СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров
Почетен професор на НБУ
департамент „Архитектура”
във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,
обявен в ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.
кандидат: доц. д-р. арх. Георги Николов Георгиев
Настоящото становище е представено в качеството ми на член на Научното жури,
назначено със Заповед N З-РК-222 от 25.04.2018 г. на Ректора на Нов български
университет – проф. д-р П. Бочков на основание Решение на АС N08 от 24.04.2018 г.
Становището е разработено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ (ДВ, бр. 38 от
21.05.2010 г., с последващи изменения и допълнения), Правилника към него и
действащите нормативни документи на НБУ.
Доц. д-р арх. Георги Георгиев е роден през 1957г. Дипломира се с отличие като архитект
през 1983г. в МАРХИ (Московски архитектурен институт). През 1989г. защитава своята
докторска дисертация. През 1990 г. постъпва на работа в Национален център по
териториално развитие и жилищна политика. От 2010 г. е хоноруван преподавател в Нов
български университет. От 2012г. е редовен преподавател, а от 2013г. доц. д-р арх.
Георги Георгиев е ръководител на Департамент „Архитектура“ на НБУ.

I.

Изследователска дейност и резултати

Единственият участник в конкурса за академична длъжност “професор”, обявен от НБУ
- доц. д-р арх. Георги Георгиев, представя в конкурса монографии, доклади и участия в
специализирани научни форуми, изследователски и приложни проекти за жилищно и
градско развитие, проекти за развитие на образователни програми и пр. Той представя
своята монография на тема “Жилищна политика и устойчиво развитие. България в
контекста на Европа“ (2017 г., издателство на НБУ).
Монографичният труд на доц. д-р арх. арх. Георги Георгиев анализира всеобхватно
проблемите на жилищната политика в България, област която все още не е намерила

полагащото и се внимание от страна на нашата архитектурната наука. Този анализ се
прави на основа на съпоставка с жилищните политики в страните от Европа – в
исторически аспект и като съвременни практики. При това изводите, направени в
монографичния труд на кандидата се основават и на резултатите от неговите научноприложни изследователски проекти по темата, част от които се поместват в
монографията. Приносният характер на монографичния труд се изразява в няколко
насоки – анализ на развитието на жилищната среда в страните от Европейския съюз;
критичен анализ на съществуващата жилищна политика в България по отношение на
различните и аспекти; формулиране на основните проблеми пред българската жилищна
политика и начините за преодоляването им в контекста на необходимостта от устойчиво
развитие на урбанистичните структури в условията на изчерпващи се природни ресурси.
Освен тази монография д-р арх. арх. Георги Георгиев представя и монография на
английски език „Housing Policy in Bulgaria. Recent History, Current Projects and Future
Trends“ (2017, издателство Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany). Това
издание представя пред международната експертна общност историческото развитие и
съвременните проблеми на жилищната политика в България, поставяйки ги в европейски
контекст и по този начин отваря възможност за интернационализиране на дебата за
българската жилищна политика.

II.

Учебна и преподавателска дейност.

Учебната работа на доц. д-р арх. Георги Георгиев в НБУ обхваща участие в
усъвършенстване и развитие на курсове и програми в периода след 2012 г. През 2014 г.
кандидатът инициира, ръководи и участва в разработването на нова магистърска
програма "Жилищна политика и управление на недвижими имоти". В периода 20132015г. той е ръководител на екип, осъществил проект, финансиран по оперативна
програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси” - BG051PO001-3.1.07-0057
„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с
изискванията на пазара на труда”. През 2016-2017 г. доц. д-р арх. Георги Георгиев
ръководи екипа от преподаватели, актуализирал магистърска програма „Архитектура“ в
съответствие с новите държавни изисквания.

През 2017 г. доц. д-р арх. Георги Георгиев ръководи екипа от преподаватели и взема
участие в изготвянето на Доклад - самооценка на МП „Архитектура“ за програмна
акредитация на програма архитектура от НАОА.
В разглеждания период доц. д-р арх. Георги Георгиев развива и допълва създадените от
него учебни материали на курсове в магистърска програма „Архитектура“ при
използване на електронния обучителен модул на НБУ "MOODLE“. Доц. д-р арх. Георги
Георгиев има значителен принос в изготвянето и успешната акредитация на докторските
програми на ръководения от него департамент в НБУ: „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“ и „Теория и история на архитектурата”. От 2013г.
той осъществява координация и методическо ръководство при развитието на новата за
Департамент „Архитектура“ сфера на подготовка на архитекти

- докторанти след

образователна степен „магистър|“. Той е ръководител на петима докторанти, от които
двама са чужди граждани. Доц. д-р арх. Георги Георгиев има значителна роля за
нарасналото участие на студенти и преподаватели от Департамент „Архитектура“ в
програма „Еразъм“ след 2012 г. Негов е приносът за иницииране на контакти за
академично

сътрудничество

между

Нов

български

университет,

департамент

„Архитектура” и престижни европейски университети и компании, довели до сключени
договори по програма Еразъм+.

III.

Административна и обществена дейност.

Доц. д-р арх. Георги Георгиев е ръководител на департамент „Архитектура“. Той е член
на Академичния съвет на НБУ от декември 2012 г., а също и член на Факултетен съвет
на Магистърски факултет на НБУ от октомври 2016г. Доц. д-р арх. Георгиев е член на
Съюза на архитектите в България от 1984г. От март 2011г. e представител на САБ в
Съвета на архитектите на Европа (ACE) - в работната група от тематична област
3.Архитектурата и качеството на живот - Жилищна политика. От 2013 г. доц. д-р арх.
Георги Георгиев е член на професионалната организация на експертите по жилищна
политика Chartered Institute for Housing – Великобритания. Той съдейства за
утвърждаване на ролята на НБУ и Департамент „Архитектура“ в международния
академичен контекст, като съдейства за приемането на НБУ за член в утвърдени
академични и изследователски европейски мрежи: European Federation for Living (EFL)
и „Алианс за научни изследвания URBAN EUROPE (UERA)“.

IV.

Лични впечатления от кандидата

Познавам кандидата от съвместната ни работа в Департамент Архитектура на НБУ от
2010г. Доц. д-р арх. Георгиев се отличава с колегиалност в отношенията си с
преподавателите, а така също и с толерантност и индивидуален подход по отношение на
студентите от МП Архитектура. Като ръководител на Департамент Архитектура на НБУ,
с помощта на останалите колеги, той допринася за последователно утвърждаване на
авторитета на магистърска програма «Архитектура» на НБУ в България, за което
свидетелства и постоянно нарастващия интерес към програмата в последните години.
В заключение, като имам предвид приносните качества на монографичния труд,
разностранната и обемна научноизследователска и преподавателска дейност, предлагам
на почитаемия Академичен съвет на НБУ доц. д-р арх. Георги Николов Георгиев да бъде
избран за „професор“ по професионално направление 5.7 Архитектура строителство и
геодезия в Департамент „Архитектура“, МФ на НБУ.
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Изготвил становище:
………………………………………
проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров

