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С Т А Н О В И Щ Е 

Заповед на Ректора № 209/ 06.04.2016 г 
от професор доктор архитект Йован Иван Стефановски, пенсионер 

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 ” в конкурса за заемане на 
академичната длъжност “професор”, 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 става асистент в кат.Обществени сгради 
на ВИАС, след което напуска за работа в Израел. През 2010 г. е възстановен 
като асистент в същата катедра. Той е „доцент“ от 2013 г. Общият стаж като 
преподавател на Нанов е около 9 години и половина. Той преподава 
проектиране на всички курсови, преддипломни и дипломни проекти, чете  и 
лекции на пета година студенти в Обществени сгради специализиран курс.. 
2. Общо описание на представените материали 
Кандидатът Пламен НАНОВ участва в конкурса с: 

• Монография - 1 брой; 
• Архитектурни проекти; 
• Публикации -статии- 11 броя. Не се рецензират! 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 
(известни цитирания) :  няма установени. 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата: 
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 
     Доцент д-р 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. 
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     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 дейност у нас и 
наложителна нова тенденция. 
4.2. Научна и научно приложна дейност 

• Монографията е със заглавие „МОДУЛЪТ 17,5“/ Практическа 
система за пропорциониране и метрична организация при проектиране 
на архитектурни обекти 

     Да се търсят идеални двуизмерни отношения в историята на архитектурата 
винаги е било трайно предизвикателство, на което са отговаряли само 
привилегировани професионалисти. Но да се търсят триизмерни отношения е 
все едно да се търси промяна в гравитацията. Точно това арх.Нанов с 
неговата Монография „Модулът 17,5“, през дългогодишния му проектантски 
и теоретичен опит изследва, търсейки и най – подходящата практическа 
система за пропорциониране, както и метричната организация при 
проектирането на архитектурни обекти.   
    Методологическият подход в монографията е достатъчно ясен и 
последователен. Започва се със системите, разработени в неговата практика, в  
проектирането, през метрическата организация, практическата обусловеност, 
пропорционирането, системите за оразмеряване в цялата история – от 
възникването до ХХ век и теорията на Тирш. По – нататък се продължава със 
синтез на двете системи, основани на теорията на Тирш, теоретичните 
предпоставки, двуизмерната, особено триизмерната система за 
пропорциониране и метрична организация. Като следствие от това, бързо и 
логично, арх. Нанов представя пропорционалния контекст и таблица на 
метричния консенсус, за да изгради накрая „Модула 17,5“ -  най – ценното 
откритие на цялото изследване. 
     В резултат на цялата монография произтича общият основополагащ мотив, 
а именно, че това е „човека“, както и най – вълнуващият фокус на духовния 
интерес.  
     „Духът на мястото“ като синтетична предпоставеност на културни, 
исторически, икономически, естетически, природни, физически и т.н. 
предпоставки, арх. Нанов обогатява с още един фактор, който заслужава 
внимание, а именно „пропорционалния контекстуализъм“. 
     Авторовото изследване е на широк спектър от пространствени отношения 
във всички сфери на архитектурната (проектантска) дейност, основани на 
фундаменталните фактори. Но особен принос в тези изследвания е 
вниманието върху самия човек в контекста на съвременната му материална 
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среда, новите урбанистични условия, начин на живот и т.н. И не на последно 
място се проучват отношенията с природните феномени.  
Изглежда, обаче, че най – голяма значимост на изследването притежава онази 
естетическа реалност и 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, мрежа, канава, 
основа...  
     Настоящият труд представлява отворена система. Тази система дава 
възможност всеки да тълкува, добавя, надгражда, трансформира и изменя 
първоначалното посочено фундаментално тяло, което предполага една 
гъвкавост в развитието му. 
     За разлика от Евклит, Питагор, Талес, Витрувий, Алберти, Пачоли, 
Силенсе, Паладио, Да Винчи, Франческо ди Джорджо, Алберт Дюрер, Алберт 
Цайцинг, Ловерикс, Беренс, Фенер, Льо Корбюзие, Август Тирш, Ернст 
Нойферт, Герит Ритвелт, Адолф Лоос... малцината, изследвали разглежданите 
в труда въпроси, арх.Нанов прави крачка напред и метричната 
характеристика поставя между противоположните астрономическа 
прецизност и човешка индивидуалност. 
     Въз основа на казаното дотук, Монографията „Модулът 17,5“ на доц. д – 
р арх. Пламен Нанов оценявам с „най – висока положителна оценка“. 

• Архитектурното творчество на арх.Нанов е значително.  
    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- общо над 150, от които 35 са построени.  
     Професионалната му практика протича в България и Израел- 
„Металпроект” в София, „Архитектурно бюро Рискин” в Тел Авив и в 
неговото бюро „17,5“.     За високоприносното си архитектурно творчество 
арх.Нанов е получил повече от десет предимно първи награди, между които 
се отличават: „Сграда на годината- 2006 г., 2010 г., 2012 г.”; „Архитект на 
годината 2011 г.”...Впечатляващо е, че и през трите последни години 
арх.Нанов неизменно е носител на най-високите награди за архитектура в 
страната. 

     Оценка на проектите  

     Архитект Нанов, със своята професионална дългогодишна дейност навлиза 
във всички сфери на архитектурното творчество. Неговият ограмен и 
многообразен опит представлява малка , но много значима част от 
съвременната българска архитектура, а през всичките му с години 
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реализирани проекти достойно може да се проследи и развитието на 
българската архитектура като цяло в този период...  

