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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р арх. Екатерина Сентова 

Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

 

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

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“, обявен в Държавен 

вестник, бр. 91/02.11.2021 год. и в интернет страницата на УАСГ за нуждите на катедра 

„История и теория на архитектурата” към Архитектурен факултет,  като кандидат участва гл. 

ас. д-р арх. Емил Йорданов от същата катедра. 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед № 14/19.01.2022г. год. на 

Ректора на УАСГ за назначаване на Научно жури и решение на първото заседание на 

Научното жури – Протокол 1 от 14.02.2022 год. 

1. Кратки биографични данни: професионално и академично развитие 

Гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов завършва висшето си образование по архитектура във 

Висшия институт по архитектура и строителство  (ВИАС), София през 1989 год. През 2018 

год. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Теория и 

история на архитектурата“ с дисертационен труд на тема „Развитие на жизнена среда с 

исторически ресурс“. 

В периода 1991-1994 год. работи в Национален институт за паметниците на културата, 

като заема последователно длъжностите проектант в ателиета „Градоустройство“ и 

„Археологически паметници“  и отговорен проектант на археологически резерват „Дръстър“, 

гр. Силистра. От 1994 г. е преподавател (асистент) към катедра „История и теория на 

архитектурата” на Архитектурния факултет и в настоящия момент заема академичната 

длъжност „гл. асистент“. 

Арх. Емил Йорданов има дългогодишна проектантска практика в сферата на 

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и опазване на културни ценности. 

Той участва в експертното и управленско ръководство на частни и публични организации, 

включително международни - член е на експертния съвет на фондация „Ромуалдо дел 

Бианко, Флоренция (2002 – 2012 г.), член е на Съюза на архитектите в България, на УС на 

САБ (2014 – 2019 г.) и на Камарата на архитектите в България, както и на ИБ на АСЕ (2017 – 

2018 г.). 

2. Общо описание на представените материали. 

За участие в настоящия конкурс гл. д-р арх. Емил Йорданов представя информация за 

следните материали: 

− 1 бр. монография; 

− публикувана глава от колективна монография – 1 бр.; 

− 36 бр. публикации общо, всичките самостоятелни, в т.ч. 7 бр.  на английски език, 4 

бр.  статии в издания с импакт-фактор и 3 бр. статии в чуждестранни списания; 

− 8 бр. доклади, от които - в трудове на международни научни конференции в 

чужбина – 3 бр.;  2  доклада в трудове на международни научни конференции в България; 3 

доклада в трудове на национални научни конференции, сесии и семинари; 

− Съставени или актуализирани учебни програми – 5 бр.; 
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− Списък на научни, научно-изследователски, научно-приложни и внедрителски 

проекти и договори и Списък на практически реализации. 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания) 

В предоставената информация за отражение на научните публикации в литературата от 

арх. Емил Йорданов са посочени: цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове – 

1 бр., 1 цитиране в  монографии и колективни томове с научно рецензиране; 4 бр. цитирания 

в нереферирани издания с научно рецензиране; 4 бр. рецензии за реализирани авторски 

продукти в специализирани издания в областта на архитектурата. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност  

Учебно-педагогическата дейност на гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов включва лекционни 

курсове и практически занятия (упражнения) със студенти, обхваща също ръководство на 

студентски курсове; организиране на семинарни упражнения; организиране и ръководство на 

учебни практики, стажове и студентски мероприятия; ръководство на преддипломанти, 

дипломанти и специализанти; изготвяне на курсови задания и рецензии. 

Гл. ас д-р арх. Емил Йорданов е титуляр на дисциплината „Основи на архитектурното 

проектиране“ и автор на нейната учебна програма – лекции и упражнения за I и II курс на 

специалност „Архитектура“;  титуляр е и на три дисциплини в магистърската програма по 

„Опазване на културното наследство“ към Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ в 

УАСГ; методически отговорник е по дисциплините „Сгради в исторически контекст” и 

„Опазване на исторически селища и райони “ в специализирания магистърски курс по 

„Опазване на архитектурното наследство” към Архитектурния факултет, УАСГ.  

Автор е на учебните програми (лекции и упражнения) за „Основи на 

паркоустройството и ландшафтната архитектура“ и за три дисциплини в магистърската 

програма по „Опазване на архитектурното наследство“: „Планиране на територии с 

исторически ресурс“, „Подробно устройствено планиране на територии с културно 

наследство“ и „Съвременна намеса в историческа среда“, към Центъра за върхови 

постижения „Наследство БГ“ в УАСГ. 

Учебно-педагогическата дейност на кандидата отговаря напълно на критериите за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. 

4.1. Научна, научно приложна и художествено-творческа дейност 

Разделът за научно-изследователска и приложна дейност на кандидата освен 

монографията, публикациите, включва участие в седем научни и образователни проекта 

(национални и международни), на два от които е координатор. Сред тях се откроява 

участието му като координатор в текущия научноизследователски, научно-приложен и 

внедрителски проект BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за 

върхови постижения „Наследство БГ“ 2018 – 2023 г., съфинансирани от ЕФРР по 

приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологичноразвитие“ на ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (партньорски проект между 11 висши учебни 

заведения, институции и организации, с водещ партньор СУ „Св. Климент Охридски“).  

