
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д.а.н. арх. БОРИСЛАВ БОРИСОВ 

на материалите, представени за участие в конкурс  
за заемане на академичната длъжност „доцент”  

към Архитектурен факултет на УАСГ 
по професионално направление  

5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
 
 
 
 

УВОД И ОБОСНОВКА 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, обявен в Държавен 
вестник, бр. 91/02.11.2021 г. и в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра 
„История и теория на архитектурата” към Архитектурния факултет на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия, като кандидат участва гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов от 
същата катедра. Поради факта че има един кандидат по обявения конкурс в настоящата 
рецензия се оценява кандидатурата на единствения кандидат, а именно - гл. ас. д-р арх. Емил 
Йорданов. 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед №  14/19.01.2022 г. на Ректора 
на УАСГ за назначаване на Научно жури и решение на първото заседание на Научното жури 
проведено на 14.02.2022 г. 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

От биографичната справка и по данните на кандидата за конкурса д-р арх. Емил 
Йорданов е отбелязано, че той завършва висшето си образование по архитектура в катедра 
„История и теория на архитектурата” на Архитектурния факултет на ВИАС (понастоящем 
УАСГ) през 1989 година. През 2018 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема 
„Развитие на жизнена среда с исторически ресурс” придобива образователна и научна степен 
„доктор”. От тази информация се констатира, че д-р арх. Емил Йорданов е възпитаник на 
УАСГ, гр. София и по-голяма част от професионалната си реализация е осъществил в рамките 
на УАСГ и то именно в катедра „История и теория на архитектурата” на Архитектурния 
факултет. 

В периода непосредствено след дипломирането си, от 1991г.-до 1994 г. арх. Емил 
Йорданов работи в НИПК като последователно е проектант и отговорен проектант на 
археологически резерват „Дръстър“, гр. Силистра, проектант в ателиета „Градоустройство“ и 
„Археологически паметници“. 

От 1994 г., след практикуването му в рамките на НИПК към Министерството на 
културата, арх. Емил Йорданов е преподавател - асистент и главен асистент в катедра 
„История и теория на архитектурата” в Архитектурния факултет на УАСГ. 



ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА  

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Д-р арх. Е. Йорданов е представил справка за аудиторната заетост, която служи за 
информация относно изработване на настоящата рецензия. Той е водещ преподавател на 
дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ – лекции и упражнения –за студенти 
по архитектура от І-ви и от ІІ-ри курс, както и на три дисциплини в магистърската програма 
по „Опазване на културното наследство“ към центъра за върхови постижения /ЦВП/ - УАСГ; 
както и методически отговорник на дисциплините „Сгради в исторически контекст“ и 
„Опазване на исторически селища и райони“ в специализирания магистърски курс по 
„Опазване на архитектурното наследство“ – за студенти, специалност „архитектура“ от V-ти и 
от VІ-ти курс и пр., като всички дисциплини са в Архитектурния факултет и в ЦВП-УАСГ. 

 

ДРУГИ ПОСТИЖЕНИЯ НА АВТОРА В АРХИТЕКТУРНАТА ПРАКТИКА И 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

Основните ангажименти на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов са ръководство на 
студентски курсове; организиране на семинарни упражнения; организиране и ръководство на 
учебни практики, стажове и др. студентски мероприятия; ръководство на преддипломанти, 
дипломанти и специализанти; изготвяне на курсови задания, рецензии; развитие на научно-
изследователска и проектантска дейност в рамките на катедра „История и теория на 
архитектурата” на Архитектурния факултет. 

