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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов 

ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност “професор” по научната специалност 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” от 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за 

нуждите на катедра “Обществени сгради” към Архитектурния факултет 

(АФ) на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), 

обявен в ДВ. бр. № 19 от 11.03.2016 г. и в интернет страницата на УАСГ. 

Единствен кандидат за заемане на академичната длъжност “професор” е 

доц. д-р арх. Пламен Димитров Нанов от катедра “Обществени сгради” 

към АФ на УАСГ. 

1. Представяне на процедурата 

Рецензията е изготвена на основание заповед № 209/06.04.2016 г. на 

ректора на УАСГ, с която съм утвърден за член на научното жури за 

провеждане на процедурата по избор на професор по научната 

специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли” от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия, за нуждите на катедра “Обществени сгради” към АФ на УАСГ и 

решение на първото заседание на научното жури (протокол №1/22.06.2016 

г.). Представеният от доц. Пламен Нанов комплект материали на хартиен 

носител е в съответствие със ЗРАСРБ, Правилникът за прилагането му и 

Правилникът за развитие на академичния състав на УАСГ. 

2. Кратки биографични данни 

Пламен Димитров Нанов е роден на 4.07.1954 г. в гр. София. 

1969 г. - завършва средно образование в 21 гимназия, София; 

1970 г. - 1972 г. - изкарва военна служба; 

1972 г. - 1979 г. - следва архитектура във ВИСИ, завършва със степен 

"магистър"; 

1979 г. - 1983 г. - работи като проектант в "Металпроект"; 

1973 г. - 1987 г. - работи като проектант в "Спортпроект"; 

1987 г. - 1990 г. - работи като асистент в УАСГ, където ръководи курсови, 

преддипломни и дипломни проекти; 
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1990 г. - 2000 г. - работи като проектант в архитектурно бюро "Рискин", 

Тел Авив, Израел; 

2000 г. - 2001 г. - архитект на свободна практика; 

2001 г. - партньор и основател на архитектурно бюро "Студио 17,5"; 

2006 г. - партньор и основател на архитектурно бюро "Студио 17,5 - С"; 

2010 г. - 2012 г. - работи като асистент в УАСГ, катедра "Обществени 

сгради", където ръководи курсови, преддипломни и дипломни проекти; 

2012 г. - придобива образователно-научна степен "доктор" в УАСГ с 

дисертационен труд на тема "Принципи в проектирането на търговски 

центрове - тип Мол"; 

2013 г. - придобива образователно-научна степен "доцент" в УАСГ с 

дисертационен труд на тема "Инвестиционният процес. Архитектурно-

икономически аспект"; 

2013 г. - 2016 г. - преподава в УАСГ, катедра "Обществени сгради", където 

ръководи курсови, преддипломни и дипломни проекти. 

Владее английски, иврит и руски езици. 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата: 

3.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Преподавателската дейност на доц. Нанов обхваща времето от 1987 г. до 

1990 г. и след това - от 2010 г. до сега. През него той преподава в катедра 

"Обществени сгради", където ръководи курсови, преддипломни и 

дипломни проекти. 

3.2. Научна и научно приложна дейност, внедрителска дейност, 

архитектурно творчество  

Доц. д-р арх. Нанов има значително научно и архитектурно творчество. 

Освен монографията (която ще анализирам по-нататък в рецензията) и 

научни публикации у нас и в чужбина, доц. Нанов има и значима 

творческо-проектантска дейност: над 150 проекта и 35 реализации на 

обществени и жилищни сгради, разработени самостоятелно или в екип. 

Сред по-значимите проекти попадат: 

Като автор и/или ръководител: 

- обществени: Преустройство на офис сграда, София, 2015; Аntim tower, 

София, 2006; Татawers, Израел, Тел Авив, 2000; Спортна зала, Хасково, 

1986; Hana, Израел, 1994; Спортна зала, Кърджали, 1986; Спортна зала с 
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плувен басейн, Пещера, 1986; Спортен информационен център, Варна, 

1985; Търговски център, Плевен, 1981. 

