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Р Е Ц Е Н З И Я 

от 

Член-кореспондент на БАН  проф.  д.а.н.  арх.  АТАНАС  КОВАЧЕВ 
 

Ръководител катедра «Архитектура и урбанистика», 
при Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна 

Ръководител на Отдел  «Инфраструктурни проекти» при 
Лесотехнически университет, София 

 
 
 

ОТНОСНО:  

Дисертационния труд на арх. ДАМЯН ДАМОВ за получаване на 

образователната и научна степен “Доктор” по научна специалност 

„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

катедра „Жилищни сгради”, Архитектурен факултет, Университет по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София.  

 

Рецензията е представена в качеството ми на: 

 член на Научното жури, назначено със Заповед N 144 от 25.02.2021 г. на 

Ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, 

на основание на чл. 4, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), доклад на Декана на Архитектурния 

факултет и Протокол N 5 от 23.02.2021 г. от решение на Факултетния съвет, 

направено по предложение на катедра „Жилищни сгради”, Протокол N 17 от 

03.02.2021 г.; 

 рецензент по конкурса с решение на Научното жури от първото му 

заседание, състояло се на 17.03.2021 г. 

  

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ  

Дамян Дамов завършва Софийската гимназия по строителство, архитектура 

и геодезия (СГСАГ) (бившият строителен техникум Христо Ботев) в периода 2006-

2011 г. и придобита квалификационна степен „строителен техник“. През периода 

2011-2017 г. следва и завършва Университета по архитектура, строителство и 
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геодезия (УАСГ) и придобита квалификационна степен „магистър“, специалност 

„Архитектура“. В УАСГ е на работа от 09.2019 до момента – понастоящем е 

асистент към катедра „Жилищни сгради. 

Трудовият му стаж преминава последователно през редица фирми: 

• Фасет  (ул. “Софийски герой“ 3), където работи от 06.2015 до 06.2016 г.  

Заема длъжност архитект – стажант.  

• Бигла III (ул. ”Опълченска” 46-48), където работи от 06.2016 до 07.2017. 

Заема длъжност визуализатор/интериорен дизайнер.  

• Стефан Добрев – архитектура и дизайн (ул. ”Оборище” 16), където работи 

от 08.2017 до 12.2017. Заема длъжност архитект.  

• ЕТ „Авалон – Николай Дамов“  (ул. ”Иван Сусанин” 10), където работи от 

01.2018 до момента. Заема длъжност архитект.  

През проектантския си стаж се занимава с изготвяне на интериорни и 

екстериорни визуализации, и дигитализиране на декоративни панели. Проектира  

еднофамилни къщи и многофамилни сгради, старчески дом, общежитие, 

реконструкция на ЖП гара.  Участва в конкурс за концертна зала.  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд на тема: „Приложение на параметричната 

архитектура в областта на жилищните сгради“ за присъждане на 

образователна и научна степен „ДОКТОР“, професионално направление 5.7 

„Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Архитектура на 

сградите, конструкции, съоръжения детайли” е с обем от 118 страници. 

Структуриран е от Въведение, 3 глави и Заключение. Включва 58 фигури, от 

които 34 фигури на автора и 24 фигури от други източници. Библиографията 

обхваща 67 източника, от които 12 източника от български автори и 55 източника 

от чуждестранни автори. 

 

Във ВЪВЕДЕНИЕТО са разгледани актуалността, обекта, предмета и 

обхвата, целта и задачите, методиката на изследване. 

 

Актуалността на труда е свързана с необходимостта от изследване на 

алгоритмичното моделиране като метод за формообразуване. В дисертационния 

труд се разглежда приложението на параметричното моделиране в сферата на 
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проектирането на жилищни сгради. Проблематиката е актуална, тъй като това е 

сравнително нов метод на проектиране. Проектантите имат по-малко опит с този 

метод на създаване на геометрия и софтуерът тепърва започва да навлиза 

масово в архитектурните бюра.  

