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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р арх. Йован Иван Стефановски 
 

на материалите за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“ в 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 – ДВ. бр. № 27/05.04.2016 г. и в интернет страницата на съгласно 
Заповед на Ректора на УАСГ №228/12.04.2016 г. 
 

Единствен кандидат е гл. ас. д-р арх. Панайот Красимиров Савов, преподавател от 
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. 

Завършва Архитектура в УАСГ през 2006 г. с образователно квалификационна степен 
„магистър“. 

През 2007 г. постъпва с конкурс като асистент, а от 2014 г. е Главен асистент  в катедра 
„Обществени сгради“ на УАСГ. 

На Панайот Савов е дадена образователно научна степен „доктор“ през 2013 г. 

 
2. Общо описание на представените материали 

Савов участва в конкурса с: 
• Монография - 1 брой; 
• Албум с архитектурни проекти; 
• 2 броя статии. 

 

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 Панайот Савов ръководи упражнения по проектиране на 

преподаваните в катедра Обществени сгради курсови, преддипломни и дипломни проекти. 
Работата на студентите му се отличава с оригиналност и професионализъм, оценявани са с 
високи оценки. 

Лекциите на Савов в Специализирания курс по Обществени сгради са в областта на 
теорията на архитектурата – което е рядкост в образователната практика в България. 
Савов изпълнява голям брой разнообразни организационни и други непедагогически дейности.  

4.2. Научна и научно приложна дейност, архитектурно творчество 
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Основни дейности на кандидата са преподавателска и разнообразна творческа. Той е автор 
на статии от теоретично естество, на една монография и на различни архитектурни и 
художествени творби, представляващи голям интерес за професионалистите и студентите по 
архитектура.  

- Монографията със заглавие „Художествени прояви на хибридната форма между 
архитектурата и новите изкуства”/ кино, фотография, дигитални модели е основен 
труд на Савов в рамките на конкурса.  

- Архитектурното творчество на арх. Савов се състои от 53 разнообразни по 
предназначение проекти и художествени работи. 

Той  е работил върху големи архитектурни проекти за обществени сгради, но също така и 
жилищни сгради и интериори.  

4.3. Внедрителска дейност 
Идеите на кандидата, изложени в труда намират реализация в неговата разнообразна 

творческа дейност в още няколко области извън архитектурата, както и в педагогическата му 
работа. Те са оригинални, и културна ценност. 

 

5. Характеристика и оценка на монографията 

Монографията „Художествени прояви на хибридната форма между архитектурата 
и новите изкуства” / кино, фотография, дигитални модели“ е основната научна работа на 
Савов.  

Тя се състои от Увод и четири глави, а библиографската справка включва 46 
литературни източници. 

За художествените прояви на смесените форми между архитектурата и новите изкуства, 
в теоретичен смисъл, няма по- значими изследвания от това, както и резултати в тази посока. 
От това обстоятелство следва, че в тази монография е търсен един нов поглед върху новото 
синкретично развитие на архитектурата и съвременните художествени явления. В цялата 
монография е приложен един строг научен методологичен подход, следван от началото до края. 
Още в началото, в увода се изяснява, че изследването ще протече на основата на частичен 
хронологичен гръбнак с идеята проследяването да доведе успешно до представяне на събитията 
на съвремието, даже и с поглед към бъдещето, за актуалните състояния не само на 
архитектурата, но и на другите изкуства в тяхното качество на съпоставими и необходимо 
свързвани. В контекста на това в изследването се търсят артистичните компоненти в 
архитектурата, представящи я повече като изкуство, а не толкова като инструмент на 
инвестиционното проектиране, оптимизацията, трайността или физическата устойчивост. 
Защото изследването се следва от технологичното развитие на живота. Тук технологичният 
апарат ще бъде средство за справяне със законите на средата. По-нататък арх. Савов навлиза 
по-дълбоко в развитието на другите изкуства: пластичните живопис и скулптура, в изкуствата 
на киното, на фотографията и на обитаемите компютърно генерирани модели – било това 
развитие да е паралелно или както продукт на симбиоза. 

