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СТАНОВИЩЕ 

От:   проф. д-р арх. Александър Д. Слаев 

Относно:  конкурс за заемане на академична длъжност 

“Доцент” по професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия 

(Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения 

и детайли), обявен в Държавен вестник бр. 27 от 

02.04.2019 г.   

Кандидат:  д-р арх. Пламен Петров Петров 

 

Кандидатът в конкурса д-р арх. Пламен Петров Петров към момента е 

преподавател в катедра “Архитектура и урбанистика” на Архитектурен 

факултет, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна.  

Арх. Пламен Петров е завършил “Архитектура” в Архитектурния 

факултет на УАСГ през 1988 г. От завършването на университета до 1990 е 

работил като архитект в Териториална проектантска организация – Ямбол. От 

1990 до 1999 е работил по специалността си в ЮАР, а в последствие до 2008 в 

Съединените щати, където е придобил лиценз за работа като архитект. След 

завръщането си в България започва работа като архитект на свободна практика 

и чрез архитектурната си фирма “Петров арт студио” ЕООД. След защита на 

дисертация на тема “Приложение на принципите на устойчивата архитектура в 

контекста на българското архитектурно наследство” към Архитектурен 

факултет на ВСУ “Черноризец Храбър” през 2014 г. арх. Пламен Петров 

придобива образователна и научна степен “Доктор”. 

1. Преподавателска дейност 

Пламен Петров преподава в Катедра “Архитектура и урбанистика” на АФ 

при Варненски свободен университет от учебната 2010/2011 и към момента 
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заема длъжност “Гост-преподавател”. Арх. Петров е водил и води лекции и 

упражнения по следните дисциплини: Сградостроителство Час I и Част II,  

Архитектурни конструкции, Иновации в архитектурните конструкции, Градска 

инфраструктура и сградни инсталации, Устойчива архитектура, 

Енергоефективни сгради и Архитектурна критика. 

 

2.  Научно-изследователска и научно-приложна дейност на кандидата 

Научно-изследователската и научно-приложна дейност на д-р Пламен 

Петров обхваща следните направления:  

 архитектурни конструкции и строителни технологии  

 енергоефективна архитектура и строителни технологии  

 екологична архитектура  

 устойчива архитектура и архитектурна среда. 

Кандидатът е представил следната научна продукция: 

 монография “Глината в строителството-традиции и иновации”, 2019, 

ISBN 978-954-715-689-0 

 монография “Приложение на принципите на устойчивата архитектура в 

контекста на българското архитектурно наследство”, (на базата на 

защитения дисертационен труд), ISBN 978-954-715-685-2  

 9 доклада пред конференции и статии в нереферирани издания с научно 

рецензиране (от тях 7 самостоятелни публикации и 2 в съавторство) 

 Глава от книга (в съавторство), публикувана от швейцарския фонд 

EPFL и сръбския институт IAUS  

 Статия (в съавторство), публикувана в журнала Planning Theory с 

импакт фактор 3.419  

Представени са 2 цитирания в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни и 13 цитирания в нереферирани 

издания с научно рецензиране, които, съгласно реда за оценяване на 
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Националния център за информация и документация (НАЦИД) носят на 

кандидата 66 точки, които с 16 повече от минималните изисквания за заемане 

на академична длъжност “Доцент”. 

 

3. Оценка на основния труд, представен за хабилитацията на кандидата 

Основният труд, представен от кандидата за участие в конкурса, който 

съгласно системата за оценяване на НАЦИД носи 100 точки, е монографията 

“Глината в строителството – традиции и иновации”. Мога да определя книгата 

като много полезен труд, източник на познания, необходими не само за 

студентите и практикуващите архитекти, но и за изследователите  в областта на 

екологичната архитектура, енергоефективното строителство и екологически 

устойчивото, икономически ефективно и социално насоченото развитие на 

жизнената среда. Качествата на изследването, послужило за база на 

монографията, са несъмнени, което ми дава основание да оценя високо приноса 

на д-р арх. Пламен Петров към архитектурната теория. 

 

4. Критични бележки и препоръки за бъдеща работа 

Работата на д-р арх. Пламен Петров се характеризира с високо 

академично ниво, поради което е трудно да направя критични бележки и 

препоръки за бъдещата му работа. Несъмнените преподавателски умения са 

подкрепени и от успешна научно-изследователска дейност и публикации както 

в нереферирани издания с научно рецензиране, така и една статия в 

съавторство, публикувана в научен журнал, рефериран и индексиран в 

световноизвестни бази данни като Scopus или Web of Science. Необходимо е д-р 

арх. Пламен Петров да продължи да публикува своите изследвания в подобни 

издания с висок импакт фактор. 
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5. Заключение 

Въз основа на представените от д-р арх. Пламен Петров материали правя 

заключението, че те отговарят на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, на Правилника за приложение на 

ЗРАСРБ и на Правилника за развитие на академичния състав на Варненски 

свободен университет. Ето защо убедено препоръчвам д-р арх. Пламен Петров 

да заеме академичната длъжност „Доцент” по професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, 

съоръжения и детайли). 

 

14.08.2019 г. 
проф. д-р арх. Александър Д. Слаев 

 

 


