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Р Е Ц Е Н З И Я 

Заповед на Ректора № 209/ 06.04.2016 г 

от професор доктор архитект Благовест Цветанов Вълков, УАСГ 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сгради, 

съоръжения, конструкции и детайли ”, обявен в Държавен вестник, бр. 

19/11.03.2016 г. и в интернет - страницата на УАСГ 

за нуждите на катедра „Обществени сгради” към Архитектурен факултет. 

       Като кандидат участва доц. д-р арх.Пламен Димитров НАНОВ, 

преподавател в катедра „Обществени сгради” към Архитектурен факултет на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия.  

1. Кратки биографични данни 

     Пламен Димитров Нанов е роден в София на 04.07.1954 г. 

Завършва висше образование по архитектура-степен „магистър” във Висш 

институт по архитектура и строителство (понастоящем УАСГ) в София през 

1979 г., а от 2012 г. придобива и образователно научната степен „доктор”. 

През 1987-1990 г. печели конкурс и e асистент в кат.Обществени сгради на 

ВИАС, след което напуска за работа в Израел. През 2010 г. е възстановен като 

асистент в същата катедра. Пламен Нанов е „доцент“ от 2013 г. Общият 

преподавателски стаж като редовен преподавател на Нанов е около 7 години 

и половина. 

    През  това време той преподава проектиране на всички курсови, 

преддипломни и дипломни проекти, чете  и лекции на пета година студенти в 

Обществени сгради специализиран курс.. 

Архитект Нанов е автор и ръководител на огромен брой архитектурни 

проекти, повечето- реализирани. Получавал е множество най-високи награди 

за творчеството си. Професионалната му практика протича в България и 

Израел- „Металпроект” в София, „Архитектурно бюро Рискин” в Тел Авив и 

в неговото бюро „17,5“. 

2. Общо описание на представените материали 

     Кандидатът Пламен НАНОВ участва в конкурса с: 

 Монография - 1 брой; 

 Албум с архитектурни проекти; 

 Публикации -статии- 2 броя. Не се рецензират! 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) :  няма установени. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата: 
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4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

     Доцент д-р арх. Пламен Нанов ръководи всички курсови, преддипломни и 

дипломни проекти към кат.Обществени сгради. Резултатите на неговите 

студенти и особено на дипломантите се отличават с оригиналност, 

професионална вещина и зрелост и винаги биват оценявани най-високо. 

Водените от него лекции в Специализирания курс са посветени на проблеми 

на професионалната практика и познанието за големите сгради и комплекси- 

предимно търговски и спортни, но и на организацията на проектантския 

процес, което е новост в образователната действителност у нас и наложителна 

нова тенденция. 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

Монографията е със заглавие „Модулът 17,5“ 

     Още в увода на труда се извеждат по най-убедителен начин основанията и 

обхвата на работата, проличава нейното единство и хармония. Независимо от 

някои уговорки на автора по отношение на интердисциплинността, самият 

той я защитава с многопосочността на източниците на своите прозрения и 

това прави много по-ценен неговия резултат. 

     Още в самото начало авторът отхвърля и едно възможно възражение 

относно нормативността, сковаващата свободната креативност на една 

модулна система като уточнява веднага „препоръчителността” на модула 17,5 

в качеството му на един само инструмент „в ръцете на проектиращите”. 

     Изчерпателно и вярно е направен пълен исторически преглед на 

архитектурата, за да се определят причините за универсалността на модула. 

Категорично може да се оцени високо изключителното значение и високо 

изследователско качество на този сюжет в труда. При това- разгледан изцяло 

в „чисто” архитектурна светлина и основания... 

     Авторът запазва художествен смисъл в изследвания модул, недопускайки 

само функционалните, ергономически, технически и икономически 

основания за отстояването му. Многократно (включително и с връзката със 

„златното сечение”) той говори за естетическите измерения на изследвания 

проблем. Подкрепа получава и с позоваванията на Тирш, който подчертано 

проучва хармонията в добре пропорционираните архитектурни елементи... 