ПРАКТИКА В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: 

Целесъобразно е да изброим основните професионални ангажименти на гл. ас. д-р арх. 
Емил Йорданов относно неговата практика в сферата на опазването на недвижимото културно 
наследство, а именно: 

В творчески колектив: 
1. проект за експониране на средата около родната къща на В. Левски - Карлово, (концепция и 
план за застрояване); 
2. изследване и актуализация на системата КН на територията на Столична голяма община 
към предварителни проучвания за изготвяне на общ устройствен план на гр. София; 
3. устройствено решение за църковен имот и църква „Св. Николай“ в центъра на гр. Елин 
Пелин; 
4. задание за специализирана устройствена схема за „Долината на тракийските владетели”, 
община Казанлък; 
5. ОУП на гр. Сливен – система КН, туризъм; 
6. ОУП на община Лесичово – система КН; 
7. ОУП на община Бойница – система КН; 
8. подробен устройствен план за територията на историко-археологическия резерват 
“Плиска”; 
9. подробен устройствен план за територията на историко-археологическия резерват 
„Преслав”; 



10. технически и работен инвестиционни проекти за развитие на обект недвижима културна 
ценност „Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и 
късноантичен град Нове” – методически ръководител, проектант 
Авторски: 
11. устройствено решение за експониране на южна крепостна стена от историко- 
археологическия резерват „Дръстър“ в централната градска част на Силистра; 
12. устройствено решение и ПУП (ПЗ) - експониране на архитектурно-археологическия 
комплекс „Римска баня – канабе“, гр. Силистра; 
13. устройствена концепция за експониране на историко-археологическия резерват „Дръстър“ 
в централната градска част и парка на Силистра - идейна фаза и работен проект; 
14. проекти за експониране и реставрация на южна крепостна стена на Дръстър и 
археологически комплекс „Римска баня – канабе“, гр. Силистра; 
15. специализирана устройствена схема за КН на “Долината на тракийските владетели”, 
община Казанлък; 
16. задание за изработване на ОУП на “Долината на тракийските владетели”, община 
Казанлък; 
17. комплексен инвестиционен проект за експониране на архитектурно-исторически комплекс 
„Скални църкви-Църквата“, с. Иваново, Русенско; 
18. реконструкция и благоустрояване на градския парк (Н.К.Ц.) с историко- археологическия 
резерват „Дръстър“ в централната градска част на Силистра; 
19. семеен хотел в гр. Мелник; 
20. жилищна сграда – реконструкция и дострояване на сграда Н.К.Ц. в с. Арбанаси; 
21. комплекс жилищни сгради и допълващо застрояване в с. Арбанаси; 
22. реконструкция, основен ремонта на църква „Св. Великомученик Георги” и прилежащите й 
пространства – гр. Белица, община Белица, област Благоевград; 
23. реконструкция, основен ремонта на църква „Св. Георги Победоносец” и прилежащите й 
пространства – с. Баня, община Разлог, област Благоевград; 
24. подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на територия с 
висока обществена значимост и изявено културно-историческо наследство „Кулата”, гр. 
Казанлък; 
25. изготвяне на технически задания за обекти с висока обществена значимост към ИПГВР гр. 
Казанлък, 2012-2013 г.; 
26. ремонт и реконструкция на съществуваща сграда недвижима културна ценност в УПИ VII 
2283, 2284, кв. 22, ЦГЧ, гр. Бургас; 
27. ремонт и реконструкция на част от сграда недвижима културна ценност в УПИ. II 733, кв. 
124, ЦГЧ, гр. Пловдив; 
28. консервация, реставрация и експониране на къщата на Райна Княгиня в УПИ I, кв. 
26, м. Банишора, ГГЦ, Зона Б-17, район Сердика, Столична община; 
29. фасадна реконструкция на жилищна сграда и благоустройство на дворно пространство в 
у.п.и. I149, кв. 53, Стара градска част, гр. Пловдив; 
30. експертизи, консултации, участие в междуведомствени комисии и експертни съвети. 
ПРАКТИКА В СФЕРАТА НА  
УСТРОЙСТВЕНОТО И ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ  
И НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ: 
31. цялостна реконструкция, префункциониране, обзавеждане на гл. команден пункт на ВВС; 
32. команден пункт, метеорологична станция на вр. Мургаш; 