Архитектурата авторът счита като представител на еманципираните изкуства, а нейният 
производен характер ѝ позволява тя да остане поливалентна по нейното подразбиране и 
синкретична като среда за дисперсия на останалите области на живота. Тя е толерантна и 
позволява да приема редица външни белези даже и с цената на възможно артистично 
обезличаване. 

Следва крайната стъпка на изследването: какви взаимоотношения поддържа 
архитектурата с новите изкуства, в какви резултатни взаимодействия се проявяват въпросните 
отношения: кой на кого какво е предоставил, взел ли го е обратно впоследствие по силата на 



3 
 
ектернализираното обогатяване, от какво се е отказал, за да се отдалечи или сближи, какво е 
преоткрил за себе си, какво е активирал и т.н. 

На самият край от Монографията авторът арх. Савов потвърждава тезата, че днес като 
подвластни на телевизионната и интернет форма, с бързата и точно доставена култура, като 
готова и обработена суровина, сме в състояние да вникваме много по-лесно и по-дълбоко в 
специални артистични аспекти на архитектурното творчество, основани върху прийомите на 
медиите на киното, фотографията… 

Архитектурата се екстернализира, но запазва своята синкретичност – измества се в една 
по-ускорена, виртуална среда, за да може да бъде отново вътрешно осъзната и идейно 
активирана. 

Тези прояви между архитектурата и новите изкуства, изследвани в тази Монография, 
днес се срещат не само в редките теоретични публикации, но са вече видими и стават реалност 
и в практиката. 

От всичко гореизказано Монографията със заглавие „Художествени прояви на 
хибридната форма между архитектурата и новите изкуства (кино, фотография, дигитални 
модели)“ на арх. Панайот Савов оценявам като Високо положителна. 
 

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Характеризиране на основните постижения, научни и научноприложни приноси на труда:  

• формулира и обосновава нов научен проблем- „хибридните“ форми за 
комуникация;  

• доказва с нови средства важни страни в съществуващи научни теории- 
взаимодействието на архитектурните прояви с другите съвременни изкуства. 

Характерът на приносите с цел внедряване: въвеждане на хибридни средства за хуманна 
и социална среда с естетическа стойност.  

Значимост на приносите за науката и практиката. 

Научните и научно-приложните приноси в монографията се състоят в информационната 
изчерпателност и в новите научни принципи. Те могат да бъдат внедрени  в практиката на 
архитектите и в архитектурното образование.  

• Оценка на архитектурните проекти 
Професионална оценка на архитектурните проекти /представени 53 броя от кандидата/: 

Арх. Панайот Савов за десетгодишната му архитектурна практика показва и доказва, че 
годините на работа и броят на проектите невинаги определят творческите резултати и 
постижения. Достатъчни са само няколко проекта и реализирани обекта, малки или големи по 
значение (в архитектурата не съществува терминът „малки и големи обекти“), за да определят 
посоката, по която ще върви едно богато и много значимо творчество. 

Проектното творчество на арх. Савов има дълбока теоретична подкрепа, архитектурно-
философски потенциал и художествено изпълнение. Съществуват няколко значими 
характеристики: 

- Проектът Търговски център Пазарджик и проектите Арена Бургас и Дупница Аутлет, 
проектирани в съавторство с арх. Пламен Нанов, са проекти, които могат да се наредят 
в контекста на съвременната българска архитектура. Погледнато като цяло, веднага е 
ясен индивидуалният принос на арх. Савов в теоретично-философския подход и 
художествената подход към формите и съдържанията. Очевидно точно определено е 



4 
 

мястото му в методологичния процес на изпълнението. Аморфните форми на 
Търговския център в Пазарджик се съпоставят и балансират с обикновено строгите 
съдържания и форми, присъстващи в множествено обществени обекти. С първия 
изложен тук пример се вижда, че става дума за една индивидуална архитектура с 
разпознаваем стил и вече оформен характер. 

- Многобройните проекти и реализации на къщи и апартаменти в съавторство с арх. 
Боряна Илиева показват другата по-свободна, по-креативна страна на архитектурното 
проектантско творчество на арх. Савов. Той само изгражда неголямата част от неговата 
разпознаваемост и лична идентичност в архитектурата. В малките обекти (по 
съдържание и обем) много по-трудно и сложно може да се добие съпоставения 
разпознаваем характер и стил на изразяване. 