Основен хабилитационен труд, представен в настоящия конкурс е монографията 

„Възникване и развитие на строителната култура и професията на архитекта“, която 
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включва основен текст, приложения (4 таблици), тематичен, фразеологичен, и тълковен 

речник. Извършено е обхватно, задълбочено изследване в едновременно широк и 

последователен, но и алтернативен прочит на някои факти и явления, в дългия път извървян 

от човечеството, за да се вникне в дълбоката същност на съзиданието на материалната среда 

и мястото на архитектурата в развитието на цивилизациите. С относително по-голяма тежест 

са представени праисторическите периоди, защото според автора, те са несравнимо по-

продължителни, най-малко познати и изучени. Разгледани са и постиженията през периода на 

Античността и в различна степен на обхватност - тези на Средновековието, Ренесанса, 

Барока, Класицизма и най-новото време. Проследена е еволюцията на строителното 

майсторство и ролята на архитекта, в контекста на историческите събития и явления, 

характерни за съответните исторически периоди, социокултурни отношения и икономически 

фактори. Трудът е представен в изключително аналитичен стил, поради спецификата на 

самото изследване. Използвани са разнообразни изследователски подходи и методи на 

представяната широко обхватна и разностранна информация, резултат на проучен голям брой 

източници. В голяма степен е постигната и друга цел - трудът да се възприема лесно, и 

разбираемо, като популярно четиво. 

В монографията са отразени и личните разбирания на автора за архитектурата, 

архитектурната професия и строителната дейност, резултат на неговите дългогодишни 

научни интереси и провеждана практика. Правят се и тълкувания на определени 

цивилизационни явления, архитектурни и исторически понятия и термини, които 

целенасочено пораждат редица въпроси. Авторът задава и теми за разсъждения, като предмет 

на следващи задълбочени анализи, професионални дискусии и обсъждания, което е 

своеобразен принос на така проведеното изследване. 

Освен научна и изследователска дейност арх. Емил Йорданов развива и дългогодишна 

проектантска практика, която включва проекти в областта на устройственото планиране, 

опазване на архитектурното наследство и сградното проектиране. Някои от тези проекти са 

отразени в специализираните архитектурни издания  със съответни рецензии, представени и в 

настоящия конкурс. Към реализираната практическа проектантска дейност следва да се 

добавят и множеството експертизи, участия в междуведомствени комисии и експертни 

съвети, свързани с проблематиката за опазване на културното наследство. 

4.3. Приноси  

Освен публикациите на кандидата, основен по своите научни, приложни и 

образователни приноси е монографичният труд „Възникване и развитие на строителната 

култура и професията на архитекта“. Трудът представлява задълбочено систематично 

изследване на разглежданата тема, с конкретни резултати които могат да се обобщят в 

няколко направления: 

− при анализа на фазите и свързаните исторически периоди в труда са подбрани и 

включени емблематични процеси, явления, личности и др., част от които не са били до сега 

считани за значими; предоставени са допълнителни, непопулярни данни за не изучавани 

исторически периоди и култури, факти и явления; 

− евристичният опит за синхронизиране на човешката еволюция и цивилизационно 

развитие с геохроноложките епохи, историческите периоди и основните етапи на 

усъвършенстване на строителните и художествените умения за изграждане на обитаемата 

среда; в тази връзка са синтезирани данни за най-ранните исторически епохи, периодите и 

етапите на развитие на строителната култура в изготвените таблични визуализации 

(таблиците в приложенията на труда); 
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− от позицията на значителен професионален опит в контекста на изследваната 

проблематика са лансирани хипотези, аргументирани предположения във връзка с 

проведената последователна подредба и обосновано интегриране на известни ни, но 

популярно необвързани факти, процеси и явления.  

Предоставените данни и синтезираните общи познания в проведеното изследване 

определено имат научен и образователен принос за преподаваните дисциплини в курсовете за 

обучение по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“, „Паркова и ландшафтна 

архитектура“, както и други, в които намират място въпросите за възникването и развитието 

на архитектурно-строителната дейност и професии. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Личният принос на гл. ас. арх. Емил Йорданов с конкретни научни, приложни и 

педагогически резултати е убедително доказан от неговото участие в посочените научно-

изследователски и научно-приложни проекти, публикации, проектантска дейност, 

включително в отразените по-горе резултати на монографичния труд за възникването и 

развитието на строителната култура и професията на архитекта. 

6. Критични бележки и препоръки 

В монографичния труд на кандидата, представен в настоящия конкурс, конкретното 

указване на препратки към използваната литература/източници на информация, с различни 

научни позиции по засегнатите теми е желателно, особено с оглед на авторовите тълкувания 

на някои цивилизационни явления, архитектурни и исторически понятия и термини, които 

целенасочено пораждат въпроси и теми за бъдещи изследвания. Те следва да намерят 

естествено продължение в изследователската дейност на арх. Емил Йорданов. 

7. Лични впечатления 

В резултат на дългогодишните ми контакти с арх. Емил Йорданов, когото познавам  

още от неговите студентски години, мога да обобщя личните си впечатления: той е 

отговорен, всеотдаен към работата си, преподавател с дългогодишна практика, с доказан 

професионален и педагогически опит, познат сред архитектурната колегия като активен член 

на САБ. 

8. Заключение  

Представените от кандидата материали за учебно-педагогическата, научно-

изследователската, и творческо-проектантска дейности отговарят на актуалните изисквания 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

приложение, както и на съответния вътрешен Правилник на УАСГ. Удовлетворени са 

минималните национални изисквания по групи показатели за академична длъжност „доцент“. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам гл. ас. арх. Емил Йорданов да бъде 

избран за академичната длъжност „доцент” по професионално направление 5.7 

Архитектура, строителство и геодезия. 

 

 

 

 

Март, 2022 г.       Член на научното жури: 

проф. д-р-арх. Екатерина Сентова 