33. цялостна реконструкция, префункциониране, обзавеждане на сградата на ДЗИ, 
БУЛСТРАД и ДФК - гр. Варна; 
34. ДЗИ - гр. Провадия; 
35. ДЗИ - офис в гр. Варна; 
36. ДЗИ - хале за преглед на автомобили в гр. Варна; 
37. параклис „Св. Илия”, кв. Суходол, София; 
38. четиринадесет еднофамилни и три средноетажни жилищни сгради; 
39. реконструкция на ателие-галерия „Шмиргела”, ул. „ген. Паренсов”, София; 
40. хотелски комплекс „Хаваи - Хранков”, кв. Драгалевци, София; 
41. хотел „Ягода”, кв. Симеоново; 
42. реконструкция и разширение на хотелски комплекс „Соколица”, гр. Смолян; 
43. частична реконструкция на хотелски комплекс „Златна Добруджа”, гр. Силистра; 
44. реконструкция на посолска сграда на РБългария в РМакедония, гр. Скопие; 
45. курортно-туристически комплекс „Пионерски лагер”, м. Бетоловото, община Разлог; 
46. обществена сграда – офиси и социален сервиз, бул. „Дондуков”, София; 
47. инфраструктурно осигуряване на целева територия за развитие на туризъм м.„Чукара”, 
общ. Баните, обл. Смолян – възлагане на общ. Баните за комплексен инвестиционен проект, 
подготовка на кандидатски пакет по ОПРР, процедури по ОВОС и съпътстващи дейности; 
2010-2012г., в процес на реализация към момента; 
48. предпроектни проучвания и работни проекти за инфраструктурно осигуряване, 
задания за проектиране на „Маунтийн вилидж”, общ. Баните, обл. Смолян; 
49. ПУП – ПРЗ на „Маунтийн вилидж”, общ. Баните, обл. Смолян; 
50. план за инвестиционни намерения – бизнес план за развитие на „Маунтийн вилидж”, общ. 
Баните; 
51. ПУП – ПРЗ на м. „Стърната-юг”, гр. Банкя; 
52. устройствена концепция за развитие на рекреационната територия “Пчелина”, край гр. 
Разград; 
53. комплекс редови жилищни сгради – част от „Маунтийн вилидж”, общ. Баните; 
54. над тридесет проекти и приложения на подробни устройствени планове за части от 
жилищни и обществени зони;  
55. участие в изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие 
(ИПГВР) на гр. Казанлък; 
56. участие в изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие 
(ИПГВР) на гр. Петрич; 
57. редица експертизи и консултации по специалността. 
 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

За участие в настоящия конкурс единственият кандидат -гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов 
представя следните материали: 

- монография – 1 бр.; 
- публикации – 36 бр. 

 
Публикациите, които имат отношение към настоящата конкурсна процедура и 
професионалната област могат да бъдат класифицирани както следва: 

• По вид те биват статии, научни доклади и популярни публикации: 



- статии/експертизи-по конкретна професионална проблематика – 5 бр.; 
- научни доклади – 8 бр.; 
- научно-популярни и популярни публикации/в професионалната област – 23 бр. 

• По значимост: 
- статии в издания с импакт фактор – 4 бр.; 
- пленарни доклади в научни форуми– 8 бр. 
• По място на публикуване: 
- статии в чуждестранни издания – 3 бр.; 
- доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина – 3 бр. 
- статии в национални списания – 6 бр.; 
- доклади в трудове на международни научни конференции в България – 2 бр.; 
- доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари – 3 бр.; 
• По езика на който на написани: 
- на английски език – 7 бр.; 
- на български език - 32 бр. 
• По брой на съавторите се констатира, че всички цитирани публикации са 

самостоятелни – общо 36 бр, което обстоятелство е многозначително и се оценява от 
рецензента по достойнство. 

 
Кандидатът е представил справка за отражение на научните публикации /известни 

цитирания/, както следва: 
- - цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове 
съгласно представената от кандидата справка – 1 бр.; 

- - цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 1 бр.; 
- - цитирания или рецензии в нерафинирани списания с научно рецензиране – 4 бр.; 
- - становища и рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани издания в 

областта на архитектурата, дизайна и НКН – 4 бр. 
 