     Особен принос на арх. Нанов има в проектирането и строителството на 
жилищните сгради (индивидуални, жилищни блокове, хотели...), на 
обществените сгради (офиси, търговски центрове, молове, галерии...), 
спортните сгради и съоръжения (плувни басейни, игрища...) и една част от 
промишлените сгради и градоустройството.  

- Проектът за къща в Созопол представлява пример на пропорционална 
балансираност между триизмерни метрични отношения в 
пространствената сфера и архитектурните особености на обитаването, 
удовлетворяващи актуални потребности на съвременния живот. 

  - Двете реализирани жилищни кули (апартаментни блокове)   в Израел с 
импресивната динамика и раздвиженост, които се получават от всички 
страни, не са само част от българската жилищна архитектура, а спокойно 
може да се каже, че са част и принос в световната постмодерна и 
футуристична архитектура.  

- Проектът за хотел в Слънчев бряг и Сити хотел в София, както и 
реализираните хотели в Чепеларе и Аерогара София, макар и различни по 
значимост, съдържание и мащаб, представляват доказателство за истинските 
креативни качества на автора Нанов. Очевиден е особеният принос, постигнат 
в интеграцията на особеностите на съвременната и традиционната 
архитектура в хотела в Чепеларе. 

- Но, изглежда, че най -  голямото постижение на арх.Нанов са големият брой 
реализирани проекти в областта на търговските сгради. Проектите за 
Търговските центрове във Видин и Плевен, както и реализациите на : Галерия 
варна, Галерия Бургас, Галерия Стара Загора, Аутлет център София, Мол 
София, Мол Сердика... представляват оригинални творчески постижения в 
една, до скоро непозната сфера на проектирането. 

- Проектите на арх.Нанов не се намират в учебниците по архитектура, тези 
реализирани сгради представляват част от новите „учебници“ за архитектура. 
Тези постижения указват една посока на проектирането на този тип публични 
сгради, а методологията може да се приеме и в проектирането на другите 
типове сгради. Това са уникални примери на съвременна българска 
архитектура. 

- Проектите за офисните сгради в Пловдив, София, Соравия и кулата Антим 
са още едно допълнение към големия архитектурен опит на автора в 
Импресионизма и Хай тек архитектурата. 
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- Много подобни са постиженията в реализираната Промишлена сграда с 
офиси в София, малка част от сферата на проектиране на промишлени сгради 
от автора.  

- Реализираната Спортна зала, плувният басейн в Драгалевци, както и 
проектите за Спортен комплекс в София и Спортната зала в Хасково 
представляват едно продължение през годините на неговото творчество в 
архитектурното проектиране. 

     Архитектурното проектантско творчество на арх. Нанов, по възприетата 
методология на работа, по принцип на отношенията на формите, по начина на 
изразяване представлява истински национален културен принос и заслужават 
допълнителни критически и теоретични проучвания, анализи и изводи за 
приложение в теоретичната и творческата работа в архитектурното 
проектиране. 

     Общата оценка на цялото архитектурно творчество в сферата на 
проектирането на арх. Пламен Нанов оценявам „най - положително“. 

4.3. Внедрителска дейност, архитектурни реализации 
     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. 
       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. Това се свързва неслучайно и с неговата научно-
приложна работа в сферата на икономическите проблеми на инвестиционното 
проектиране. 
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; 
- обогатяване на съществуващите знания за общата архитектурна теория; 
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- 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 

     Най-съществените постижения в архитектурните проекти на кандидата 
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. 

     Архитектурата на Пламен Нанов е изключително оригинална и високо 
оценена- както у нас, така и в чужбина. Тя е принос не само в професията, но 
и в националната ни култура.  

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, албумът не включва 
проектите, направени в съавторство, независимо, че кандидата има и такива. 
Това е направено с цел да се улесни оценката му. 

6. Критични бележки 
нямам критични бележки 

7. Лични впечатления 
     Проучвайки целокупно архитектурното творчество и професионализма на 
арх. Нанов с голям опит и постижения, теоретик и педагог, както и като 
човешки качества, твърдо съм убеден, че това е една силна творческа личност 
със свои особености: 

- Достоен човек, на когото може да се има абсолютно доверие, че би се 
справил с всяка поставена от живота и архитектурата задача. 

- Висок професионалист с огромен опит, голям брой архитектурни 
реализации от всички сфери на архитектурата – недвусмислено 
показващи пълна достатъчност в полза на претендираната академична 
длъжност „професор“. 

- Теоретик, с невероятни оригинални изследвания и постижения в 
теорията на архитектурата, изследвания, които се срещат изключително 
рядко – не само днес, а и в цялата история на архитектурата. 
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- Педагог с теоретични и практически качества и познания, които 
допринасят за оригиналниата му педагогическа дейност, посрещана 
винаги с внимание от студенти и млади архитекти. 

     Накратко – това е една изключителна личност, в която е заложено и 
предопределено да бъде архитект, а името му да остане като мост от 
миналото, за пример на  студентите, младите архитекти и изобщо на 
бъдещето... 

     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”. 

14.08. 2016 г.  Рецензент:...................... 
 /проф.д-р арх. Йован Иван Стефановски / 


