
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
От доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 

 
за присъждане на образователната и научна степен доктор в професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“,  
научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения, 

детайли” при АФ, УАСГ. 
на арх. Дамян Николаев Дамов, докторант на самостоятелна подготовка 

 
 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИЧНАТА АРХИТЕКТУРА В 

ОБЛАСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ 
 

научен консултант: доц. д‐р арх. Милена Нанова. УАСГ 
 

 
 

Настоящото становище е разработено съгласно Заповед №144/25.02.21 г. на Ректора 

на УАСГ. 

Представената ми за разглеждане дисертация съдържа 118 страници на български 

език и включва приложенията: Библиография, Авторски публикации по време на писане на 

дисертационния труд и Използвани илюстрации.  Наличен е автореферат, който пълно и 

коректно отразява съдържанието на разработката, както и изискуемите според ЗРАСБГ и 

ППЗРАС на УАСГ документи. Спазени са всички процедурни изисквания във връзка с 

представянето на дисертационния труд, като са декларирани две публикации по неговата 

тема в издания с научно рецензиране. 

Дисертацията е с традиционна структура от въведение, три глави и заключение. 

Обектът на изследването, заявен във въвеждащата част е „проектирането, при което се 

използва параметрично моделиране на геометрията“, а предметът съответно са 

предимствата и недостатъците на този дизайнерски подход. Считам, проучваната 

проблематика за актуална в научно и научно-приложно отношение, а анализите, оценките 

и апробирането на методи на архитектурно компютърно проектиране за необходимо и 

особено значимо днес поле в теорията на съвременната архитектурата.  



 

Цел на разработката е извеждането на „оптимален метод на работа в средата на 

параметричното проектиране“. Подбраните за изпълнението на тази цел задачи са 

съобразени с научната специализация на докторанта и включват изясняване и 

актуализиране на понятия, сравнение на методи и примери, както и генериране на 

предложение за работа на проектанта, минимизиращо недостатъците на параметричната 

среда. Съобразно задачите са разработени и отделните глави на дисертацията. Намирам  

тези задачи, а и приложеният в изследването анализ и синтез са обосновани и удачни спрямо 

заявената цел.  

Приносите на дисертационния труд според мен включват въвеждане и оценка на 

термини и методи; евристични паралели със софтуерното инженерство; алгоритмична 

(разгледана в отделни етапи и стъпки)  разработка на подходи в моделирането на два вида 

фасади; както и дефиниране, проследяване и решения на проблеми, възникващи в процеса 

на проектиране. Един от примерите за моделиране е детайлно апробиран и чрез 

публикациите на докторанта. Считам извършената в дисертацията работа за убедителна, 

структурирана и стойностна. Чрез детайлния разрез на понятийната история и чрез 

разкритите проблеми, вариации и приложения на параметричните техники и технологии в 

архитектурното моделиране, предложеното проучване е от полза, както за учени в областта 

на дигиталната трансформация в архитектурата и строителството, така и за изкушени в 

областта практици и студенти. 

 

Ще изброя и няколко бележки и препоръки по отношение на дисертационното 

изследване. На първо място, според мен представените резултати и разработените методи 

на проектиране не са достатъчно ясно описани и систематизирани, особено по отношение 

на жилищните сгради. Добре би било да има приложено и кратко обобщение на подбраните 

от архитект Дамян Дамов подходи, както и на неговите препоръки в отделните казуси и 

направления. На второ място, за мен формулираните в текста приноси не кореспондират 

изцяло със заложените в увода задачи.  

В допълнение, някои технически грешки по отношение на номерация и съдържание 

следва да бъдат избягвани при бъдеща публикация на труда. Важно за бъдещи читатели е и 

цитираната литература да бъде обогатена с български проучвания в областта на историята 



на дигиталното проектиране, обучението в страната, както и за параметричното и 

алгоритмично формообразуване. (Например с книгата на проф. Орлин Давчев „Цифрови 

технологии в дизайна за архитектурата“ (2015), както и с други негови публикации.)  

За мен, тези бележки биха били от полза за бъдещето развитие на докторанта, вече 

като учен в областта на „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения, детайли“, но 

те в никакъв случай не омаловажват качествата дисертационния му труд.  

 

Предвид изложеното дотук, давам своята положителна оценка на направеното 

изследване. Препоръчвам на уважаемото жури да присъди образователната и научна 

степен доктор, в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и 

геодезия“, научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения, 

детайли” на арх. Дамян Николаев Дамов, за неговата дисертация „Приложение на 

параметричната архитектура в областта на жилищните сгради“. 

 

 

 

 

 

доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 
София, 14.05.2021 
 