• Учебно-педагогическата, научно-изследователската дейности и творческо-
проектантските реализациии изготвени устройствени планови документи на д-р 
арх. Емил Йорданов се характеризират с тематична разностранност в рамките на 
научното направление, с теоретична задълбоченост за специалността „Архитектура“, 
с професионална компетентност и акцент върху социализацията на културното 
наследство, както и с качествата на търсени и до известна степен постигнати 
иновативност, модерност и креативност.  

 
• Значими преподавателски практики, характеризиращи се с атрактивно и 

съвременно организирани и проведени лекционни курсове, проектантски и 
семинарни упражнения, учебни практики и стажове, ръководства на 
преддипломанти, дипломанти и специализанти.  

 
• Заслужава да се отбележи задълбочено аргументирани, актуални и съвременно 

изложени научни изследвания в областта на социализацията и експонирането на античното 
селище Нове, елементите на историческото наследство в различни български региони, 
архитектурното наследство на  Мимар Синан, устройствените проблеми на София в контекста 
на античните и древните традиции и пр. Доказателство за гореизложеното в настоящата 
рецензия е факта, че за проучванията на творчеството на  Мимар Синан, арх. Е. Йорданов е 
отличен с плакет на камарата на архитектите на РепубликаТурция. 

 



• Иновативни и оригинални проучвания в рамките на научно-изследователски и 
вприложни, внедрителски проекти и проектантски договори свързани с трансбалкански и 
европейски /Югоизточна Европа/ културни коридори, новите технологии в образованието в 
областта на недвижимото културно наследство, интегрираното развитие на културен и 
екотуризъм в защитени територии с опазване на КИН и др. 

 
• Може в рамките на рецензията да се констатира, че д-р арх. Емил Йорданов има 

значими и интересни творчески разработки /инвестиционни проекти, общи и подробни 
устройствени планове/ свързани предимно с опазването с културното наследство. 
 

Посочените по-горе в настоящата рецензия публикации представят основните 
научно-теоретични и научно-приложни приноси на д-р арх. Емил. Йорданов. Основен по 
своите научни, научно приложни, образователни и информационни приноси от представените 
материали на кандидата е монографичният труд на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов 
„Възникване и развитие на строителната култура  и професията на архитекта”. Поради тази 
причина е необходимо на този труд да се обърне специално внимание в настоящата рецензия, 
при което главните проблеми и резултати от цитирания монографичен труд могат да бъдат до 
известна степен обобщени за нуждите на оценката на кандидата за заемане на академичната 
длъжност доцент. Материалът е аналитично, професионално изследване по конкретната тема 
на монографията, което логично стъпва на историческия преглед, обхващащ развитието на 
човечеството, строителната култура и професията на архитекта. Както и авторът сам 
отбелязва, „Основното значение на монографията е, че подпомага за осъзнаване връзката на 
историята, целия обществен живот и архитектурата, която ги отразява, олицетворява и 
възпроизвежда в обществото в непрекъснат процес през хилядолетията“. Може да се приеме, 
че е постигната една от целите на автора да подкани читателя в дълбочина до явления, които 
есвикнал да приема зададеност в пространството на своето ежедневие и да разбе рекакъв 
дълъг път е извървяло човечеството, за да го изгради; да е вникнал в дълбоката същност на 
съзиданието на материални ценности и мястото на архитектурата в развитието на 
цивилизациите. В труда си авторът разглежда приоритетно периодите Античност и 
Праистория, относно строителната култура и професията на архитекта. Арх. Йорданов 
посвещава на праисторическата част или това ''какво е архитектура" почти една трета от 
монографията, като в раздела за Античността /Древен Египет и Месопотамия/, монографията 
съпоставя архитектурната професия с историческите обстоятелства на развитието й. Той е 
засегнал в изследването си и другите исторически периоди – Средновековие, Ренесанс, Барок, 
Ново Време и Съвременност. В раздела за средновековието авторът изследва връзката на 
църквата, манастирите, църковните ордени и други средновековни феномени в контекста на  
развитието на строителството и съответно на професията, в.т.ч. новия тип строително 
майсторство и архитектурен стил. Авторът е обърнал специално внимание на готиката – една 
от най-вдъхновяващите средновековни тенденции в строителството и професионалната 
история, според арх.Йорданов. Разделът за Новото време, който обхваща историческия 
период от Ренесанса до ХХ в. е различен в сравнителен аспект на средновековието, при което 
авторът акцентира на един от водещите моменти в културното развитие, когато стават 
характерни личностното начало, светският живот и авторството, за разлика от предходните 
периоди, когато доминират колективното начало, религиозният живот, анонимното 
майсторство. В труда са разгледани и анализирани редица архитектурни примери от 
различните периоди, при което илюстрациите са многобройни и с подробни коментари от 
страна на автора, арх. Йорданов. Изследването на  автора се стреми да покаже възникването и 
развитието на „строителната култура“, която е свързана с историческата еволюция на 
обществото, поради което се прави сполучлив опит изложението да прелива между 
обобщението на тенденциите и конкретиката на примерите. Във връзка с това се търси 



