


          Със Заповед № 542 от 13.06.2013 г., съгласно протокол № 8 
от 10.06.2013 г. на Архитектурния факултет при УАСГ, арх. Е. 
Йорданов е отчислен с право на защита. 
          Дисертационният труд на арх. Е. Йорданов на тема: 
„Развитие на жизнената среда с исторически ресурс", е разгледан 
на Разширен катедрен съвет на 10.05.2018 г., съгласно Заповед 
№386 от 30.04.2018 г. на Ректора на УАСГ.  След направените 
разисквания е приет и насочен към разкриване на процедура за 
защита. 

2. Кратки биографични данни 
Емил Йорданов е роден на 23 октомври 1961 г.  
Дипломира се като архитект в УАСГ през 1989 г. 

          Архитект Йорданов има 29 г. професионален трудов стаж, от 
които 25 г. като преподавател в 
          кат. „История и теория на архитектурата“.  
              Архитект Йорданов има активна творческа дейност и е автор 
на научни публикации 
          изследвания и проекти.  

              Има магистърска специализация по опазване на 
архитектурното наследство. Социални умения и 
          компетенции: Съвместно съжителство с други хора  в 
мултикултурна ситуация. 

Организационни умения и компетенции: Координация и 
управление на хора, проекти и бюджети в професионален 
аспект, на доброволни начала. 
Архитект Йорданов има участие на експертно и 
професионално равнище в различни публични организации 
като: „Ромуалдо дел Бианко, Флоренция; Член е на 
Управителния съвет на САБ; член е на ИБ на АСЕ и др.   
3. Обща характеристика на дейността на кандидата 
3.1. Учебно-педагогическа дейност 
Архитект Е. Йорданов има следната академична дейност, в 
специалност „Архитектура“: 
„Основи на архитектурното проектиране“, I и II курс; 
„Опазване на архитектурното наследство“, IV курс; 
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Методически отговорник на дисциплината „Сгради в 
исторически контекст“, V и VI курс; 
Ръководство на семинарни занятия, стажове, 
преддипломни и дипломни проекти.  

          3.2 Научна и практическа дейност 
          Архитект Е. Йорданов има активна и разнообразна 
научноизследователска и практическа 
          дейност: 
                научни доклади и публикации – 19;  
                проекти по научни програми – 6; 
                проекти в сферата на „Опазване на културното 
наследство“ – 29; 
                проекти в устройственото, ландшафтното и 
инвестиционното проектиране – 70. 
              

4. Общо описание на представените материали 
Дисертационен труд „Развитие на жизнената среда с 
исторически потенциал“ – 1 брой. 
Автореферат. 

          5. Актуалност на избраната тематика 
          Избраната тема на дисертационния труд е изключително 
актуална, с оглед на непрекъснато нарастващите социално-
пространствени трансформации на различни равнища: локално, 
регионално, глобално. Всички тези трансформации влизат във 
взаимодействия или конфликти със среди с разнообразен 
исторически потенциал, което налага преосмисляне на 
теоретическите, методологическите и практическите подходи, 
при опазване и социализиране на недвижимото културно 
наследство.   
          6. Познаване на проблема 
          Авторът на дисертационния труд, арх. Е. Йорданов, показва 
отлично познаване на проблематиката по опазване, съхранение 
и социализация на среди с исторически ресурс, в сферата на 
недвижимото културно наследство, в национален и 
международен контекст. 
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          7. Характеристика и оценка на дисертационния труд 
Анализ на дисертационния труд 
Дисертационният труд е структуриран в шест части, четири 
основни раздела и две приложения: 1. Въведение, 2. 
Културни преходи – цивилизационно развитие и 
отношението на обществата към наследството, 
3.Трансформации на историческия ресурс в развитието на 
жизнената среда – методологически аспекти, 4. Изводи и 
заключения, 5. Приложения и 6. Използвани данни, в общ 
обем от 318 страници. С оглед на поставените цел, задачи, 
предмет, обект и методика на изследването трудът е много 
добре структуриран. 