 

Обект на изследване е проектиране, при което се използва параметрично 

моделиране на геометрията, известно още като параметрична архитектура.  

 

Предмет на изследване са предимствата и недостатъците на този метод, 

както и различията спрямо други методи на проектиране. Подобно на други 

методи на проектиране, се започва със задание и финалният резултат е проект, 

по който може да се изпълни дадена сграда или съоръжение. Подходът на 

архитекта обаче е различен. Използваният софтуер също. В дисертацията е 

изследван този различен подход и начин на мислене, а също така са изследвани 

и част от различията в софтуера.  

 

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. 

 

Целта на изследването 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. 

 

За постигане на целта в дисертационния труд са поставени следните по-

важни  изследователски задачи: 

1. Изясняване на понятието „параметрична архитектура“. 

2. Проучване на предимствата на параметричното моделиране. 

3. Проучване на съществуващите проблеми при използването на 

параметрично проектиране. 

4. Проучване на сфера с подобна проблематика – софтуерното инженерство, 

чрез анализиране на приликите и различията, както и възможностите за 

оптимизиране на процеса на параметрично моделиране на базата на 
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наученото от този паралел. 

5. Сравнителен анализ при различните методи на проектиране – работа в 

CAD/BIM среда и параметрична такава. 

6. Извеждане на предложение за метод на работа в параметрична среда, 

който да минимализира недостатъците ѝ . 

 

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 построяване. 

• Насоки за оптимизиране на работата с параметрични модели на база на 

наученото от паралела със софтуерното инженерство. 

 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е структуриран от 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. 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 
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сградите между традиционните методи на проектиране и методите, използвани 

при параметрично моделиране. 

 

Основните приноси на дисертационния труд са изведени на базата на  

поставените задачи и се свеждат до: 

  

1.  Изясняване на понятието „параметрична архитектура“ и дефиниране на  

„параметричен модел“. Създаването и поддържането на връзките чрез 

експлицитни функции е разликата между параметричното моделиране и 

другите методи на изграждане на геометрия. Съответно е дефиниран 

параметричен модел - набор от уравнения, които описват геометричен 

модел като експлицитни функции на набор от параметри. 

2. Изявяване на предимствата на параметричното моделиране и ползите му 

за архитектурното проектиране, а именно: 

 По-голяма гъвкавост на модела; възможност за по-бърза корекция и 

съответно изследване на по-голям брой варианти за единица време. 

 Изграждане на по-сложни геометрични модели, което е или напълно 

невъзможно или много трудно в други среди за моделиране. 

 Бърза модификация на съществуващ модел. 

3. Изясняване на съществуващите проблеми при използването на 

параметрично проектиране и предлагане на метод за ограничаването им. 

4. Анализиране на приликите и различията със софтуерното инженерство. 

Предложение за оптимизиране на процеса на параметрично моделиране 

на базата на наученото от този паралел чрез прилагане на оригинален 

метод на работа - чрез разделяне на модела на по-малки и лесни за 

разбиране и редактиране групи. Насоки за  развитие на бъдещите версии 

на софтуера към автоматизирано анализиране и изпитване на кода, което 

да предотврати голяма част от грешките още на ранен етап в създаването 

на модела.  

5. Сравнителен анализ при различните методи на проектиране – работа в 

CAD/BIM среда и параметрична такава. Авторът предлага метод на 

работа, който е комбинация между параметрично моделиране и BIM 

проектиране – ако се използват и двете среди, то може да се възползва от 

предимствата и на двете, а финалният резултат да е модел с BIM ниво 
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две или три. Ако се използва изцяло параметрично моделиране, 

резултатната геометрия би била BIM ниво нула или едно.  

 

Приложение. 

Трудът може да намери приложение като теоретичен и приложен 

материал при обучението на студенти и повишаване на квалификацията на 

завършили специалисти. Обобщените и систематизирани предимства и 

недостатъци на използването на параметрично моделиране биха улеснили и 

обосновали решенията на главните проектанти в архитектурните бюра дали да 

преминат към подобен метод на работа или не. 