обосновка на културно-историческата значимост на архитектурно-строителните професии 
като елемент на европейското културно развитие. Арх. Емил Йорданов анализира оригинално 
взаимовръзката „човешка еволюция – цивилизационно развитие – историческа периодизация 
– доминиращи социални идеологии – архитектурни стилове – строителна култура''. 
Сравнително умело и убедително той извежда, формулира и визуализира обобщени познания 
за историческото развитие и съответстващата еволюция на архитектурно-строителни и 
естетически принципи и подходи. Важна особеност, на която рецензентът обръща внимание е 
е анализът на названията и термините, свързани с професията, както и различните съпоставки 
между разглеждания исторически период и съвременността, което до известна степен създава 
своеобразни връзки между предходните исторически етапи и епохи от хилядолетия и онова, 
което днешният читател познава от нашето съвремие. 
 

НАУЧНО И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА 

Оценявам високо качеството на монографичния труд, на останалите публикации и на 
професионално-творческите реализации на кандидата. Монографичният труд и другите 
публикации имат научно теоретичен принос в областта на архитектурната теория по опазване 
на недвижимото културно наследство. Представените материали за рецензиране 
потвърждават високите качества на кандидата- гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов, като архитект-
творец и като изграден преподавател. В този контекст прави впечатление широката 
ангажираност и изява на арх. Йорданов, както в образователния процес, така и в 
практическата сфера; а така също и в теоретичните разработки, и в обществено-
професионалната му ангажираност. Неговите познания и натрупан опит в сферата на 
устройственото планиране, инвестиционното проектиране и опазването на архитектурните 
ценности и занапред могат да са от голяма полза за развитието на преподаваните дисциплини 
в катедрата „История и теория на архитектурата” към факултета по архитектура в УАСГ. 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

 В представените материали гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов демонстрира убедено 
владеене на професионалната материя в областта на социализацията и експонирането на 
недвижимото културно наследство и даването на бележки и препоръки се превръща в 
деликатна академична задача. Може да се констатира, че теоретическите достижения 
кандидатът успява относително умело, аргументирано и последователно да прилага в 
творческо-проектантската си дейност. Към така анализираните научно теоретични, научно 
приложни и образователни достижения на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов могат все пак да 
бъдат формулирани и следните колегиални препоръки, които не променят положителното 
отношение към кандидатурата на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“, с надеждата той в бъдеще да доразвива своята професионална реализация 
в академично и приложно-практично отношение, а именно: 

• По целесъобразно и в интерес на самите авторови публикациие по-ясното и по-
отчетливото открояване на собствените аналитични, лични и специфични мнения, 
анализи, разсъждения и обосновани обобщения, както и предложения към 
използваните и цитирани хипотези и тези на други автори, в.т.ч. и от известната 
/както сам упоменава и авторът/ историческа фактология. 

• В рамките на гореизложеното е възможно и би било подходящо авторът да предложи 
различни препратки и сравнения към изявени научни становища и други публикации 
по темата, тъй като в тази професионална насоченост има всеобхватна и 
интерпретирана по различен начин теоретична материя, при което сравнителния 
аспект би обогатил научните и научно-приложните изводи и приноси на автора. 
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