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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от  проф. д-р арх. Благовест Цветанов ВЪЛКОВ 

 

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

длъжност “доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, 

съоръжения, конструкции и детайли” за нуждите на кат.Обществени 

сгради при Архитектурния факултет- обявен в ДВ. бр.№ 27/05.04.2016 г.  

и в интернет страницата на - Заповед на Ректора на УАСГ № 228/12.04.2016 г. 

       Като кандидат участва гл. ас.д-р арх.Панайот Красимиров Савов, 

преподавател в катедра „Обществени сгради” към Архитектурен факултет на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия.  

1. Кратки биографични данни 

Панайот Савов е роден на 23.09.1980 г. в София. 

Завършил е специалност Архитектура в УАСГ през 2006 г.  

Дипломирал се е в кат.Обществени сгради с проект на тема 

„Експериментално кино”.  

През 2007 г. постъпва с конкурс като асистент, а от 2014 г. е Главен асистент  

в катедра Обществени сгради. 

Панайот Савов е „доктор“ от 2013 г. 

 2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът Савов участва в конкурса с: 

 Монографии - 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. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

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

     Главен асистент д-р Панайот Савов ръководи всички видове 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 теорията на обществените сгради и архитектурата - което е 

новост в образователната практика у нас и наложителна нова тенденция. 

Участва от 2014 г като координатор на Втора магистърска степен с 

преподаване на английски език към Архитектурния факултет. 

В катедрата и факултета изпълнява множество задачи с прецизност и 

отговорност.  

4.2. Научна и научно приложна дейност, архитектурно творчество 

Доминиращите дейности на кандидата Савов са преподавателската и 

творческата. Освен на дисертация той е автор на статии с експериментален и 

теоретичен характер, на една монография и на множество архитектурни 

проекти с културно значение.  

- Монографията със заглавие „Художествени прояви на хибридната 

форма между архитектурата и новите изкуства” / кино, фотография, 

дигитални модели е най-значимата научна работа на кандидата.  

- Архитектурното творчество на арх.Савов включва 53 разнообразни 

по предназначение и идеи обекти. 

     Той  е работил върху големи обществени сгради, но още и: Жилищни 

сгради, интериори, мебели и др. Портфолиото му включва още творчески 

активности в различни от архитектурата сфери. 

 

4.3. Внедрителска дейност 

     Защитените успешно идеи на кандидата в труда 0намират реализация в 

неговото разностранно творчество в няколко сфери извън архитектурата, 

както и в педагогическата му дейност, белязани с оригиналност, с висок 

успех. 

5. Характеристика и оценка на монографията 

     Монографията със заглавие „Художествени прояви на хибридната 

форма между архитектурата и новите изкуства” / кино, фотография, 

дигитални модели е най-значимата научна работа на кандидата.  

     Трудът съдържа Увод и четири глави с библиографска справка от 46 

източници. 

     Ясно е определена темата на изследването, като тя е изключително 

актуална и няма подобно очертаване на проблематиката по обхват на 

участващите изкуства, аспекта на изследване и обем. Трябва да се има 

предвид и, че в България изобщо липсва научен интерес към тази 

проблематика, а практиката е фрагментирана и изключително ограничена. 

Всичко това определя голямото научно/теоретично значение и научно 

приложна насоченост на постигнетите от изследването резултати. Освен 
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„тясно“ професионалната стойност на труда, той притежава и изключително 

културен принос. 

     Трудът е прецизно обмислен като предметен обхват, структура и 

съдържание, отлично е „оразмерен“, придържайки се към максимата на 

Оукъм... Това е от огромно значение, когато става дума за симптоматично 

изследване на съвременен изследовател и преподавател. 

     Още в увода авторът въвежда основните проблеми и присъщи черти на 

съвременната архитектура, на изкуствата и техните актуални/променени 

отношения. Тук особено съществени са идеите за поливалентността на 

архитектурата/ „по подрозбиране“ и също – „синкретична“. Находчиво е 

определено и отношението на архитектурата към изкуствата като 

„толерантно“ и отворено за възприемане на влияния от тях... Изобщо, 

правилно е така да се разглежда проблематиката- едновременно като се 

изясняват особеностите на отделните видове и най- вече в техните 

взаимоотношения. 

