технически науки – 2013 г. 

 Изготвяне на документацията и успешно завършване на процедурата за 

следакредитационен контрол от НАОА – 2015 г. 
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 Изготвяне на Доклад - самооценка на МП „Архитектура“ за програмна 

акредитация на програма архитектура от НАОА - януари-февруари 2017 г. 

 Участия в научно жури като председател в конкурси за академична 

длъжност: в 4 конкурса за гл. асистент в департамент „Архитектура“– 

 д-р Весела Попова, д-р Гергана Стефанова, д-р Климент Иванов,  

д-р Пламен Рилски 

 

 Д. Монография:  

Със своята монография „ ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ. БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПА “ София, НБУ,2017, доц. д-р 

Георги Георгиев  ни представя един сполучлив опит за изясняване на 

средствата, с които архитектурата въздейства пряко и непосредствано върху 

някои форми и практики в съвременните жилищни политики и нормативни 

документи свързани с тях, образ, език, модели. Като използва помощта на 

сравнителния и структурния анализ, поуки от миналото и погрешни модели, той 

ни представя своя поглед и принос за подобряване държавните стратегии и 

практики в стремежа им за адекватно качество на живот в условията на 

устойчиво развитие. 

“ Архитектурната наука в България традиционно разглежда жилището 

преобладаващо от гледна точка на естетически, териториално-пространствени 

и социално-функционални критерии.“, но „Жилището е пресечна точка на 

значим обществен интерес в икономически и социален аспект. Поради този 

факт, в страните-стари членки на Европейския съюз процесите, свързани с 

планиране, финансиране, изграждане и експлоатация на жилищата, са 

традиционно обект на държавна регулация и държавна политика наи-вече в 

частта, която се отнася към социално уязвимите групи.“ , цитат от 

Монографията, който подтиква автора към задълбочено и многостъпално 

изследване на естеството на жилищната политика от архитектурна гледна 

точка. Въпрос, изключително актуален, сложен и нелек за правилно решение. В 

обем на около 320 страници (вкл. 111 илюстрации) авторът ни запознава с 

историята: далечното и близко минало на развитието на проблема и неговото 

решаване до днес в Европа (включително и в България). Като не си спестява 

критичните изводи към порочните практики, както и похвалите за добрите 
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примери, доц.арх. Георгиев свързва умело  уникалното архитектурно-

строително и пространствено-териториално решение на жилището с 

движещите социални сили, енергийни ресурси и здравословни и безопасни 

условия на обитаване. В резултат на обстоен анализ и оценки той предлага 

„Необходими действия за развитие на жилищния сектор в България“ и 

препоръки за промени в действащите в момента нормативни и законови 

разпоредби по проблема.  Книгата завършва с библиография от 68 заглавия на 

български и чуждестанни автори, надлежно цитирани.  

Като препоръка, бих предложил на кандидата  в бъдещите си разработки 

по темата да наблегне и на естетиката, хигиената и културно - историческата 

значимост на новите и реконструирани жилищни реализации, с помощта на 

добри политики. 

Личните ме впечатления от кандидата са плод на дългогодишна 

съвместна работа не само в НБУ, но и като представители на ВУЗ в различни 

Комисии на МОН. Работата с него се отличава с деловитост, критичност и 

разбирателство. Неговите приноси като архитект- творец, организотор, 

публицист и изследовател са безспорни.   

 В Заключение, като преценявам дългогодишната творческа, 

изследователска и преподавателска дейност на кандидата, в качеството си на 

Член на  Научното жури считам кандидатурата му за безспорна за заемане на 

академична длъжност "професор" по научна специалност 

02.17.05 „Архитектура на сградите, съоръженията, конструкциите и детайлите“  

в Департамент „Архитектура на Нов Български университет,“.  

. 

София, юни 2018 

  

Подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  /Професор Д-р арх. Йордан Радев/ 