- Подходът на проектът за сграда на банков офис на ПИБ, гр. Своге трудно не е 
характерен за списанията и учебниците по архитектура. Обектът приема 
оригиналността и динамиката, която получава от всички действащи страни, изглежда 
обектът има намерение по неговата спирала да се отдели от земята като символично 
представяне на развитието на едно творчество.  

- И трета част от архитектурната му практика, много значима за теоретичните 
изследвания и изказвания, и като най-силна подкрепа на приложената Монография, 
представляват проектите на и реализациите на повечето интериори на апартаменти, 
офиси и мебели. Безобективната фотография Излъчване, шестмесечната експозиция 
Соларграфия, двойната експозиция Левитация са практически изпълнения на автора – 
за художествените прояви на хибридната форма между архитектурата и новите 
изкуства, теоретично разработени в неговата монография. 

Архитектурното, проектантско творчество на арх. Савов по строго теоретичния и 
методологичен подход, по начина на изявяване и разказване на архитектурата представлява 
един нов, иновативен и оригинален подход в архитектурата и заслужава по-нататъшен анализ и 
изследване в теоретичен и практически смисъл. 
Общото впечатление от цялото архитектурно творчество в сферата на архитектурното 
проектиране на арх. Панайот Савов оценявам като Високо положително. 
 

• Оценка на личния принос на кандидата 
 

Представените рецензирани материали са лично дело на кандидата. 
Монографията е изцяло самостоятелна негова работа. 
Публикациите са също самостоятелни работи. 
Архитектурните проекти са дело на кандидата, някои направени и в съавторство. 

 

6. Критични бележки 
- нямам 

7. Лични впечатления от Савов 
Познавайки го от много време, още от времето на студентските му години, познавайки го и 

след това по време на неговата архитектурна дейност като човек – индивид, като 
професионален архитект с опит, изключителен теоретик и любим педагог, твърдо съм убеден, 
че арх. Панайот Савов е една високо ценена и ерудирана личност със следните характеристики: 

- Личност с високи морални качества, личност, която може винаги да се справи и да 
отговори на всички въпроси, които животът и архитектурата – като част от неговия 
живот, може да му постави. 
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- Професионалист с малък по години стаж, но с голям и стойностен опит в 
архитектурната практика, особено в сферата ма жилищните и обществените сгради, но 
не по-малко и в сферата на интериорното проектиране и архитектурния дизайн, които 
са твърда основа и гарант за настоящата му професионална дейност. 

- Фанатичен теоретик с оригинални тези, предизвикани и основани на област, която е 
слабо изследвана, дълбоко проникващ в същината на теорията, разграничаващ старото 
от новото и намиращ нови стойности и приноси, полезни като практически примери и 
постановки. Неговите теоретични изследвания са напълно оригинални и съдържат 
значима културна ценност. 

- Любим за младите студенти и студентите от по-високите курсове педагог с теоретични 
и практически познания и постижения. Изложенията на арх. Савов се характеризират с 
висок професионализъм, оригиналност и винаги се следят с голям интерес и 
посещаемост не само от студентите. Това са и най-силните качества на арх. Савов. 

В контекста на по-горното изложено от мен становище става дума за една изключителна 
личност, млад архитект, но според досегашната му проследена работа достатъчно опитен 
специалист, архитект, теоретик и преподавател, в който следва да се има пълно доверие за 
неговите по-нататъшни дейности с сферата преподавателската, теоретичната, архитектурна 
работа като ценност. 
Оценявам много високо неговите човешки качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатът е представил Монография, с която кандидатства в конкурса и който е 
бил обект на анализ и определяща настоящата оценка. 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, изразявам категорично положително становище 
относно кандидатурата на д-р Савов в конкурса за доцент и 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 и да заеме съответната академична длъжност. 

18.08.2016 г. 

Изготвил:………………………. 

/проф. д-р арх. Йован Стефановски/ 


