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Образец № 12 
 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
от проф. д.н. арх. Александър Д. Слаев, 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 

на материалите, представени за участие в конкурс  

за заемане на академичната длъжност „доцент ”  

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

 
 
В конкурса за главен професор, обявен в Държавен вестник, бр. 91/02.11.2021 г. и на 

сайта на УАСГ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ към 

Архитектурен факултет, като кандидат участва гл. асистент д-р арх. Емил Момчилов 

Йорданов. 

 
1. Кратки биографични данни  

Д-р арх. Емил Момчилов Йорданов завършва Висшия институт за архитектура и 

строителство, днес Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, 

през 1989 с квалификация Магистър Архитект, специализация по опазване на 

архитектурното наследство. През 2010 г. започва докторантура по научна специалност 

„Теория и история на архитектурата“, и през 2018 защитава докторска степен с 

дисертационен труд на тема „Развитие на жизнена среда с исторически ресурс.“ 

От 1991 до 1994 г. е работил към Националния институт за паметниците на културата 

като проектант в ателиета „Градоустройство“ и „Археологически паметници“ и като 

проектант, отговорен проектант на археологически резерват  „Дръстър“, гр. Силистра. 

От 1994 г. д-р арх. Емил Йорданов работи в УАСГ като асистент, старши асистент и 

главен асистент. 

 
2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът д-р арх. Емил Йорданов участва в конкурса със самостоятелни 

публикации: 

• Монография – хабилитационен труд – 1 брой; 

• Публикации в научни издания, включително издания с научно рецензиране и 

редактирани колективни томове – 5 броя, включително 3 бр. в чуждестранни 

издания; 

• Публикации в професионални и популярни печатни издания и редактирани 

колективни томове – 23 броя; 

• Доклади пред конференции – 8 броя; 

Съвместни публикации: 

Участие в съставянето на две пособия в тематиката на дисциплината „Опазване 

на архитектурното наследство“ – „Съвременна архитектура в историческа градска среда; 

проблеми на опазването“ и „Съвременна архитектурна инсталация в историческа среда“, с 

публикации 2019 г 

 

http://www.uacg.bg/
Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Pencil

Iliyan Georgiev
Text Box
доцент



бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 
 

   

2 

 

 

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

цитирания)  

Представен е следния списък с цитирания: 

- Цитати от докторската дисертация на кандидата 

- Позовавания на докторската дисертация на кандидата 

- Цитирания на статията „Възможности за приложение на еволюционния модел на гр. 

София в съвременното му устройствено планиране“ – 3 броя. 

- Цитирания в професионални издания – 3 броя. 

- Представяне на проектите от последната фаза на конкурса за реставрация и 

експониране на средновековна църква „Св. Четиридесет мъченици“, В. Търново – сп. 

Архитектура, 2002 г. 

- Архитектурна критика на съвременното жилищно строителство – индивидуални 

жилищни сгради, с представяне на проекти на кандидата - сп. Архитектура, 1996 г. 

- Представяне на проектите от последната фаза на конкурса за нова църковна сграда 

„Св. Иван Рилски“, София – сп. Архитектура, 1992-3 г. 

 
4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

4.1. Учебно-педагогическа дейност  

От 1994 г. д-р арх. Емил Йорданов работи в УАСГ като асистент, старши асистент и 

главен асистент към „История и теория на архитектурата“ към Архитектурен факултет на 

УАСГ. 

Съгласно представените за конкурса документи през периода след 2016 той е водил 

упражнения и е преподавал лекции по дисциплините „Основи на архитектурното 

проектиране“, „Опазване на архитектурното наследство“, „Опазване на исторически селища 

и райони“ и „Изобразителни средства“. 

 

4.2. Научноизследователска дейност  

 

Научноизследователската и научно-приложна дейност на д-р арх. Емил Йорданов в 

конкурса е представена:  

• Монографията „Възникване и развитие на строителната култура и професията на 

архитекта“, която именно е хабилитационния труд на кандидата 

• Учебни пособия:  

o Свитък лекции по „Основи на архитектурното проектиране“,    

o  Методическо ръководство за провеждане на упражнения и учебна практика по 

„Основи на архитектурното проектиране“, 

o Участие в съставянето учебно пособие по „Опазване на архитектурното 

наследство“ – „Съвременна архитектура в историческа градска среда; 

проблеми на опазването“ (2019), 

o Участие в съставянето учебно пособие по „Съвременна архитектурна 

инсталация в историческа среда“ (2019), 

• Българо-полски археологически справочник (2014) , изготвен по проект „Нове – 

Сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и 

късноантичен град Нове – I етап“ 
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Монографията „Възникване и развитие на строителната култура и професията на 

архитекта“ е издадена през 2021  е в обем от 158 страници, ведно с включения Тематичен, 

фразеологичен и тълковен речник. Книгата съдържа 150 илюстрации. Цитирани са 34 

литературни източника – на български език, на чужди езици и от електронни източници с 

отдалечен достъп. 

