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Р Е Ц Е Н З И Я 
от 

Член-корeспондент на БАН  проф.  д.а.н.  арх.  АТАНАС  КОВАЧЕВ 

Декан на Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”, 

Лесотехнически университет, София, 

Ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика“, 

ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна 

 

ОТНОСНО:  

Дисертационния труд за получаване на образователната и научна 

степен “Доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, 

съоръжения, конструкции и детайли ” с автор докторант на самостоятелна 

подготовка  арх. ПЛАМЕН ПЕТРОВ, катедра „Архитектура и урбанистика”, 

Архитектурен факултет, Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър“, София.  

 

Рецензията е представена в качеството ми на: 

• член на Научното жури, назначено със Заповед N 2231 от 20.08.2014 г. 

на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, на основание на чл. 4, ал. 

2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), решение на Факултетния съвет на Архитектурния факултет, 

направено по предложение на катедра „Архитектура и урбанистика”, 

Протокол N 10 от 16.07.2014 г.; 

• рецензент по конкурса с решение на Научното жури от първото му 

заседание, състояло се на  20.08.2014 г. 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Пламен Петров e роден в гр. Ямбол на 21.09. 1962 г. Студент е по 

архитектура във ВИАС (понастоящем УАСГ) от 1982-1988. Диплома за 

завършено висше образование – Архитект-Магистър получава през 03.1988. От 

1994 г. е регистриран член на професионалната камара на архитектите в Южна 

Африка с лиценз за упражняване професията „Архитект“, а от 2004 г. е 
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Регистриран член на професионалната камара на архитектите в Ню Йорк с 

лиценз за упражняване професията „Архитект“.  

Един продължителен период от повече от десетилетие и половина арх. 

Пламен Петров живее и работи в чужбина. От 03.1988 до 09.1990  е Проектант - 

архитектурно проектиране в ТПО –Ямбол. През периода 10.1990 – 06.1996  е 

Проджект архитект Department of Public Works, Pretoria, South Africa. От 07.1996 

до 07.1997 е Проджект архитект Derek Henstra Architects, Cape Town, South Africa, 

от 08.1997 до 03.1999 е Проджект архитект Johnson Murray Architects, Durban, 

South Africa. Следващите 5 години – 03.1999 -05.2004  е Архитект в RKT&B 

Architects, New York, New York. От  05.2004 до 05.2008 е Проджект мениджър в 

Beame Architectural Partenrship, Miami, Florida. 

От 05.2008 и понастоящем е собственик на архитектурна фирма „Петров 

Арт“-ЕООД. 

Владее руски език – писмено (добре) и говоримо (отлично) и английски 

език – писмено и говоримо отлично. Организационните му умения са: Проджект 

мениджър и ръководител на група от архитекти и инженери при проектиране и 

строителство на комплексни обществени и търговски сгради. Отговорен за 

презентация и връзки с клиентите, координиране работата на проектантстия 

колектив, структуриране и контрол на бюджет и всекидневен мениджмънт на 

поверените обекти и изпълнители. Техническите му  умения са свързани с 

използване на  различни видове архитектурни и офис програми – AutoCad,  

Archicad,  Excel, Microsoft Office package. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Трудът е на тема: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВАТА 

АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКОТО АРХИТЕКТУРНО 

НАСЛЕДСТВО“  

Обем и структура - Дисертационният труд съдържа 244 стр. вкл. 

библиография от 4 стр., списък на фигурите и таблиците в труда – 14 стр. 

Същинското изследване включва 226 стр., разделени в 5 части със 162 фигури и 

59 таблици, от които 3 авторски фигури и 55 авторски таблици. Броят на 

литературните източници е 62 (без нормативната уредба на страната), от които 

на български - 27, на английски - 16 и интернет - 19.  
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Актуалността на труда е свързана с потребността от извършване на 

изследване, продиктувано от нарастване на изискванията за устойчивите 

практики на проектиране и строителство, в които могат да бъдат използвани 

местни традиции, технологии и материали.  

Обект на изследване е възрожденската жилищна архитектура в периода 

от XVIII – XIX в., която притежава специфичен бит, култура, строителна техника в 

различни части на България. Авторът възприема една от систематизациите на 

типовете народни къщи определяща седем типа регионална „народна” къща.  

