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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р арх. Иван Данов 

 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

'доктор'  

 

в професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,  

– научна специалност:  „Архитектура на сгради, съоръжения,  

     конструкции и детайли” . 

 

докторска програма – докторант на самостоятелна подготовка 

 

Автор: арх. Дамян Николаев Дамов 

 
Тема: „Приложение на параметричната архитектура в областта на жилищните  
                                сгради.“ 

 
Научен консултант: доц. д-р арх. Милена Нанова  

 

I. Общо описание на представените материали 

Описание: 

Докторантът е отчислен с право на защита със заповед № 56/20.01.2021 год. на 

Ректора на УАСГ, съгласно решение на Факултетския съвет на Архитектурния 

факултет.  Трудът е насочен за защита със заповед № 144/25.02.2021 на Ректора на 

УАСГ. 

I.- 1. Общо описание на представените материали 

Представеният труд съдържа общо 118 страници, от които основен текст 107 

стр., с графичен материал 58 фигури. Представена е библиография с 79 източника и 

списък с публикации по темата. Заедно с труда е предаден и автореферат. 



2 

 

Представеният комплект материали на хартиен носител е в съответствие с 

Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на УАСГ, включва 

следните документи: 

1. молба до Ректора на УАСГ за разкриване на процедурата за защита на 

дисертационен труд; 

2. автобиография в европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от диплома за висше образование (ОКС 

„магистър‟) 

4. заповеди за зачисляване за докторантура 

5. заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен 

протокол за издържан изпит по специалността с успех отличен 6,00;  

6. протоколи от катедрени съвети, свързани с докладване на готовност за 

откриване на процедурата и с предварително обсъждане на дисертационния 

труд; 

7. дисертационен труд; 

8. автореферат; 

9. списък на научните публикации по темата на дисертацията; 

10. копия на научните публикации; 

11. списък на забелязани цитирания; 

12. декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

13. справка за спазване на специфичните изисквания на Архитектурния 

факултет; 

 

II. Актуалност на тематиката 

Параметричното моделиране, свързано с архитектурното проектиране и изследването 

на възможностите и проблемите, които то създава,  е тема добила изключителна актуалност 

в резултат на скокообразното увеличаване на потенциала на дигиталната техника, 

използвана в разработката на архитектурни проекти, както и на продукти на съвременния 

дизайн. Темата е изключително съвременна и за сега отворена, поради различни 

корпоративни интереси, различия на пазарите на строителната индустрия, научни спорове 

между различни специалисти, основани на многообразието на строителния продукт и на 

влиянието на най-различни научни и индустриални фактори върху него. Докторантът 

правилно е ограничил областта на изследване до най-близките до жилищното проектиране 

проблеми, а именно моделирането на жилищни форми и възможности при 

формообразуването им.  В този смисъл тематиката е актуална, а трудът носи белезите на 

авангардно изследване в тази област за страната.  
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III. Познаване на проблема 

Интересите на арх. Дамян Дамов към параметричното моделиране бяха забелязани 

още в периода на неговите студентски години. Дипломният му проект беше базиран до 

много голяма степен върху елементи на параметричното моделиране. Научният интерес на 

арх. Дамов е основан първично на практически опит и умения за прилагане на техники, 

базирани на съответните BIM системи, следствие на които е настоящето задълбочено 

теоретично изследване на някои страни от тази област.  

 

IV. Методика на изследването 

Методиката на изследване, декларирана от автора на труда е основана на изпитаният 

научен инструментариум – синтез и анализ. Това дава основание да се приеме, че изводите 

от труда са базирани върху научно обоснован изследователски подход, което от своя страна 

показва и съответно ниво на развитие на автора в областта на научните изследвания.   

 

V. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Трудът започва с обзор на историческото развитие на проблематиката и нейния 

генезис, залегнал и основан на параметричните математически функции. Философията за 

обвързаност на променливите и крайния резултат на уравненията е приложима към 

архитектурното проектиране в смисъл на предварително описание на параметрите на 

крайния продукт и влиянието на отделните елементи върху него. Авторът на труда обръща 

внимание на необходимостта от математическо мислене и познания, необходими на 

архитектите при работа с параметрични модели. Дигитализирането на процесите на 

създаване и експлоатация на сградите е обосновано с оптимизация на разходите, свързани 

с „жизнения цикъл“ на сградния фонд. Изброени са познати проблеми и трудности при 

тяхното решаване. Основно направление на научния интерес е зависимостта между 

математическото моделиране на геометричните форми и пространствените решения на 

архитектите.  

Връзката между двете научни области в момента се явява софтуерното програмиране 

и неговото отражение върху параметричното моделиране. Авторът на настоящето 

становище се въздържа да използва термина „параметрична архитектура“, тъй като той, по 

наше скромно мнение, има много по-широк обхват от областта на изследване на настоящия 

труд.   

Третата глава на труда има експериментален характер и описва пътя на създаване на 

параметричен модел на многоетажна сграда с помощта на различни софтуери и тяхното 

взаимодействие. Направен е обзор на възможните приложения на т.нар. „генеративен 

дизайн“ в областта на жилищните сгради. Всъщност загатването на тази тема в края на 

труда е заявка за тема на следващо изследване, в което има огромен научен потенциал. То 

трябва да реши множество проблеми и да даде отговори на фундаментални за 
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архитектурата въпроси. Изводите от настоящия труд са правилни и дават начало и поле за 

нови изследвания, включително в търсенето на отговора на въпроса за мястото на 

архитекта в процесите на изграждане на средата за обитаване в условията на глобалната 

дигитализация на процесите в строителния бранш.       

 

VI. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Към документите по процедурата са представени две авторови публикации, посветени 

на проблеми при прилагане на параметрично моделиране на фасадите на кулата Al Bahar в 

Абу Даби. Статиите са свързани с темата на труда и имат обзорен характер.  

Отделно в труда, авторът е успял да изпълни формулираните в началото цели и 

задачи и има безспорни приноси от научен и научно-приложен характер. Трудът е 

въведение в иновативен модел на проектиране, основан на BIM технологиите на 21 век. 

Качество на труда е споделения личен опит на автора в прилагането на този иновативен 

метод на проектиране.  

 

VII. Автореферат 

Авторефератът е изготвен въз основа на изискванията и съдържа основната 

информация за труда. Той илюстрира умения  за представяне на есенцията от едно научно 

изследване.  

 

VIII. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Авторът на настоящето становище си позволява да препоръча на арх. Дамов да 

разшири сферата на изследване в посока на взаимовръзката на т.нар. BIM технологии и 

параметричното моделиране и да потърси отговори на въпроси, свързани с мястото, ролята 

и компетентностите на архитектите в тази нова среда.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на УАСГ. Представените материали и 

дисертационни резултати съответстват на специфичните изисквания на 

Архитектурния факултет, приети във връзка с Правилника на УАСГ за приложение 

на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантът ас. арх. Дамян Дамов 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна 
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специалност „Архитектура на сгради, съоръжения, конструкции и детайли” и 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, 

автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен "доктор" на ас. арх. Дамян 

Дамов  в професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност:  „Архитектура на сгради, съоръжения, конструкции и 

детайли 

 

24.05. 2021  г.   Изготвил становището: 

София 

    Проф. д-р арх. Иван Данов 

 

 