В монографията обекта на изследване (комплексът от строителната култура и 

архитектурната професията) е анализиран в хронологичен порядък през Праисторическата 

епоха, Античността (Древна Гърция и Рим), Средновековието, Новото време (Ренесанс, 

Барок, Класицизъм) и Най-новото време. 

 

4.3. Приноси  

 

Приносите на д-р арх. Емил Йорданов се съдържат преди всичко  в представената 

монография. Рецензенти на труда са доц. д-р арх. Тодор Цигов и доц. д-р арх. Велина 

Панджарова.  

Приносите на този труд следва да се идентифицират в няколко направления. Като 

първи принос може да се разглежда натрупването на нови знания относно появата и 

развитието на архитектурната професия. Според рецензентите изследването подчертава  

връзката между развитието на човешката строителна дейност в първобитното общество, 

устройването на обиталища и поселища през Праисторическия период във връзка с 

развитието на разума, речта и общуването. Архитектурната естетика се проявява пред 

следващите периоди, отново в пряка връзка с общественото развитие и развитието на 

човешкото мислене. Архитектурната професия в нейния истински вид се проявява през 

Ренесанса, когато личностното развитие позволява изявата на индивидуалните способности а 

големите ренесансови архитекти.  

Анализът на функциите на архитектурната професия за развитието на строителната 

култура води до заключения относно нейното приоритетно значение при изграждането на 

жизнената среда на човешкото общество, на обществените структури и индивидите.  

Друг съществен принос на монографията е изясняването на общокултурната 

значимост на архитектурната професия. Както д-р арх. Емил Йорданов  изтъква, 

„Архитектурните стилове са еманация на конструктивно-технологичните възможности и 

художествените стандарти на дадена епоха. Като изява на качествата на материалната среда, 

те дават обобщена представа и за нивата на цивилизационно развитие на обществата“. За да 

се анализира тази постановка в познатия на българските студенти и архитекти контекст, 

монографията прави многобройни паралели между българската и световната архитектурни 

практики. В крайна сметка това е пречупено през рутинната дейност на множеството 

архитекти, така и през достиженията на изтъкнатите творци на съответната епоха. 

 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата  

 

На база на констатациите относно учебно-педагогическата и научно-

изследователската дейност на д-р арх. Емил Йорданов може да се заключи, че личният 

принос на кандидата може да бъде оценен високо.  Като най-важни негови научно-

изследователски приноси следва да бъдат посочени: 

Исторически анализ на архитектурните стилове в Европа от иновативна гледна точка 

в съпоставка с развитието на архитектурната професия  

Оценка на функциите на архитектурната професия за развитието на строителната 

култура и жизнената среда на човека. 

http://www.uacg.bg/
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Извеждане на изводи относно приоритетно значение на архитектурната практика при 

изграждането на жизнената среда на човешкото общество и в последствие – развитието на 

обществото и индивидите. 

Изясняване на общокултурната значимост на архитектурната професия. . 

Научно-приложни приноси: 

Извеждане на изводи относно ролята на архитектурната практика за изграждането на 

жизнената среда и развитие на обществото. 

Извеждане на изводи относно значението и възможностите за подобряване на 

архитектурното образование за реализирането на архитектурната професия.  

 
6. Критични бележки  

Препоръчвам на д-р арх. Емил Йорданов да продължи изследванията си относно 

ролята на архитектурната професия и строителната култура и да търси поле за изява в 

регионални издания с импакт фактор или регистрирани в Scopus i Web of Science. 

 

 

8. Заключение: 

 

Предвид гореизложеното, смятам, че разгледаната в тази рецензия 

кандидатура на д-р арх. Емил Момчилов Йорданов изцяло съответства на 

изискванията на ЗРАСРБ, ПП на ЗРАСРБ и ПП ЗРАС в УАСГ, и  предлагам д-р арх. 

Емил М. Йорданов да бъде избран за „доцент” по професионално направление 5.7 

Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „История и теория на 

архитектурата“ към Архитектурен факултет на УАСГ 

 

 
14 март 2022 г. Член на журито: 

 

 

 
 Проф. д.н. арх. Александър Д. Слаев 
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