Предмет на изследване са: 

• Елементи и екологично съобразена среда на обитаване; 

• Национални традиции в енергоефективното строителство; 

• Анализ на екологични и енергоефективни принципи, използвани при 

строителството на жилищните сгради от XVIII - XIX век.  

Обхватът на изследване включва:  

• Времеви обхват: XVIII – XIX век.  

• Тематичен обхват: Жилищна архитектура.  

• Териториален обхват: Разгледани са западнобългарската (шопската), 

среднобългарската, добруджанската, тракийската, пиринската, родопската 

и странджанската типове къща.  

Целта на изследване е да се установят специфични екологични и 

енергоефективни архитектурно-строителни принципи, както и да се намерят 

възможности за систематизирането им и тяхното приложение в съвременното 

строителство.  

Задачите на изследване са свързани основно с:  

• Анализиране на избрани образци от световната регионална архитектура и 

образци от българската възрожденска архитектура от гледна точка на 

устойчивата архитектура и енергийната ефективност; 

• Изявяване на съществуващи закономерности между примерите от 

световната регионална архитектура и от българската възрожденска 

архитектура и  систематизирането им;  

• Обобщаване на най-важните примери, съобразно възприетите 

съвременни принципи на устойчиво развитие и търсене на възможности за 

приложение в практиката, основани на откритите закономерности. 
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Методите на изследване включват:  

• Метод на сравнителен анализ между избрани образци на българската 

възрожденска архитектура с тези от световната регионална архитектура 

от периода XVIII – XIX век. 

• Метод на оценка и сравнителен анализ на най-значимите примери, 

съгласно възприетите съвременни тенденции и разбирания за устойчиво 

развитие и извеждане на определени сходни характеристики,  принципи и 

закономерности и систематизирането им в табличен вид.  

 

В Глава I. „Устойчиво развитие“ е направен исторически преглед и е 

разгледана дефиницията на този термин. За първи път терминът „устойчивост“ е 

използван от Римският клуб в доклада „Граници на растежа“ от 1972 г. Най-

популярното определение е публикувано в доклад, изготвен през 1987 г. от 

Световна комисия за природна среда и развитие, под заглавие „Нашето общо 

бъдеще“. Известен като „Brundtland Report“, в този документ устойчивото 

развитие се формулира като „форма на развитие, която задоволява 

сегашните нужди без да застрашава възможностите на бъдещите 

поколения да задоволят своите нужди“.  

Изследвани са трите основни сфери на устойчивото развитие: Природна 

среда; Икономическа сфера и Социална сфера. 

 Анализирани са съвременни интерпретации на темата устойчиво 

развитие.  Възприето е определение за Енергийна ефективност. Разгледани са 

основните принципи на енергийната ефективност и е направен исторически 

преглед на енергийно-ефективни решения (Древен Египет; Древна Гърция; 

Древен Рим). Отделено е внимание на енергийно ефективните решения и 

тенденции на бъдещото им развитие. 

Обект на анализ е Пасивния слънчев дизайн по отношение на 

Ситуационни решения; Ориентация – ослънчаване; Фактор форма; Гранични 

елементи; Архитектурно-планировъчни решения; Слънцезащитни устройства; 

Естествено осветление. 

 Дисертантът разглежда проблеми, свързани с Пасивни слънчеви термични 

системии и интегриране в сградната структура на преобразувателни енергийни 

системи на възобновяеми енергийни източници. 

 Предложени са Систематизирани критерии на научното изследване.  
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В Глава II. „Преглед на образци от световната регионална 

архитектура“ е дадено Определение за регионална архитектура и общи 

характеристики, посочени са принципите на подбор. Направен е Анализ от 

гледна точка на архитектурно-строителните принципи и на принципите на 

устойчивата архитектура. Формулирани са Изводи от гледна точка на 

принципите на устойчивата архитектура.  

 

В Глава III. „Преглед на образци от българското архитектурно 

наследство“ са разгледани Критерии за подбор на характерни примери и също, 

както в предходната глава е направен анализ от гледна точка на архитектурно-

строителните принципи и на принципите на устойчивата архитектура. 