     Накрая уводът отпраща и към бъдещето/ съвсем обосновимо и по-нататък- 

обосновано, бъдеще на промени в съставните изкуства, но и състава... 

     Първа грава (I) разглежда напълно необходимо, пълно и по един 

изключително интелигентен и убедителен начин фундаменталния въпрос за 

„взаимодейностите“ на архитектурата с новите изкуства. Съвсем правилно- 

взаимо/дейности. Това е ключов въпрос, защо ги събираме, защо продължават 

да съществуват съвместно, защо това ни е необходимо... 

     В изясненото тук правилно е отправен разнороден поглед/типична 

хибридност- едновременно между параметрично и аналогово 

(традиционно...), между заварена типична сграда и нова виртуална „опаковка“ 

с „художествено значение“. 

     Любопитна /изненада от гледна точка обичайните ни рефлекси е (хипо) 

тезата 1: за отделянето на елементи от една система и пренасянето им 

следваща система, „която идва да бъде условно еманципирана“, както и за 

последващото им обратно събиране, но вече „качествено повлияни от 

външното съприкосновение“ и „свързването“. Именно това е приносният 

момент в развитата теза- промените, въпреки правилната бележка относно 

системната неизменяемост... 

      Авторът убедително защитава тезата за два различни вида 

взаимоотношения: симбиотичен, основан на общи белези и двустранна 

приемливост; отхвърлима, но креативна...  

      Заслужава да се отбележи приносният момент, според който „че не са 

толкова важни дотолкова изкуствата в чистите им проявления..., а по- скоро 

...връзките между отделните изкуства, тъй като те крият обещаващи 

неизследвани територии....“. Тук интерес представлява новостта за техния/ 
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на изкуствата произход от математически релационна съпоставимост на 

множества... съвременна е идеята за екзистенциалната двойнственост на 

архитектурата – във „физически план“, но и вече във „виртуален“. 

В (хипо)теза 2 като важен нов момент се изяснява технологичният компонент 

в контекста на публичността на цялостния творчески процес, както и 

съучастническата роля на публиката. 

     Противоречивостта на творческия процес и продукт като особеност и 

акцент в изкуствата е изследвана като стимул за такъв процес и негова 

предпоставка. Авторът предлага нов прочит на това противоречие с принос 

върху проучването при новите изкуства- кино, фотография и компютърно 

генерирани модели...интересното е, че те отразяват „...възможността 

присъствието и отсъствието – на отделни пространствени компоненти или на 

пространството изобщо, да съжителстват като едновременен феномен...“. 

новост е идеята на (хипо)теза 3 за разликите между генетичния код на 

противоречивостта при изкуствата и съвременната „размиваща се“ 

традиционна противоречивост на архитектурата. Безспорно доста добра идея, 

защото тя предпоставя разбирането на процесите днес във 

взаимоотношенията между изкуствата и архитектурата... 

     Глава втора (II) прави необходимия исторически преглед на развитието на 

взаимоотношенията на променящите се изкуства и архитектура при отчитане 

на инвариантите – повече при архитектурата и така създава естествено 

необходимия контекст на съвременното състояние на тези взаимоотношения. 

Авторът е определил правилно обхвата на участващи изкуства, както и 

техните пред/определени особеност в конкретно исторически план и 

съответните последици за изследването... 

     Взаимодейности е тази част от изследването, която най- продуктивно ще 

бъде продължена исторически в изследването по-нататък... убедително и 

приносно те са описани като два типа: паралелен и симбиотичен, с общо 

замислена морфологична стратегия. Представени са убедителни 

аргументиращи и достатъчни на брой примери от традиционните и новите 

изкуства... 

     Глава трета (III) въвежда в изследването новия термин и категория в 

смисловото/ програма и композиционно/морфологично съдържание и 

стратегии хибридност – за първи път емпирично и практически въведено от 

Стивън Хол. Това е естествената еманация и кулминация на изследването в 

неговия основен предмет. 

Тук началното използване на музикалния пример непосредствено прилага 

принципа на „хибридността“.  

     Приемайки дискусионната хипотеза/преспоставка за съмнителна поява на 

„нови по качествен признак проявления“, авторът логично извежда водещата 
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идея за възможност разглеждането на наличностите, но в нов, хибриден 

контекст. Това, естествено води и до нови, различни решения, поради 

особеностите на съвременните условия- различни от условията на възникване 

на установените проявления... Защитена е приемливо идеята за 

позициониране на утвърдени ценности и практики в днешните условия.  

