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РЕЦЕНЗИЯ 

 от доктор на науките, Бойко Борисов Кадинов- професор, УАСГ 

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация) 

на дисертационен труд за заемане на академична длъжност 'професор',  

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия с 

автор: Пламен Димитров Нанов. 

 

     Тема: Модулът 17,5 – практическа система за пропорциониране и 

метрична организация при проектиране на архитектурни обекти. 

1. Общо описание на представените материали 

     Със заповед на Ректора на УАСГ съм определен за рецензент в научното 

жури за разглеждане на труда на тема Модулът 17,5 – практическа система за 

пропорциониране и метрична организация при проектиране на архитектурни 

обекти за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. 

Автор на дисертационния труд е Пламен Димитров Нанов. Представе-

ният комплект материали на хартиен носител е в съответствие с Правилника за 

развитие на академичния състав на УАСГ и включва всички необходими до-

кументи, съгласно процедурата. 

 

2. Кратки биографични данни за кандидата: 

Дата на раждане   04.07.1954 г. 

     През 2012 г. придобива научна степен „доктор“ по научна специалност 

Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли –УАСГ.  

    През 2013 г. заема академичната длъжност „доцент“ към катедра  

Обществени сгради на УАСГ. 

    Началото на неговата преподавателска дейност започва през 1987г. 
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    През годините, преди началото на своята академична кариер, той работи 

последователно в „Металпроект“ София и архитектурно бюро „Рискин“ Тел 

Авив, Израел. 

    От началото на своята творческа дейност през 1979г до днес кандидатът има 

разработени над 150 проекта включително 35 реализации в областта на об-

ществените и жилищните сгради. Към това могат да бъдат добавени и белезите 

на неговата научна дейност отразени в 7 броя научни публикации. 

    Кандидатът ръководи курсови, предипломни и дипломни проекти в катедра 

обществени сгради, включително и лекции по дисциплината „Обществени 

сгради – специализиран курс“ за специалност Архитектура.  

    Важен фактор в неговата преподавателска дейност е и активното участие 

при индивидуално обучение на чуждестранни студенти на чужд език.  

 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели 

и задачи на представения научен труд. 

В условията на нарастваща противоречивост на процесите, формиращи 

съвременните представи за архитектурата и като творчество и като реален 

процес на осъществяване, предложения труд от арх. Пламен Нанов има осо-

бено важно значение. Наблюдават се процеси в архитектурното творчество, 

които се опитват да легитимират неразривната принадлежност на архитекту-

рата към полето на изкуствата.  

Противоположно на това съвременната икономическа, комерсиална и 

финансова действителност тласка архитектурата към превръщането ѝ в про-

изводствена дейност и функционирането ѝ като проектантска дейност. Тези 

две взаимно изключващи се тенденции пораждат конфликти не само в полето 

на архитектурното творчество, но и в цялостните схващания и научни изс-

ледвания за смисъла и развитието на архитектурата в бъдеще. От философска 

гледна точка, след „катастрофата“ на модернизма и неуспешното попълване на 

освободеното концептуално пространство с постмодернизъм, съвременната 

ситуация поражда противоречиви архитектурни действия и последващи 
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практики. Набелязват се състояния на творческа безсилност, безизходност, на 

предизвестен край на историята, респективно на архитектурата и превръща-

нето ѝ в дизайн и обслужваща проектантска дейност.  

В момент на подобни кризи, които са пряко отражение на со-

цио-културните процеси на обща загуба на хоризонт, могат да бъдат и 

най-често се наблюдават две основни тенденции. Едната от тях е завръщане 

към класическите корени при осъществяване на формулата - при липса на 

бъдеще, възпроизвеждаме минало. Другата алтернатива е предизвикателно 

навлизане в бъдещето и търсене на нови, често несигурни и неясни бъдещи 

модели. В съвременната архитектура могат да бъдат отбелязвани и двата 

процеса. За съжаление поривите в края на 20ти и в началото на 21ви век, че 

новите технологии ще спасят човечеството и архитектурата се оказаха неус-

пешни. Такива опити за симулация на оптимизъм се проявяват и при фети-

шизирането на виртуалната, параметрична и други архитектури, като възмо-

жен изход от сложната ситуация.  

