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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. д-р арх. Орлин Давчев 

Декан, Архитектурен факултет, 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 

ОТНОСНО:  

Дисертационен труд на арх. ДАМЯН НИКОЛАЕВ ДАМОВ за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор” по научна 

специалност и докторска програма „Архитектура на сградите, конструкции, 

съоръжения и детайли“, професионално направление 5.7. “Архитектура, 

строителство и геодезия“, към катедра „Жилищни сгради”, при 

Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ), София.  

Рецензията е представена в качеството ми на Председател на 

Научното жури, назначено със Заповед № 144 от 25.02.2021 г. на Ректора на 

УАСГ и рецензент по конкурса с решение на Научното жури от първото му 

заседание. 

 

1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ  

Дамян Дамов завършва през 2011 г. Софийската гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия (бивш строителен техникум Христо 

Ботев). Успешно защитава дипломната си работа през 2017 г. към 

Университет по архитектура, строителство и геодезия в София и придобива 

диплома за магистър архитект. Развива своите проектантски умения като 

последователно практикува като стажант в няколко престижни архитектурни 

бюра в гр. София. През 2019 г. е зачислен като асистент и докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Жилищни сгради”, при Архитектурен 

факултет, УАСГ. 

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд на тема: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ПАРАМЕТРИЧНАТА АРХИТЕКТУРА В ОБЛАСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ“ с 
автор  арх. Дамян Дамов се състои от Въведение, Три глави, Заключение и 
Библиография. Дисертационният труд е с обем 118 страници. Включва 58 
фигури, от които 34 авторски фигури и 24 фигури от други източници. 
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Библиографията обхваща 67 източника, от които 12 източника от български 
автори и 55 източника от чуждестранни автори. 

 

В Част ВЪВЕДЕНИЕ са разгледани актуалност, цел, поставени задачи, 

обект, предмет, обхват, методи на изследването и очаквани приноси на 

труда. 

Актуалност на темата. В дисертационния труд се разглежда 

приложението на параметричното моделиране в сферата на проектирането 

на жилищни сгради. Проблематиката е особено актуална, тъй като това е 

сравнително нов метод на проектиране, съответно все още има множество 

неизвестни при използването му, проектантите имат по‐малко опит с този 

метод на създаване на геометрия и софтуерът тепърва започва да навлиза 

масово в архитектурните бюра.  

Цел на изследването. Целта на дисертационният труд е да се изведе 

предложение за възможно най‐оптимален метод на работа в средата на 

параметричното проектиране, чрез усъвършенстване на методите за 

параметрично моделиране и оптимизиране на практическото му 

приложение. 

Поставени задачи. Задачите, които са поставени, за да се постигне 

поставената цел са следните: 

 Изясняване на понятието „параметрична архитектура.“ 

 Проучване на предимствата на параметричното моделиране и защо 

архитектите прибягват до него. 

 Проучване на съществуващите проблеми при използването на 

параметрично проектиране. 

 Проучване на сфера с подобна проблематика – софтуерното 

инженерство. 

 Анализиране на приликите и различията. Възможност за 

оптимизиране на процеса на параметрично моделиране на базата на 

наученото от този паралел. 

 Сравнителен анализ при различните методи на проектиране – 

работа в CAD/BIM среда и параметрична такава. Извеждане на 

предложение за метод на работа в параметрична среда, който да 

минимализира недостатъците к. 

Обект и предмет на изследване.  Обект на изследването е 

проектирането при което се използва параметрично моделиране на 
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геометрията, известно още като параметрична архитектура. Предмет на 

изследване са предимствата и недостатъците на този метод, както и 

различията спрямо други методи на проектиране.  

Обхват на труда. Изследването е насочено главно към оптимизиране 

на метода на работа в условията на параметричното проектиране по 

принцип и в частност при проектирането на жилищни сгради. Авторът 

изгражда и анализира примери в средата на параметричното моделиране. 