 

Насоки за бъдещи изследвания. 

Като логично продължение на работата по дисертационния труд, 

биха могли да се направят: 

 Предложения за подобрения на софтуера за параметрично моделиране. 

Тези разработки биха били в областта на софтуерното програмиране. 

 Анализиране на различията на скоростта за изграждане на различни 

типове сгради в различни софтуерни среди – CAD, BIM, параметрично 

проектиране. 

 Подробно анализиране на имплементирането на параметрично 

моделиране в BIM среда. 

 Възможно обединяване на софтуерите за параметрично моделиране и 

BIM, изготвяне и подобряване на съществуващи разширения (plugin) за 

основните BIM софтуери. 

 

ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ по дисертационния труд. Разработени 

са две публикации, които са приети за печат в Годишника на УАСГ. Те 

отразяват проблеми от дисертационния труд. 

1. Дамов, Д. (2021) Кинетична фасада – изследван пример Al Bahar Towers, 

Абу Даби, Обединени Арабски Емирства. С., Годишник на УАСГ Том 54, 

брой 1.  ISSN 2534-9759 (приета за печат) 

2. Дамов, Д. (2021) Параметрично моделиране на кинетична фасада – 

пресъздаване на засенчващите елементи на Al Bahar Towers, Абу Даби, 
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Обединени Арабски Емирства. С., Годишник на УАСГ, Том 54, брой 1. 

ISSN 2534-9759 (приета за печат) 

АВТОРЕФЕРАТ. Композиран е съгласно изискванията и отразява 

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

постигнатите аналитични, теоретични и практически приноси, които приемам. 

 

ПРЕПОРЪКИ.  

1. Препоръчвам дисертационния труд да бъде издаден като самосто-

ятелна монография на български, а по възможност и на чужд език. 

2. Препоръчвам арх. Дамян Дамов  да увеличи в бъдеще публикационната 

си дейност, като разработи и публикува научни студии и статии у нас и – 

особено в чужбина в реферирани и индексирани в световни бази данни 

архитектурни издания, което ще даде възможност за цитиране на неговите 

изследвания, изводи и предложения. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Дисертационният труд (118 стр. с илюстрации) и Авторефератът (85 стр. с 

илюстрации) са несъпоставими по обем. По съществена е втората ми забележка 

– при евентуално издаване на труда във вид на Монография следва да се 

представи по-широко и аргументирано приложението на параметричната 

архитектура в областта на жилищната архитектура, и се прецизират редица 

текстове – например, не е желателно заглавието на Първа глава да бъде въпрос 

– „Какво представлява параметричната архитектура ? И други текстове в 

главите се нуждаят не толкова от стилистична, а от научна редакция. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Квалификацията на арх. ДАМЯН ДАНОВ и досегашната му работа ми 

позволяват да направя извода, че е разработена качествена и полезна за 

теорията и практиката дисертация, а авторът показва с този труд, че може да 

анализира, диагнозира и синтезира проблеми, формулирайки изводи и 

предложения в разглежданата област. Проучени са материали от разнообразни 

източници и различни автори по темата. Извлечена е сентенцията по темата и са 
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формулирани и систематизирани изводи. Направените и защитени в 

дисертационния труд приноси приемам.  

 

Всичко гореизложено ми дава основание да приема дисертационния труд 

на арх. ДАМЯН ДАМОВ за завършен.  

 

Спазени са изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г.  и 

последвали изменения и допълнения), Правилника към него и нормативните 

документи на УАСГ.  

 

В качеството си на член на Научното жури и рецензент на дисертаци-

онния труд давам своя положителен вот „ЗА“ присъждане на образовател-

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

 

 

……….................................. 

         (Член-кореспондент на БАН,  проф.  д.а.н.  арх. АТАНАС КОВАЧЕВ, 
Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки) 

 
 

 

София, 26.03.2021 г. 