В този смисъл арх. Пламен Нанов се опитва да приближи тези две на пръв 

поглед взаимно изключващи се тенденции за възможен научен и творчески 

изход от същностната криза, в която е поставена съвременната архитектура. От 

една страна стои изцяло неговото разбиране за същността на архитектурата 

като изкуство. Тази цел той преследва убедено и активно я защитава чрез 

своето архитектурно творчество. От друга страна в огромното творческо поле 

пред архитекта стои изначалния въпрос за „табула раза“ - как и къде да бъдат 

открити опорните точки, смисли, принципи и мотиви при стартирането на 

творческия архитектурен процес. В съвременната криза на етични ценностни и 

социално-културни репери, като алтернатива авторът предлага базираното 

върху антропологични изследвания рационално, в известна степен математи-

ческо подреждане на творческия ребус. Абстракцията е предизвикана да пре-

одолее изначално конструираната природа – така, както в природата няма прав 

ъгъл и създаването му като абстрактен код от страна на човека, допълнено с 
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други геометрични конструкции се превръщат в средство и нов език за раз-

биране и конструиране на света.  

Трябва да отбележим, че тези опити не са нови в архитектурната теория и  

авторът много почтено и аналитично е изследвал теоретици в архитектурната 

история – Витрувии, Алберти, Паладио, Корбюзие и др. Тези изследвания 

минават през разкриване на релациите между научни изследвания и архитек-

турни реализации, включително на знакови обекти като Пантеона в Рим, храма 

Тодай-жи Кон, Casa del Fascio и други. В полезрението на автора в диахронен 

модел се изследват пропорции, златни сечения, двумерни и тримерни зави-

симости при изграждането на архитектурния обект. Тук авторът прави и своята 

индивидуална творческа заявка, въвеждайки своя модул „17,5“.  

Научното изследване на арх. Пламен Нанов детайлно запознава с при-

чините, поради които математическата зависимост на едно стъпало от 17,5х28 

е основание, довело до избор на изначален двумерен метричен базисен еле-

мент.  

С това свое изследване авторът последователно операционализира ма-

тематическото присъствие в архитектурното творчество и го илюстрира със 

създаване на свой „NANOV MODULOR”. Това аналитично действие се под-

крепя с авторска таблица на най-разпространените и ергономически обусло-

вени размери на важни архитектурни и строителни елементи, намиращи се в 

нормативната база или приети в архитектурната практика. Шифърът 17, 5 от-

ключва пропорционирането и оптимизацията при проектирането на стълби, 

транспортни съоръжения, градоустройствени параметри, сгради, жилища и 

обзавеждане. 

Разбираемо е желанието на автора е да намери магически ключ, с който да 

внесе в съвременната архитектурна ситуация чувство на сигурност и предви-

димост. Разбираемо е и недоверието към въвеждането на модули и други ин-

дустриални средства за „регламентиране“ на производството в архитектурата – 

още повече след краха на панелната индустриализация и загубата на иден-

тичност с помощта на модернизма. В този смисъл, авторът не е изключил 
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съзнателно от своето изследване криволинейните и други свободни форми на 

израз в съвременната архитектура. Сякаш ставаме свидетели на парафраза на 

ницшеанското схващане, че онова, което не ни убива, ни прави по-силни. В 

този смисъл авторът ни казва , че онова което не успя да извърши модернизма 

ни е направило по-силно и може да бъде терапирано с нов тип творческа ра-

ционалност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение бих искал да отбележа, че този труд е важен за полето на 

научните изследвания, които трябва да се осъществяват в УАСГ. Той далеч 

надхвърля станалите вече обичайни функционални анализи, хронологични и 

други изследвания, които се тиражират в научното пространство. Трудът на 

арх. Пламен Нанов е важен, защото прехвърля мост между теория и творчес-

тво между епохи стилове, между рационалност и ирационалност и се опитва да 

създаде алтернативи представящи възможен път на изход в творческата работа 

на архитекта.  

В заключение с настоящата рецензия потвърждавам положителната 

оценка на този научен труд и подкрепям придобиването на академичната 

длъжност „професор“ от арх. Пламен Димитров Нанов. 

 

 

 

08.08.2016 г.     Рецензент:  .........................       

                                                                                   проф.дан арх. Бойко Кадинов 