- жилищни: Къща в Созопол, 2005; Татawers, Израел, Тел Авив, 2000; 

Жилищна сграда, Израел, Тел авив, 1996; Нana, Израел, 1994. 

- градоустройство: Жилищен комплекс “Plana heights”, 2006. 

В колектив: 

- обществени: CITY HOTEL, софия, 2015; AIRPORT HOTEL, софия, 2015; 

Галерия Варна, 2008-2013; Галерия Бургас, 2012; Галерия Стара Загора, 

2011; Мол Русе, 2010; София Аутлет Център, 2006-2010; Сердика център, 

2010; Small търговско-развлекателен комплекс, София, 2009; Търговски 

център, Пазарджик, 2009; Сграда с офиси, Пловдив, 2009; Търговски 

център, Видин, 2008; Сграда с офиси, София, 2007; Мол София, 2006; 

Сграда с офиси “Соравия”, София, 2003; Спортен комплекс, Драгалевци, 

2002; Покрито футболно игрище, 1987; Спортен комплекс, София, 1987; 

Вила ”Фарсети”; 

- жилищни: Хотел, Слънчев бряг, 2009; Хотел в Чепеларе, 2005; 

- градоустройство: Атракционен парк, Абу Даби, 2013; 

- промишлени: Промишлена сграда и офиси “Dorma”, София, 2005; 

Национален събор “Рожен 2000”, 2000; Прошеково пиво, 1983.  

Награди 

1979 г. – Награда на САБ за дипломен проект; 

1980 г. – Реконструкция на старата бирария „Прошеково пиво“, София –   

І-ва награда; 

2000 г. – Лауреат на САБ за Националния събор „Рожен 2000“; 

2004 г. – Офисен комплекс на Винпром Пещера, Пловдив – І-ва награда; 

2006 г. – Мол София – Сграда на годината; 

2007 г. – Имобилиен Бета – офис сграда в София – ІІ-ра награда; 

2007 г. – Изложбен салон – София – Награда на САБ, София; 

2010 г. – София Аутлет център – Сграда на годината; 

2011 г. – Награда „Архитект на годината“ за София аутлет център; 

2012 г. – Галерия Бургас – Сграда на годината.  

4. Общо описание на представените материали 

Доц. Пламен Нанов се явява на конкурса с монографията „Модулът 17.5 – 

Практическа система за пропорциониране и метрична организация при 
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проектиране на архитектурни обекти“, 7 научни публикации и портфолио с 

по-значимите му проекти и реализации от последните години.                             

В представените материали са налице и всички документи, изискуеми по 

процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“. 

5. Актуалност на тематиката  

Актуалността на монографията се определя от необходимостта от 

методика, способстваща бърза и лесна ориентация в метриката на 

архитектурния обект и съдържаща в себе си константни параметри на 

естетически издържана основа, която позволява хармоничното вписване на 

новото в старото, на виртуалното в установеното, на модерното в 

класическото, следвайки логиката на един завършен пространствено-

времеви континюитет. 

6. Познаване на проблема 

Доц. Пламен Нанов отлично познава състоянието на разработваната 

проблематика в резултат от дългогодишна изследователска дейност, 

задълбочен критичен анализ на значителен обем чужди и наши 

литературни източници, както и на богатия си личен опит на учен, 

преподавател и творец на съвременна архитектура у нас и в чужбина. 

7. Методика на изследването 

За постигане на поставените в труда цели и задачи, доц. Нанов 

използва комплексен подход чрез: 

• общи и специфични методи на научното познание – теоретични и 

експериментални; 

• емпирични изследвания и осмисляне на собствен опит; 

• интердисциплинарен подход, изясняващ връзката между различни факти 

от науката и съпътстващите изкуства; 

• аналитични методи – анализ, синтез, сравнение и аналогия; 

• дедуктивен и индуктивен метод по отношение на теорията и практиката; 

• интуитивен логически метод, сравнения и обобщения.  

