
С Т А Н О В И Щ Е  
от проф. д-р арх. Орлин Давчев 

Декан на Архитектурен факултет при 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, 
строителство и геодезия“ за нуждите на катедра „История и теория на 
архитектурата“ към Архитектурен факултет, обявен в ДВ бр. 91 от 02.11.2021 г. и 
в сайта на УАСГ.  Като единствен кандидат участва гл.ас. д-р арх. Емил 
Момчилов Йорданов от катедра „История и теория на архитектурата“, 
Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ), София. 
 
Становището е представено в качеството ми на: 

• Член на Научното жури, назначено със Заповед № 14/19.01.2022 г. на 
Ректора на УАСГ, на основание Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на 
ЗРАСРБ.  

• Автор на становище по конкурса с протокол от решение на Научното  
жури при първото му заседание. 

 
1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов е роден през 1961г. в гр. Русе и се 
дипломира в специалност Архитектура с ОКС Магистър през 1989г. в УАСГ, гр. 
София с профил „Опазване на архитектурното наследство“. В периода 1991 – 
1994г. работи като проектант в ателиета „Градоустройство“ и „Археологически 
паметници“ към НИПК, Министерство на културата. От 1994 - досега е 
преподавател в катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ. През 2018г. 
придобива ОНС „доктор“ по докторска програма „Теория и история на 
архитектурата“, с дисертационен труд на тема „Развитие на жизнена среда с 
исторически ресурс“. Реализирал е обществени, жилищни обекти, устройствени 
разработки, както и консервационно-реставрационни работи по обекти на 
недвижимото културно наследство.  
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2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
В настоящия конкурс са подадени следните документи от кандидата арх. 

Емил Йорданов: 
Общ брой – 37  

• Монография - 1  
• Статии (експертни - по конкретна професионална проблематика) - 5; 
• Доклади - 8; 
• Популярни публикации (в професионалната област) - 23; 

По значимост 
• Статии в издания с Импакт-фактор - 4; 
• Пленарни доклади - 8; 
• Наградени публикации – плакет на Камарата на архитектите в Турция за 
участие с доклад „Мимар Синан – архитект на Изтока и на Запада” в 
международна конференция Одрин, Турция - април 2016 г.; публикация в 
изданието на конференцията. 

По място на публикуване: 
• Статии в чуждестранни списания - 3; 
• Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина - 3; 
• Статии в национални списания – 6 (без друг вид периодика); 
• Доклади в трудове на международни научни форуми в България - 2; 
• Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и 

семинари - 3; 
По езика, на който са написани: 

• На английски език - 7; 
• На български език – 32 (част – на български и английски език). 

По брой на съавторите: 
• Самостоятелни - 37; 
 

3. ОТРАЖЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА КАНДИДАТА В ЛИТЕРАТУРАТА  
В представения списък на известните цитирания от кандидата са 

посочени 8 източника на цитиране, включително позовавания, препратки, 
представяне и рецензии на проекти. 

 
4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА 

Приложените документи илюстрират изчерпателно преподавателската, 
професионално-творческата, научно-изследователската и приложна  дейност 
на кандидата.  
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4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

От приложените документи на арх. Емил Йорданов, може да се потвърди, 
че кандидатът реализира активна учебно-педагогическа дейност, подчинена на 
актуални теми и създаваща благоприятни условия за екипна работа. 

• водещ преподавател по 8 учебни дисциплини, 1 от които лекционни и 
7 упражнения за специалност Архитектура; 

Кандидатът е автор на 5 учебни програми. 
Учебни дисциплини – редовно обучение в АФ: 
• Основи на архитектурното проектиране – лекционен курс, конспект за 

изпит, упражнения и проекти в три семестъра, лятна учебна практика; 
• Основи на паркоустройството и ландшафтната архитектура – 

лекционен курс, конспект за изпит, упражнения. 
Учебни дисциплини – магистърска програма по „Опазване на 
архитектурното наследство“: 
• Планиране на територии с исторически ресурс - лекционен курс, 

конспект за изпит/тест, упражнения (проект); 
• Подробно устройствено планиране на територии с културно 

наследство – лекционен курс, проект; 
• Съвременна намеса в историческа среда - лекционен курс, конспект за 

изпит/тезис, упражнения (проект). 
 