     Особено добре е защитена тезата за основополагащия диагонал и 

перпендикулярите към него. Това е важно, тъй като по-нататък в труда този 

момент присъства твърде много и важно. 

     Висока оценка на труда заслужава отличното определяне на обхвата на 

изследваните източници, доказателствата за верността на авторовата теза. 

Подчертаното „присъствие” на човека в изследването на темата и резултатите 

от приложението на метричната система. 
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     Авторът насочва цялостния резултат от изследването към „цялостната 

материална среда”, което е принос в контекста на очевиден хаос и 

дисхармония в реалния архитектурно-градоустройствен свят наоколо. 

     Оценката на целта – „създаването на една проста методика, способстваща 

за бърза и лесна ориентация в метриката на обекта и съдържаща в себе си 

константни параметри на естетически издържана тъкан...” е най-висока- с 

това, че е методически помощно ориентирана и със своята простота. 

     Заслужава да се отбележи ценността и на погледа върху цялостната среда – 

според автора „контекст”, което има по-широко значение от това, което той 

има предвид, но именно в това по-широко значение пък е и по-високата 

стойност на защитаваната теза... 

     Правилно са определени и представени задачите на изследването, авторът 

доказва изследователски качества, опит и зрелост. На стр.15 това е видно в 

представянето на подхода му към изясняване на темата и постигане на 

поставените цели. Всъщност е описан един комплексен, смесен методически 

системен подход. Предвид „мекотата” на архитектурната наука от особено 

значение и вярна е постановката на автора за труда като „отворена система”. 

     В една много добре подбрана аргументна историко-теоретическа среда 

съвсем на място и убедително е предложена и практическа система за 

пропорциониране и метрична организация при проектиране на архитектурни 

обекти. Тук трябва високо да бъдат оценени позициите на автора за:  

- Преднамерен стремеж към рационална организация на света, в който 

живеем; 

- Хармония, „красотата като начин за поддържане на /мита за/ по-добър 

свят”; 

- Синтез на горните идеи към резултат, който осъществява 

действителност, обединяваща класическото „съвършенство” със 

съвременните изисквания. 

     Аргументацията на тези позиции е логически, геометрично, технологично 

и с примери напълно изчерпателна, убедителна и приносна. 

     Тази част на труда излъчва особено чувство за „живост”...   

     Историко теоретичното изследване е завършено отлично и неизбежно със 

случая „Тирш”. 

     Относно самата практическа система може да се каже, че тя притежава 

всички научно- приложни достойнства на едно такова изследване. Първата 

фаза от развитието на системата протича и работи в двумерно пространство. 

Тя е оригинална и отлично илюстрирана. Системата позволява чрез вторични 

и третични производни да се създават сложни и разномащабни (вкл. 

орнаментирани) архитектурни форми. Опримеростяването чрез Льо 

Корбюзие и Паладио доказва тезата, но и непреходността на метода. 
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     Триизмерната система за пропорциониране и метрична организация, която 

проучва и разработва автора притежава следните качества и приноси: 

- Тя трябва да осигури проста и лесна за организация и адаптация към 

човешките състояния и движения метрична среда по отношение на 

потребностите на обитателите; 

- Да притежава изначална естетическа предпоставеност, основана на 

златното сечение. 

     Може да се каже, че работеща система, съставена от малък брой принципи 

и многообразни резултати е система от най-високо ниво. Предложените в 

труда примерни разработки (вкл. и схеми) са достатъчно и съвсем ясно и 

убедително представят съществени идеи, от определящо значение за труда. 

Получените набори от възможни комбинации на множества плоскости по x,y; 

x,z; y,z дават неограничено, а едновременно и контролирано множество от 

морфологични компоненти, подборът от които би осигурил всяко творческо 

намерение... 

     Продължението е комбинация, смесването на елементи от трите двумерни 

множества с още по-големи творчески възможности. 