Формулирани са Изводи от гледна точка на принципите на устойчивата 

архитектура.  

 

В Глава IV. „Приложение на специфични архитектурно–строителни 

принципи на устойчивата архитектура, изведени от контекста на 

възрожденската жилищна архитектура, в съвременните условия“ е 

направено сравнение между примери от световната регионална жилищна 

архитектура с образци на възрожденската жилищна архитектура от периода XVIII 

– XIX в. Сравнението, което прави авторът от гледна точка на архитектурно-

строителните принципи изявява различия, дължащи се на особености в 

основния поминък на регионите, както и на исторически и социокултурни 

особености на развитието на общностите, а сравнението от гледна точка на 

принципите на устойчивата архитектура, завършва с разглеждане на различията 

между двете групи примери, дължащи се на климатичните особености в 

различните региони. Защитен е изводът, че значима роля при оформянето на 

националните строителни традиции имат степента на икономическото развитие 

и социално-обществените отношения.  

Важно място в дисертационния труд е отделено на Приложения в 

съвременните условия по отношение на: Ситуационни решения: 

Ориентация на юг на главната фасада; Обособяване на двор с южно изложение; 

Ориентация към по-благоприятно изложение посредством триъгълен еркер; 

Оптимално моделиране на терена; Гранични сградни елементи; 

Архитектурно-планировъчни решения.   
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Направени са Обобщени изводи по отношение на различни подходи: 

Функционално ситуационни подходи; Функционално планировъчни подходи; 

Адекватно третиране на специфични архитектурни елементи; Строително-

технологични подходи. 

 

Основните резултати в дисертационния труд обобщено включват: 

• историческо изследване и систематезиране на примери от българската 

възрожденска архитектура, което допринася за появата на нови 

специфични знания;  

• установяване на основни принципи, чрез които българската строителна 

традиция е постигнала високо ниво на устойчивост на възрожденската 

архитектура; 

• сравнение между подходите на възрожденската българска архитектура и 

съвременните принципи на устойчивост; 

• предложение на методологични насоки за прилагане на българската 

възрожденска архитектурно-строителна традиция в съвременните условия 

с оглед постигане на по-висока устойчивост на съвременната архитектура 

и др. 

 

Приносите на дисертационния труд са: 

Научно-методични приноси: 

• Направено е ново изследване от гледна точка на устойчивата архитектура 

и енергийната ефективност на избрани образци от жилищната архитектура 

на българското Възраждане от периода XVIII – XIX век. 

• Разкрити са общи принципи, характеристики и закономерности при 

сравнителен анализ и систематизиране на характерни образци на 

жилищната архитектура от избрания период. 

• На базата на съвременните насоки за устойчиво развитие, разкритите 

общи принципи са обобщени и систематизирани, с цел прилагането им в 

съвременната практика. 

Научно-приложни приноси: 

• Разработени са насоки за проектиране в съвременните условия, в които се 

прилагат някои от принципите на устойчивата архитектура, съобразена 
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както с българските съвременни условия, така и с натрупаните през 

вековете национални строителни традиции и опит. 

• В методологично отношение анализите и изводите, направени в труда са 

приложими в работата със студенти в разработването на курсови проекти 

по дисциплината „ Жилищни сгради”, и по-специално на проекти за 

еднофамилни къщи. 

Приложни приноси 

• Формулирани са специфични архитектурно-строителни принципи, които са 

характерни за устойчивата архитектура и са приложими в съвременните 

условия: 

• Изведени са принципи на използване на местно придобити строителни 

материали. 

• Формулирани са специфични архитектурно-строителни принципи, които 

заедно с приложенията за проектиране могат да послужат като база при 

проектиране на отделни къщи или цели селищни групи с цел „културен и 

етно-туризъм“. 

 

ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ по дисертационния труд.  