8. Характеристика и оценка на монографията 

В монографията „Модулът 17.5 – Практическа система за 

пропорциониране и метрична организация при проектиране на 

архитектурни обекти“, доц. Пламен Нанов си поставя и постига 

амбициозната цел „създаването на методика, способстваща бърза и лесна 
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ориентация в метриката на обекта и съдържаща в себе си константни 

параметри на естетически издържана основа, която позволява 

хармоничното вписване на новото в старото, на виртуалното в 

установеното, на модерното в класическото, следвайки логиката на един 

завършен пространствено-времеви континюитет“ (цит. със съкр.).  

По отношение целта, задачите и постигнатите резултати, този научен 

труд е единствен по рода си у нас, като притежава всички качества за 

заемане на академичната длъжност “професор”. 

Монографията е съставена от два големи дяла. Първият дял (141с.)  – 

същинската част е структурирана в 7 части: увод 5 глави и заключение,  с 

библиография. Вторият дял (89 стр.) съдържа 2 богато илюстрирани 

приложения. 

Текстът следва логическия ход на научно изследване, като започва с 

историческото развитие на системите за пропорциониране и оразмеряване, 

синтезът им, основан на теорията на Тирш и достига до обстойно, научно 

аргументирано дефиниране на Модулът 17,5 за универсална единица. 

Модулът 17,5 съответства на антропоцентричната предпоставеност, както 

и на „Златното сечение“.  

Изработен е регулатор, подпомагащ вътрешната хомогенност на 

композицията, както и запазването на онази хармонична съотносимост на 

частите помежду им и към цялото, която осигурява пространствения 

пропорционален интегритет на формата. 

Трудът е единствен по рода си у нас, третира същностни страни на 

архитектурата и оценката ми за него е много висока и изцяло положителна. 

Монографията е написана увлекателно, на високо професионално равнище 

и препоръчвам издаването й, тъй като представлява интерес не само за 

студенти и проектанти, а и за широк кръг читатели, интересуващи се от 

архитектура и изкуство. 

9. Оценка на личния принос на кандидата 

Монографичният труд „Модулът 17.5 – Практическа система за 

пропорциониране и метрична организация при проектиране на 

архитектурни обекти“ на доц. Пламен Нанов е разработен напълно 

самостоятелно и приносите в него са изцяло лично дело на автора,  плод на 

дългогодишна целенасочена изследователска дейност. 
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Приемам, че монографията и предложеният модул 17,5 могат да 

допринесат за усъвършенстване на проектирането, чрез изтъкнатите от 

автора методи, а именно: 

• Анализ на ергономичните изисквания и практическата природа на 

метриката в архитектурните обекти, изяснена в максимално прости и 

лесноприложими структури, зададени в системност и оправдани в тяхната 

приблизителност. 

• Критически анализ за системите на пропорциониране от началото на 20 

век (Корбюзие и Нойферт). 

• Геометричен анализ на класически примери посочени от Тирш. 

• Анализ на Теорията на Тирш. 

• Пропорционален анализ на забележителни проекти и обекти от модерната 

епоха (Терани, Лоос, Корбюзие и др.). 

• Изследване на пропорционалния контекстуализъм чрез примери от 

недалечното минало (Информационен център във гр. Варна). 

• Предложение за развитие на пропорционалните системи от двуизмерно в 

триизмерно приложение. 

• Съставяне на емпирична среда, зададена в т.нар. „Таблица на метричния 

консенсус“, представляваща удобно помагало за оразмеряване. 

• Идентифициране на общия “modus vivendi” между практическата 

(утилитарна) верига и прогресивните системи на пропорционалните 

отношения. 

Настоящият труд представлява отворена система, тъй като всеки може 

да тълкува, добавя, надгражда, трансформира и изменя върху изначално 

посочено фундаментно тяло, което предполага гъвкавост в развитието му. 

10. Критични бележки 

Нямам критични бележки по монографичния труд „Модулът 17.5 – 

Практическа система за пропорциониране и метрична организация при 

проектиране на архитектурни обекти“ на доц. Пламен Нанов. Оценката ми 

за труда е изцяло положителна. 

11. Лични впечатления 

 Личните ми впечатления от доц. Пламен Нанов са за отдаден на 

преподавателската, научната и творческата си работа изявен творец с 