     Естественото продължение на изследването на хибридността чрез 

представянето на селекцията от т.нар.“нови изкуства“ е пълно/доколкото 

непрекъснатата промяна и ново явяване допускат такава и вярно прецизно 

извършено. Предвид такава уговорка трябва да се отбележи, че автора 

коректно изяснява отношението си към тази част от труда, но би било 

коректно да се оцени високо и постигнатия резултат. Както „белезите“ на 

съвременно в архитектурата, така и характеристиките на новите изкуства са 

установени по ясен, но деликатен начин и не увличат в дискусия относно 

въпроса така ли е, или не е точно така... тук оценката е висока, работата е 

напълно удовлетворителна по обхват на проблемите и степента на 

разработката им. Отнася се и за архитектурата и за новите изкуства...принос е 

изясняващата част относно дигитализацията като смисъл и краен продукт и 

ефект... 

     Новите изкуства предлагат ново качество – тяхната иманентна 

„активност“, основаваща се на „антагонистичното им естество“ към реалния 

свят. Това е много важно разбиране и насока за изясняване на по принцип 

съществената част от хибридните процеси... 

Намерени са припокриващите се характеристики в архитектурата и киното, на 

основата на които се осъществяват и повечето симбиозни продукти. Но ценни 

тук са и описаните различия в „Смислово несвързана несвързаност“, те 

допринасят не по-малко от припокриващите се да се изясни изобщо 

необходимостта от взаимодействащата симбиоза и хибридността на 

артефакта от това. Особено важен е приносът на придобиване повече 

идентичност, твърде фундаментална за човешката личност изобщо... 

очевидно приносни са моментите на потенциал в киното да засилва/дава 

израз, както и да предлага виртуални /алтернативни, иновативни версии на 

зададени реални пространства... Освобождаващият смисъл, потенциал и 

ефект на изкуствата изобщо и особено на по- виртуалните/и така- по-

свободни нови изкуства, които проучва труда, стават пример, поука и 

възможност и за архитектурата в техните взаимоотношения. Следва да се 

подчертаят и преките възможности за заимстване, които усилват ефекта от 

произведението на архитектурата. А така се изяснява и целта на едно 

планирано събиране и смесване на архитектурата и изкуствата-  тяхното 

взаимодействие... 
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Относно „заедността“, двойнствеността- паралелност и обединеност може да 

с каже, че трудът чрез тях достига най-високата си ценност като научна 

находчивост и перспективност. Целият смисъл на всяко изследване е в 

изясняването на въпроса за единството и дискретността на съществованията. 

В труда този въпрос се произнася ясно, по интересен/методически и като 

четиво начин и е убедителен като постановки. Обосновано е твърдението за 

подчиненост на единия „участник“ във взаимоотношенията между 

съвременната архитектура и новите изкуства. Но, всъщност, по твърде 

различни причини и начини така е било и преди... 

Важна находка и връзка в контекста е „оптическата илюзия“, която 

непредумишлено съпътства както изкуствата, така и архитектурата. Тази 

родственост е  основа за взаимодействие и ясен ориентир за постигане на 

едни и същи цели, дори и независимо едно от друго на произведенията. От 

архитектурна гледна точка на архитектурата фундаментална, същностно 

идентифицираща категория е мащабът. „Играта“ с него е изразно средство 

както в нея, но и в изкуствата, което отново ги сближава и колаборира... 

     Глава четвърта (IV) отправя към /близкото бъдеще- еднапредстава за „нов 

синкретизъм“. Идеята е философска, спираловидна... художествено, обаче 

правилно е „видяна“ като в далечното минало, митологично. Правилно, 

изкуството и смислово и формално има такъв произход и същност. Новият 

синкретизъм е осъществим с напълно не-митологични средства, главно 

дигитално основани. Изследването е приносно с изясняването на тази нова 

проблематика като особена, интегрално и целенасочено в цялостния контекст. 

И още- със своята пълнота и хармония. Спазен е един фундаментален 

принцип според рецензента: принципа на съответствието. Т.е. всичко по 

темата е важно, но не всичко е полезно за целите на изследването- избират се 

притежаващи обща същностна идентичност, независимо от различното ниво 

на изследвания конкретен проблем или аспект. И това е принципно високо 

качества на изследването. 

