
 

С Т А Н О В И Щ Е 
от 

Доц.  д-р  арх.  НЕДЯЛКО  БОНЧЕВ 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 

 

ОТНОСНО:    Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

научната специалност „Архитектура на сградите, конструкции, 

съоръжения и детайли“ (обявен в ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 год.) във 

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”  

 

Становището е изготвено на основание на Заповед на Ректора на ВСУ 

„Черноризец Храбър” № 1601 от 10.05.2011 год. в качеството ми на член на 

Научното жури.   

 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

научната специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли“ във  ВСУ „Черноризец Храбър” доктор архитект Росен Петров 

Савов е единствен кандидат. 

 

Основни условия 

за заемане на академичната длъжност „доцент” 

 

Доктор архитект Росен Савов отговаря на основните законови условия 

и на изискванията на Висшето училище относно заемането на академичната 

длъжност „доцент”.  Архитект Савов е придобил образователната и научна 

степен „доктор”  през 2010 година след успешна защита на дисертационен 
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труд на тема  „Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви системи за 

постигане на енергийна ефективност в сградите”. 

Кандидатът е преподавал и продължава своята преподавателска 

дейност в редица висши училища : в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия  -  София  -  Архитектурен факултет (от  1984 год.), в  

Техническия университет  -  София (от 2005 год.), във Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър” (от 2007 год.), в Нов български 

университет (след 2007 год.) . 

 

В рамките на учебно-преподавателската си дейност успешно води 

редица лекционни курсове и семинари, сред които се открояват със своята 

значимост тези от областта на „Енергийната ефективност“. 

Високата оценка, която може да се даде на преподавателската дейност 

на доктор архитект Росен Савов е свързано и с последователното прилагане  -  

в лекциите и семинарите  -  на дългогодишния му професионален опит като 

проектант в ИПП „Транспроект“, „Транскомплект“, „Главпроект“ и др., както 

и на опита му от експертната дейност в професионални асоциации и на 

управленския му опит. 

 

Научни резултати и научно-приложни приноси 

в  трудовете и  в дейността на кандидата 

 

  Научното и научно-приложното творчество на доктор архитект Росен 

Савов може да се оцени в различни плоскости.  В обявения конкурс той 

участва с голям брой научни разработки и публикации в професионални 

издания, с доклади, изнасяни на наши и международни конференции, с 

авторски студии и с книгите  :  "Наръчник  за разработване на част  

„Топлотехническа ефективност“  към проучвателните и проектни работи" 

(МТРЖПС, 1993 г.), "Наръчник  за разработване на част  „Топлотехническа 
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ефективност“  на техническия и работен проект" (САБ-СПСДА, 2002 г.), 

"Енергийна Ефективност - Топлоизолационни системи на сгради" ( Техника, 

2006 г. - в съавторство) . 

  В големия брой публикувани изследвания се установяват ясно 

научните приноси  -  основно в широката област на научните му интереси  -  

обемно-планировъчни и градоустройствени решения за проектиране на 

енергийно-ефективни сгради с различна степен на интеграция на ВЕИ и 

решения на характерни архитектурно-строителни детайли в тази сфера. 

 

  При комплексната оценка на научната и научно-приложната дейност 

на кандидата се установяват и други съществени авторови постижения  в 

области като - творческо-проектантска дейност, експертно-консултантска 

дейност, нормативно-правна дейност.   

 

Разработките на доктор архитект Росен Савов имат комплексно и 

взаимообвързано приложение в архитектурната практика и архитектурната 

теория  -   чрез развитието и обогатяването на съществуващите познания в 

разгледаните по-горе сфери, чрез осъществените възможности за 

практическото им приложение и за постигането на определен икономически 

ефект.  

 

Препоръки в контекста на общото представяне на 

материалите за процедурата 

 

В контекста на представянето на многобройните и многоаспектни 

теоретични и приложни разработки могат да се направят някои препоръки : 

- Подобряване на систематизацията на големия брой материали с 

определяне от кандидата на приоритетните и с най-голяма 

значимост трудове ; 
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- Въвеждане на хомогенност в представянето на публикациите и на 

илюстративния материал  -  предимно в графичен смисъл. 

 

Споменатите препоръки не променят по същество високата оценка на 

постигнатите научни и научно-приложни резултати. 

 

 

 

Заключение 

 

На основание на предоставените ми за становище материали  -  

свързани с учебно-преподавателската,  научно-изследователската и 

творческата дейност на кандидата  -  които отговарят на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, на 

Правилника за неговото прилагане и на изискванията на Висшето училище, 

считам, че може с убеденост да им бъде дадена положителна оценка, а 

кандидатурата на доктор архитект Росен Савов да бъде предложена за избор 

на академичната длъжност „доцент“ във Факултетния съвет на ВСУ 

„Черноризец Храбър“. 

 

 

 

 

 

 

 

София, 04.06.2011 год.                                          Доц. д-р арх. Н. Бончев 