Примерите са ориентирани към изграждането на обеми със сложна 

геометрия и кинетични фасади, тъй като там ефектът от използването на 

параметрично моделиране е най‐видим, но използвания метод на 

проектиране може да се приложи и за други цели – от изготвяне на 

градоустройствено решение за комплекс от жилищни сгради до изготвяне на 

функционални схеми, разпределения и обзавеждане на помещения. В 

изследваните примери се акцентира главно върху метода на работа и 

неговото оптимизиране, а не толкова върху конкретната типология на 

сградите. 

Методи на изследване. Методите, използвани при разработване на 

дисертационния труд могат да се разделят в две основни категории – анализ 

и синтез. 

Обект на анализ са: 

 Различни дефиниции за параметрична архитектура; 

 Прилагане на параметричната архитектура в исторически план; 

 Предпоставки за навлизането на параметричното моделиране в 

архитектурните среди; 

 Приликите със софтуерното инженерство. 

Обект на синтез са: 

 Предимствата, които предлага параметричното моделиране; 

 Недостатъците, свързани с използването на параметрично 

моделиране; 

 Област на приложение на параметричното моделиране; 

 Различия в начина на мислене при използването на традиционни 

методи на изчертаване на геометрия и параметричното к 

построяване; 

 Насоки за оптимизиране на работата с параметрични модели на база 

на наученото от паралела със софтуерното инженерство. 
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Структура на дисертационният труд. Дисертационният труд е 

структуриран като въведение, три глави – изясняване на понятието 

параметрична архитектура; паралел със софтуерното проектиране; 

изследване на примери; и заключение. Започва се с изясняването на 

термина параметрична архитектура и спецификите к, също така тя се 

разграничава от други сгради с модерен облик. Разглеждат се предимствата 

и недостатъците на този метод на проектиране и се анализират трудностите 

при изграждането на параметрични модели. Прави се паралел със 

софтуерното инженерство, тъй като методите на работа са сходни, съответно 

и част от проблемите и решенията им. При анализирането на примери се 

фокусира върху разликите в начина на мислене и изграждане на виртуални 

модели на сградите между традиционните методи на проектиране и 

методите, използвани при параметрично моделиране. 

Първа глава: Какво представлява параметричната архитектура? 

Дефинирането на параметричен модел е основната и постигната цел на тази 

глава, но също така са представени трудностите при използването на 

параметрични модели. Гъвкавостта на параметричните модели, често се 

оказва недостатъчна в практиката и се стига до там, че ограничава 

промените, вместо да улеснява прилагането им. Тези трудности са 

сравнително ново явление в архитектурата, тъй като използването на 

параметрични модели в исторически план се е срещало рядко. Софтуерното 

програмиране от друга страна има много общи черти с параметричното 

моделиране, в това число и подобни проблеми.  

Втора глава: Паралел между софтуерно програмиране и 

параметричната архитектура. Софтуерната сфера се сблъсква с много от 

предизвикателствата, пред които е изправено и параметричното 

моделиране. Подобно на архитектите, работещи с параметрични модели, 

софтуерните инженери се сблъскали с трудни промени, поради липсата на 

гъвкавост в програмните езици, използвани тогава. Промяната става 

експоненциално по‐скъпа с напредване на проекта. В момента софтуерните 

инженери могат да намалят цената на промяната при напредване на проекта 

от експоненциално покачваща се до близка до нулата. Такава огромна 

промяна в бранша е възможна благодарение на познанието, спечелено през 

годините, и част от него е приложимо в сферата на параметричното 

моделиране.  
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Трета глава: Изследване на примери. Геометричният модел, чието 

построение е анализирано в текущия труд, се контролира изцяло от 

параметри и дефиниции. При структурирането на кода, авторът е 

инспириран от сферата на софтуерното инженерство – кодът е структуриран 

чрез малки, разбираеми и лесни за корекция структури. Това структуриране е 

постигнато на няколко нива – като се започне от най‐общо структуриране на 

цялостния модел на отделни групи, до структуриране вътре в групите. В този 

пример е демонстриран подход с групиране на кода, за да се преодолее 

проблема с повторното използване. Използван е един общ модел и три 

начина да се контролира – първо директно чрез параметър; чрез контролни 

точки; чрез изображение. Подобно структуриране на кода позволява 

по‐голяма свобода при проектирането и изграждането на по‐голям брой 

варианти за единица време. 