     Необходимо за оценката на труда е да се отличи смислово, стилово и 

словесно неговата научна хомогенност, чистота, хармония и атрактивност...      

Съдържателно са събрани, подредени и критично оценени в контекста на 

изследваната тема и тезата на автора всички основни въпроси на 

архитектурната теория и практика.  

Трудът е приносен с оригиналните анализи и предложени новаторски 

идеи и ориентация на едни постижения към решаването на творчески, 

социални и художествени задачи от архитектите. 

Относно естеството на материала, върху който се градят приносите на 

труда може да се каже, че той е предимно литературен и от различни изкуства 
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/ „новите“, но твърде многообразен и напълно достатъчен- изследвания, 

програмни продукти и творчески постижения на известни архитекти и други 

художествени творци. 

Достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд е проверена и безспорна. 

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Характеризиране на основните постижения, научни и научноприложни 

приноси на труда:  

 формулиране и обосновка на нов за българската архитектура 

научен проблем- „хибридните“ средства за комуникация ;  

 доказване с нови средства на съществени нови страни в 

съществуващи научни проблеми и теории- взаимодействието на 

архитектурните пространства с другите съвременни изкуства.  

Характер на приносите за внедряване: използване на смесени средства в 

създаването на хуманна и социална среда с художествени качества.  

Значимост на приносите за науката и практиката. 

Научните и научно-приложните приноси в монографията се заключават 

в информационната комплектованост и контекст, както и в извеждането на 

научни постановки. Внедрими са  в творческата практика на архитектите и 

архитектурното образование. Постигнатите резултати са с големи 

перспективи за развитие както в чисто научния си ход, така и в 

приложимостта си. 

 Оценка на архитектурните проекти 

       Професионалната оценка на архитектурните проекти/ представени 53 

броя на кандидата е най-висока. Във функционално отношение те са 

разнообразни, съобразени с най-новите изисквания и тенденции, отличават се 

с оригиналност и изключителен вкус, с поетичност на идеите. Тяхното 

присъствие в градовете е забележимо и забележително. Средата, която 

проектираните от Савов сгради създават е съвременна и уникална. 

     Със своето впечатляващо количество, социално и културно значение 

архитектурните проекти и построените по тях сгради от арх.Савов внедряват 

и прилагат постижения в науката и в практиката.  

1. Оценка на личния принос на кандидата 

Представените рецензирани материали са лично дело на кандидата. 

Монографията е изцяло авторска, самостоятелна негова работа. 
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Публикациите са самостоятелни работи. 

     Архитектурните проекти са авторско дело на кандидата, направени и в 

съавторство.  

6. Критични бележки

- нямам

7. Лични впечатления

     Познавам кандидата от времето на неговото следване и преподавателската 

му работа. Впечатленията ми са отлични в човешки, професионален план и 

като колега в катедрата. Савов е високо отговорен - винаги се стреми да даде 

най-доброто от себе си, върши всяка работа на високо ниво, непрекъснато се 

усъвършенства. Той е високо етичен във всичките си действия и отношения, 

на него може да се разчита за изпълнение на всякаква академична и 

професионална работа. В административно отношение е безупречен.  

8. Заключение:

     Кандидатът е представил Монография, с която кандидатства в 

конкурса и който е бил обект на анализ и определяща оценката на 

рецензента. Трудът се отличава с актуалност и третиране на проблеми, които 

в страната нямат дори тематично приблизително подобен аналог, а в 

световната наука и практика проучванията са фрагментирани и далеч 

недостатъчни... 

       Кандидатът е автор и на 2 броя статии в български издания, които 

показват съпричастността му и към тази област на изследователска дейност. 

     Творческо-проектантската дейност на арх.Савов се отличава с високи 

професионални качества и социална и културна значимост. 

     Кандидатът има почти десет години редовна преподавателска 

практика, в която проявява отлични  дидактични умения и полезност. 

          Имайки предвид гореизложеното, предлагам  

гл. ас.д-р арх.Панайот Красимиров САВОВ да бъде избран за „доцент“ 

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и 

детайли” за нуждите на кат.Обществени сгради при Архитектурния 

факултет. 

20.07.2016 г.       Рецензент:  

 /проф.д-р арх.Благовест Вълков/ 


