СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО:

Качествата на д-р арх. Росен Петров Савов, кандидат
за заемане на академичната длъжност “доцент” във
ВСУ “Черноризец Храбър” по обявения конкурс за
научна специалност 02.05 “Архитектура на сгради,
съоръжения и детайли“ (Д.В. бр. 8/25.01.2011 г.)

От: проф. д-р арх. Стефчо Василев Димитров,
катедра Градоустройство на Архитектурен факултет
при УАСГ - София
Становището е изготвено на основание заповед на Ректора на ВСУ
“Черноризец Храбър” № 1601 от 10.05.2011 г. за назначаване на научно
жури, избор и присъждане на научно звание “доцент” по научна
специалност 02.17.05 “Архитектура на сгради, съоръжения и детайли”.
Обект на становището са представените от д-р арх. Росен Петров
Савов заявление и три папки с писмени и графични материали:
1. Административна – документи за участие в конкурса;
2. Изследователска – научни публикации и справка за научни
приноси;
3. Допълваща – цитати и допълнителни документи,
всички те в съответствие с изискванията на обявения конкурс и
действащите ЗРАСРБ и други нормативни документи в областта на
висшето образование за придобиване на научни степени и звания.
I.

Оценка на педагогическата подготовка и дейност
на д-р арх. Росен Савов

От представените за участие в конкурса материали е видно, че
арх. Росен Савов чете лекции в пет университета и води упражнения в два:
Във ВСУ “Черноризец Храбър”
1. Цикъл лекции “Проектиране на енергоефективни сгради” от
2007 г. до сега;

2. Цикъл лекции “Иновационно проектиране на архитектурни
конструкции” от 2008 г. до сега;
3. Водил е упражнения по “Сградостроителство” в 2008 г. и
“Архитектура на жилищните сгради” - 2008 и 2009 г.
В УАСГ - София
1. Цикъл лекции “Енергоефективна архитектура и човешко здраве”
от 1999 г. до сега;
2. Води упражнения в катедра “История и теория на архитектурата”
от 1984 г.до 1999 г. и в катедра “Промишлени сгради” от 1999 г. до сега.
В ТУ – София чете лекции “Типове сгради и особености на
ограждащата им конструкция” от 2005 г.
Арх. Росен Савов е заявил своето присъствие с лекции в НБУ –
София и ЕПУ Перник, но по негови думи не е представил фактологичен
материал поради “Конфеденциалния характер на договорите ....”, което
дава основание да бъде отчетено в становището “за сведение без оценка”.
Като обобщение на посоченото, анализа на актуалността и
тематиката, същността и формата на водене на лекционния материал и
упражненията, както и личните ми наблюдения и изградена оценка за
хоноруваната работа на кандидата в УАСГ – София, може да се каже, че
д-р арх. Росен Савов е добър и взискателен педагог, който умее да търси
актуалната тематика, преподава, учи, насърчава, изисква и поправя,
качества, които го правят търсен и уважаван в студентската аудитория.
II. Оценка на научноизследователската дейност
на д-р арх. Росен Савов
През 2009 г. арх. Росен Савов защитава дисертация на тема
“Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви системи за постигане
на енергийна ефективност в сградите”, която е с научно-теоретичен и
практико-приложен приносен характер.
Арх. Росен Савов има авторство в два наръчника за разработване на
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топлотехническа ефективност към проучвателните и проектни работи от
стр. 12 до стр. 32 и на техническия и работен проект от стр. 17 до стр. 40,
както и в монографията “Енергийна ефективност – топлоизолационни
системи на сгради – стр. 93 до стр. 124. Анонсирал е авторство в три
студии по проблеми на енергийната ефективност. Арх. Росен Савов е
публикувал 12 статии и 1 научно съобщение на български език и 8 на
латиница в чуждестранни издания и конференции. Тяхната тематична
насоченост е към архитектурни и технически проблеми на сградата,
зеленото строителство и основно към енергийната ефективност.
Той е разработил учебни програми и курсови материали за бакалаври
и магистри в лекциите, които чете. Автор е на 26 и съавтор на 3 проекта и
реализации

на

жилищни,

обществени

и

промишлени

сгради,

на

5 градоустройствени плана и 8 отличени с награди конкурса.
Арх. Росен Савов е декларирал следните приноси в своите
публикации: научно-изследователска дейност; проучвателно-проектантска
дейност;

творческо-професионална

дейност;

учебно-преподавателска

дейност; експертно-консултантска дейност; административно-управленска
дейност; нормативно-методическа дейност. Той е заявил авторство на
1 патент и 22 цитирания в специализираната литература.
Всичко това, синтезно изведено от представените материали ми дава
основание за следното обобщение:
В своите научно-практични и практико-приложни разработки
арх. Росен Савов анализира и допълва постановки на архитектурната
теория и практика, извежда научно-теоретични съждения и целенасочва
резултатите от тях към практиката в търсене на определена икономическа
и социална ефективност. Това е особено актуално на фона на днешните
проблеми

и

водещата

тема

в

неговите

публикации

“Енергийна

ефективност”.
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III. Критични оценки, забележки и препоръки
Авторът на становището счита за уместно да отбележи в известен
критичен контекст следните препоръки към д-р арх. Росен Савов:
1. Да разшири спектъра на научно-изследователската си дейност с
нови актуални теми в архитектурата и териториалното устройство за които
той

има

доказан

изследователски,

управленски

и

професионален

потенциал.
2. Да систематизира своите публикации за енергийна ефективност
като ги обогати, доразвие и отпечата в широкообхватно, многоаспектно
издание.
3. Да съсредоточи по възможност своите професионални познания и
преподавателски

умения

в

избор

на

по-малък

брой

престижни

университети, примерно ВСУ “Черноризец Храбър”, УАСГ – София и още
някой друг.
IV. Заключение
В заключение, всичко гореказано може да се обобщи синтезно в
следното: д-р арх. Росен Савов е напълно изграден знаещ и можещ научен
изследовател; опитен и високо ерудиран преподавател; професионалист с
творчески и управленски умения, престиж и реноме, будещи респект и
уважение.
Всичко това ми дава достатъчно основание и убеденост да
препоръчам на почитаемото научно жури и оторизираните от закона
университетски институции да присъдят научното звание “Доцент” на
д-р арх. Росен Савов.

02 юни 2011 г.

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

гр. София

проф. д-р арх. Стефчо Димитров
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