Публикации на автора по темата са 5. Разработени и публикувани са 

през периода 2012-2014 г. Всички те са самостоятелни – една е на английски 

език и 4 са на български език: 1.  The principles of sustainable architecture in the 

context of Bulgarian architectural heritage, 8-th International Symposium On Sinan 

“Awareness”, 25 April – 26 April, 2013 Edirne, Turkey. 2.  Принципите на енергийно-

ефективната и устойчива архитектура в контекста на бълграското архитектурно 

наследство, Научна конференция с международно участие „Проектиране и 

строителство на сгради и съоръжения“ ВСУ‘2012 „Черноризец Храбър“ 13-15 

септември, 2012 г. Варна, България. 3. Родопската къща през призмата на 

устойчивата и енергийно-ефективната архитектура VI научна конференция 

"Архитектура, строителство-съвременност", ВСУ „Черноризец Храбър“ 30 май - 

01юни 2013 г. Варна, България. 4. Проучване на образци на избрани къщи от 

Боженци – примери за устойчива архитектура, XIII-та Международна научна 

конференция ВСУ’2013 „Любен Каравелов“, 06 юни - 07 юни 2013 г. София, 

България. 5. Устойчиватa архитектура в практиката – гледни точки, XIV-та 

Международна научна конференция ВСУ’2014 „Любен Каравелов“, 05 юни - 06 
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юни 2014 г. София, България. Всички публикации отразяват съществени 

части от дисертационния труд. 

Не е приложен списък с цитирания на публикации на автора. 

 

АВТОРЕФЕРАТ. Композиран е съгласно изискванията и отразява 

основните части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят 

постигнатите научни и научно-приложни приноси, които напълно приемам. 

 

ПРЕПОРЪКИ.  

1. Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като 

самостоятелна монография. 

2. Независимо от необходимия и достатъчен в количествено и качествено 

отношение брой на публикациите за една дисертация за образователната и 

научна степен „Доктор”, към арх. Пламен Петров имам препоръката да увеличи в 

бъдеще публикационната си дейност, като разработи и публикува научни 

студии и статии у нас и – особено в чужбина, което ще даде възможност за 

цитиране на неговите изследвания, постановки, изводи и предложения, и ще го 

утвърди като сериозен учен с позиции в областта, в която работи.   

 

ВЪПРОСИ:  

В Глава IV. „Приложение на специфични архитектурно – строителни 

принципи на устойчивата архитектура, изведени от контекста на възрожденската 

жилищна архитектура, в съвременните условия“ предлаганите от автора 

приложения се отнасят до еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, в 

режим на свободно или сключено застрояване. Тези приложения са разгледани 

само в аспекта на ново строителство. Те подлежат на допълване, вероятно в 

следващи разработки на автора. Моите въпроси са:  

1. Приложими ли са установените принципи на устойчива архитектура в 

условия на реконструкция и модернизация на съществуващи панелни жилищни 

сгради ?  

2. Възможно ли е едни и същи решения да се прилагат за различните 

региони на България ?  

3. Трябва ли непременно да се върнем към старите материали и методи 

на строителство?  
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4. В кои насоки виждате развитие на труда с разработване на сходни 

проблеми, „подавайки ръка” за нови научни изследвания от вас или други 

автори, очертавайки тематика с разнообразни аспекти в различни научни 

направления. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Квалификацията на арх. Пламен Петров и досегашната му работа ми 

позволяват да направя извод, че е разработена качествена и полезна за 

теорията и практиката дисертация, а авторът показва с този труд, че може да 

анализира, диагнозира, синтезира проблеми, формулирайки изводи и 

предложения в разглежданата област.  

Направените и защитени в дисертационния труд научни и научно-

приложни приноси приемам напълно.  

 

Всичко гореизложено ми дава основание да приема дисертационния труд 

на арх. ПЛАМЕН ПЕТРОВ за завършен. Спазени са изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 

г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г.  и изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.), Правилника 

към него и нормативните документи на ВСУ „Черноризец Храбър“.  

 

В качеството си на член на Научното жури и рецензент на 

дисертационния труд с пълна убеденост давам своя положителен вот „ЗА“ 

присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” на арх. ПЛАМЕН 

ПЕТРОВ.  

 

 

................................ 

          Чл.-кор. на БАН  проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ  

 

София, 15.09.2014 г.  