4.2. Научна и научно приложна дейност 
Може да се обобщи, че научно-приложната дейност на арх. Емил 

Йорданов е съответстваща на неговото поетапно и възходящо научно, 
учебно-педагогическо и творческо израстване. Представен е списък с участие в 
7 научни, научноизследователски, научно-приложни и внедрителски проекти и 
договори,  сред които се откроява проект BG05M2OP001-1.001-0001 
“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ 
2018–2023, съфинансирани от ЕФРР по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 
технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 
2014-2020. 
 
4.3. Творческа дейност 

Арх. Емил Йорданов демонстрира значителен опит в сферата на опазване 
на културното наследство, както и сферата на устройственото, ландшафтно 
планиране и инвестиционно проектиране. 
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4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 
Кандидатът арх. Емил Йорданов участва в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент” с основен монографичен труд „ВЪЗНИКВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА“, в който 
могат да се откроят следните научни приноси на автора: 

• Обобщено синтезирано изследване на строителната култура и 
професията на архитекта, в контекста на европейското историческо и 
културно развитие от праисторията до съвременността. 

• Монографичният труд извлича връзката между историята, целия 
обществен живот и архитектурата, която ги отразява, олицетворява и 
възпроизвежда в обществото, чрез непрекъснат процес през 
хилядолетията.  

• Авторски принос са приложенията към труда под формата на 
систематизирани и обобщени хронологични таблици - Геохроноложка 
скала, Еволюция на човека и Хронограми на развитието на строителната 
култура.   

 
5. ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА 

Освен изброените по-горе академични ангажименти на арх. Емил 
Йорданов към катедра „История и теория на архитектурата“, могат да се 
добавят и 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 
 
6. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

 Препоръчвам на следващ етап, след приключване на конкурса, аpx. Емил 
Йорданов да попълни с подробни наукометрични реквизити Таблицата с 
Минимални национални изисквания в приложенията към ППЗРАСРБ, което ще 
е необходимо при бъдеща заявка за вписване в регистъра на НАЦИД за 
хабилитирани лица с наукометрични показатели.  

 
7. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Аpx. Емил Йорданов e дългогодишен преподавател в Архитектурния 
факултет на УАСГ. Научните и професионалните му интереси са насочени в 
почти всички полета от широкия тематичен обхват на катедра „История и 
теория на архитектурата", но най-вече към „Основи на архитектурното 
проектиране" и  „Опазване на архитектурното наследство”. Освен като 
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университетски преподавател, арх. Йорданов е познат на архитектурната 
колегия и като практикуващ архитект, с проектантски фокус насочен към 
проекти, свързани с устройствено планиране, опазване на културното 
наследство, и сградното проектиране.  

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него по 
отношение както на обявяването му, така и на представените материали. 
Научно-изследователската, учебно-преподавателската, проектантска и 
приложна дейност на арх. Йорданов съответстват на нормативните изисквания 
в тази област.  

Изпълнени са минималните национални изисквания към научната, 
преподавателската и художествено-творческата дейност на кандидата в 
конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" в професионално 
направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“  

Във връзка с посоченото по-горе давам своя положителен вот „ЗА'' 
и предлагам гл.ас. д-р арх. Емил Момчилов Йорданов да бъде избран и да 
заеме академичната длъжност „ДОЦЕНТ" в професионално направление 5.7. 
„Архитектура, строителство и геодезия“ за нуждите на катедра „История и 
теория на архитектурата“ към Архитектурен факултет. 

 

 

 

Изготвил рецензията: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 

София, 12.03.2022г. 
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