     Разработката включва подчертано идеята, че целта на архитекта (напр. Льо 

Корбюзие) не е самоцелен ред, а преживяването на обитателя, въздействието 

на интериора, но и на външния образ. 

     Съществен нов момент в изследването, допълващ, надстрояващ 

„геометричната” същност на формата е консолидираният множествен 

колорит. Това е ценно допълнение, защото защитава едно поведение, което 

може да се определи като „принцип на съответствието”. Става дума за 

принцип, който поддържа всевъзможните средства (дори когато са твърде 

много) и характеристики на формата в синхрон, взаимна предполагаемост и 

едноцелност. А и въздействие. 

     Висока оценка заслужават изводите на автора в края на разработката. 

Винаги става дума за отношение- на ширина към дължина и за степента на 

затвореност/отвореност. Това, както е известно, в цялата история на 

архитектурата е фундаментален показател на архитектурната форма... 

     Особена ценност представлява идеята за „пропорционален 

контекстуализъм”.  

     Авторът е проектирал Информационен център във Варна, в който 

синтезира направените по-горе изводи и прилага своето прозрение за 

пропорционалния контекстуализъм и естетически континуум... Това е един 

отличен пример за прилагане на творчески лични принципи, но и прекрасен 

проект, което е част от високата стойност на труда. На основания от 

нравствено- етично, социално и културно естество, характеризращи епохата, 
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авторът създава Система от модули за оразмеряване и прилежаща таблица с 

особено голямо научно и приложно значение за архитектурната практика.  

     Таблицата на метричния консенсус, която представя системата разкрива 

съществуването на единна модулна мрежа, обхващаща целия предметен свят 

в архитектурата. Подробно са разкрити и големите възможности на работа на 

системата/ таблицата. Напълно необходимо и убедително е изяснен 

метричният консенсус като „съгласие и почти идентичен възглед за 

физическите мерки и параметри във всички проявления на околния свят”. 

     Професионално от голяма полза са разгледаните елементи като вратата, 

парапетът и стълбата. 

     Разработената таблица на метричния консенсус е подробна и богата и 

може да бъде прилагана от апхитекти с различна парадигмална ориентация и 

творчески възгледи и поведение, поради което може да бъде оценена високо и 

като значителен принос на труда.  

     Уместно в края на тази част на труда авторът изповяда „приблизителност”, 

припомняйки „сложната взаимосвързаност на физиката и духовността, 

изразени чрез предметността”. 

     Така предварително подвеждащата представа за неприемлива пределна 

нормативност на цялостната разработка се разсейва и авторовите идеи стават 

условни и толерантни като за една духовна, свободолюбива творческа 

дейност като архитектурното творчество.  

     17,5 като универсален модул предполага няколко „предпоставки”: 

 Утилитарна състоятелност, естетически издържана природа; 

 Изначална естетическа предпоставеност, основана на кодиран базисен 

постулат (златно сечение). 

     Това са важни уточнения, поддържащи безкомпромисната пълноценност 

на труда от гледна точка на творческата същност на архитектурната дейност. 

     Заключението обобщава всички идеи и постижения на изследването и му 

придава завършен вид. 

     Текстът е написан стилно и хармонично, чете се леко без да губи от 

научната си стойност.  

     Библиографията включва над 80 източника, което допринася за „тежестта” 

на развитите тези. 

     Трудът е илюстриран по професионален начин, притежаващ и естетически 

достойнства. 

  

4.3. Внедрителска дейност, архитектурно творчество 

     Архитектурното творчество на арх.Нанов е значително. След 

процедурата за доцент проекти и реализации: 18 бр. 
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     Той  е проектирал предимно обществени сгради, но още и: Жилищни 

сгради, промишлени сгради и градоустройство. Безспорно най-впечатляваща 

е тази част от творчеството на кандидата, отнасящо се до големите търговски 

центрове. В тази област Нанов е най-подготвеният и изявен проектант, 

проектираните от него обекти в страната са над десет. Проектирал в Израел е 

и офисни и многоетажни жилищни сгради, къщи. Общо почти цялото 

проектантско творчество на арх.Нанов е реализирано в строителството и с 

проверен и проверим ефект. То многократно е отразявано в медии и 

награждавано. 