Заключение и постигнати цели. В дисертационния труд авторът 

постига поставената си цел – да се изведе предложение за оптимален метод 

на работа в средата на параметричното проектиране. Този метод на работа 

се базира на ясно структуриране на кода, разделянето на модела на 

по‐малки групи, които позволяват както по‐лесната промяна, така и 

улесняват намирането на грешки и повторното използване. Сферата на 

параметричното проектиране в архитектурата е актуална и провокативна. 

Този метод на изграждане на геометрия елиминира повечето ограничения, 

поставени от традиционните методи за изготвяне на проекти, но също така 

изправя проектантите пред нови предизвикателства. Позволява 

изграждането на изключително сложни форми, при значително облекчени 

промени, независимо от етапа на проекта.  

Приноси. Приносите на автора са изведени на базата на поставените 

цел и задачи. Изпълнените задачи отговарят на поставените такива. 

Основните приноси от дисертационния труд са с научно‐теоретичен и 

научно‐приложен характер.  

Приноси с научно‐теоретичен характер: 

 Изяснено е понятието „параметрична архитектура“ и е дефиниран 

„параметричен модел“. 

 Изтъкване на предимствата на параметричното моделиране и 

ползите му за архитектурното проектиране.  
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 Изведени са съществуващите проблеми свързани с използването на 

параметрично проектиране и са предложени методи за 

ограничаването им. 

 Разгледани са приликите и различията със софтуерното 

инженерство.  

 

Приноси с научно‐приложен характер: 

 Сравнени са методите на проектиране – работа в CAD/BIM среда и 

параметрична такава.  

 Формулиран е оптимален метод на работа в средата на 

параметричното моделиране. Авторът предлага метод на работа, 

който е комбинация между параметрично моделиране и BIM 

проектиране. 

 

3. ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ по дисертационния труд. 

Публикациите на автора са две, разработени са самостоятелно и са 

публикувани през 2021 г. Всички публикации са свързани с темата на 

дисертационния труд, отразяват части от изследването и показват 

неговата актуалност.  

 

4. АВТОРЕФЕРАТ. Композиран е съгласно изискванията и отразява 

основните части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят 

постигнатите научни и приложни приноси, които напълно приемам. 

 

5. ПРЕПОРЪКИ 

На арх. Дамян Дамов пожелавам да продължава да поддържа високо 

ниво в бъдещата си работа при разработването и публикуването на значима 

за професията научна продукция и да се доказва като ярък специалист в 

теорията и практиката с изявени интереси към проблемите на 

параметричното моделиране.  

Убеден съм че представеният труд ще намери приложение като 

теоретичен и приложен материал при обучението на студенти и 

повишаване на квалификацията на завършили специалисти.  
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Препоръчвам при бъдещи изследвания на автора да се засегне по 

задълбочено темата за интегриране на параметричното моделиране и 

основните BIM софтуери. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставените от арх. Дамян Дамов материали за рецензия ми 

позволяват да направя извода, че е разработена качествена, актуална и 

полезна за теорията и практиката дисертация, а авторът показва с този труд, 

че може да анализира и синтезира проблеми, формулирайки изводи и 

предложения в разглежданата област.   

Напълно приемам изложените в дисертационния труд авторски 

приноси, които са постигнати с много труд, задълбочена работа и 

последователност. Спазени са изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника към него и 

нормативните документи на УАСГ.  

Всичко гореизложено ми дава основание да приема дисертационния 

труд на арх. Дамян Дамов за напълно завършен.  

 

В качеството си на Председател на Научното жури и рецензент на 

дисертационния труд давам своя положителен вот „ЗА“ присъждане на 

образователната и научна степен „ДОКТОР” на  арх. ДАМЯН ДАМОВ. 

 

 

 

Рецензент: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 

София, 22.05.2021г. 

 

 