     Арх.Нанов е внедрил най-новите тенденции в строителството на големите 

търговски центрове за първи път и на най-високо ниво в България. Той е 

единственият български архитект, който владее на професионално ниво 

икономическата проблематика, върху която възникват, определят се и 

ефективно резултират комерсиалните обекти. Може да се каже, че той е 

внедрил в инвеститорско предприемаческата практика у нас съвременните 

търговски центрове. Построените обекти са десетки, а икономическият ефект-

огромен. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

4.4.1. Научни приноси 

Характерът  на научните приноси се изразява в следното: 

- новост за науката (нова  хипотеза). „17,5“ всъщност е нова модулна 

система, която предлага подобрен модел на оразмеряването със системен 

характер. Оригинално създадена е нова Система от модули за оразмеряване и 

прилежаща таблица; 

- обогатяване на съществуващите знания за общата архитектурна теория ; 

- монографията има приложение на научно приложни постижения в 

практиката- значими архитектурни проекти и обекти. От особено значение е 

и приложението й в образованието за архитекти. 

Резултатите от монографията вече са  използвани в образователната практика.  

4.4.2. Архитектурно-творчески приноси 

Архитект Пламен Нанов е автор на доста на брой архитектурни творби. 

     Най-съществените постижения в тези работи могат да се обобщят в 

следните характеристики: 

 Висок професионализъм на най-съвременно ниво; 

 Оригиналност; 

 Социална значимост- обществена и градоустройствена; 

 Технологична перфектност и обогатяване на националната 

архитектурна практика с най-новите технологични новости. 
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        Професионалната оценка на архитектурните проекти на кандидата 

е най-висока. Във функционално и технологично отношение те са 

съобразени с най-новите изисквания и тенденции, икономическият 

ефект от комерсиално насочените сгради е най-висок, архитектурното 

им присъствие в градовете е забележимо и забележително. Средата, 

която проектираните от Нанов сгради създават е съвременна и 

уникална. 

      Със своето впечатляващо количество, социално и културно значение 

архитектурните проекти и построените по тях сгради от арх.Нанов 

внедряват и прилагат постижения в науката и в практиката с доказан 

висок икономически ефект.  

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Представените рецензирани материали са лично дело на кандидата. 

Монографията е изцяло авторска, самостоятелна негова работа. 

Архитектурните проекти са авторско дело на кандидата. Това е направено с 

цел да се улесни оценката му. 

6. Критични бележки 

Рецензентът няма критични бележки 

7. Лични впечатления 

     Познавам кандидата от времето на неговото следване, преподавателската 

му работа отпреди повече от 25 години, от неговата творческа дейност. 

     Впечатленията ми са отлични. Нанов е високо отговорен архитект, 

преподавател и изследовател- винаги се стреми да даде най-доброто от себе 

си, върши всяка работа на високо ниво, не се задоволява с постигнатото, 

непрекъснато се усъвършенства. Той е високо етичен във всичките си 

действия и отношения, а в административно отношение е безупречен.  

     За мен е безспорно, че човек като Пламен Нанов притежава най-добрите 

личностни качества за един професор. 

8. Заключение:  

     Имайки предвид изложените аргументи, характеризиращи най-

положително личността, постиженията и опита на кандидата, предлагам 

доц. д-р арх. Пламен Димитров Нанов да бъде  избран за „професор” и да 

заеме съответната академична длъжност по професионално направление 

5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 

”Архитектура на сгради, съоръжения,конструкции и детайли”. 

15.08. 2016 г.                                                                       Рецензент:  

                                                             /проф.д-р арх.Благовест Цветанов Вълков/ 