          I. ВЪВЕДЕНИЕ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
РАЗРАБОТКАТА  
          Във Въведението убедително се показва необходимостта от 
предлаганата и разработена тематика на дисертационния труд – 
изследване на „Противоречията между съхранението на 
качествата на историческата среда и необходимостта от промени, 
при адаптирането ѝ в съвремието, с нови пространства и 
въвеждането на нови стандарти в нея, са недостатъчно 
осмислена реалност“. 
          I.1. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА 
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
          Основната цел на труда, както се посочи вече, е изследване 
и преодоляване на възникващи противоречия, в резултат на 
субективни и обективни обстоятелства и фактори, при 
съхранението на исторически следи в заобикалящата ги среда, 
установяване на различните каузалности и разработването на 
адекватна методология за преодоляването им. 
          Обект на изследването са проявите на трансформации на 
ресурсите на недвижимото материално наследство – 
еволюционни и спорадични. 
          Предмет на изследването е тяхната обективност – 
неизбежност, допустимост, степен и цикличност, и др. 
закономерности, посредством които то същевременно запазва 
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иманентните си качества и допринася за прогресивното развитие 
на жизнената среда. 
          Методическите задачи са свързани с: 
изясняване/конкретизиране на проблематиката на изследването; 
дефиниране на обхвата на изследването; обективност и 
актуалност на проблематиката; спазване на методическите етапи; 
систематизиране и конкретизиране на крайните резултати от 
изследването. 
          Като основен методологически подход се приема 
системният анализ. 
          Смятам че така предложената структура на изследването, е 
напълно релевантна с оглед на темата на дисертационния труд.  
           I.2. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ХИПОТЕЗА И ТЕЗА 
           Според автора, „изследването се базира върху 
разбирането, че съществено значение за адекватната 
социализация на обектите на недвижимото наследство има 
знанието за процесите довели до състоянието им към момента 
на оценка на предните“. Напълно се солидаризирам с 
написаното, че познаването на процесите е важно  не само за 
състоянието им към настоящия момент, а и към времето на 
тяхното създаване. Авторът смята, че това е основание да се 
мисли за някакъв „интегрален модел – своеобразен генокод на 
средата, чиято ненарушимост е основа на устойчивото ѝ 
развитие“. 
          Въз основа на тези констатации авторът формира: 
          а) „хипотеза, че запазването на иманентните качества на 
средата е възможно, само ако се съхраняват както материалните, 
така и нематериалните ѝ компоненти“; 
          б) „тезата е доразвитие, доказване, обогатяване с 
допълнителни констатации и изводи на хипотезата, в контекста 
на основната цел на дисертационния труд“ 
          Изяснява се разбирането на автора за: културното 
наследство; за жизнената среда и за нейните материални и 
нематериални компоненти; за това какво е исторически ресурс и 
за неговите иманентни качества/свойства; за това, че 
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недвижимото материално наследство  е най-значимият 
компонент на жизнената среда; за необходимостта от 
контролиране на процесите на промени; за идеализациите като 
важно обстоятелство при разработването на теоретични модели; 
за социализацията като сложен и противоречив процес; тоест, 
това означа според автора „ да отчетем устойчивостта на 
структурните (рационални, материални) и съдържателни 
(ирационални, духовни) модели в развитието на съхранения 
исторически ресурс на средата“.  
          Приемам „тезата“ и „хипотезата“ на автора, като 
необходими условия за успешното провиждане на цялостното 
изследване по така широко формулираната и сложна тема на 
дисертационния труд „Развитие на жизнената среда с 
исторически ресурс“. 
          I.3. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА. ЛИЧНИ 
НАБЛЮДЕНИЯ И ПОПУЛЯРНИ ПРИМЕРИ, МНЕНИЯ,ОБЩЕСТВЕНИ 
НАСТРОЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА, ИЛЮСТРИРАЩИ 
ЗАБЕЛЯЗАНИТЕ ЯВЛЕНИЯ И УСТАНОВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
          Прави се важният извод, че заобикалящата среда не е 
апрѝори конфликтна, а трябва да се търси успешна и ефективна 
симбиоза между историческото минало, настоящите и бъдещите 
потребности на жизнената среда. Това може да се постигне само 
чрез широк консесус на участващите в тези процеси – 
неформални и формални структури. 
          I.4. ОБЕКТИВНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА И 
ИЗСЛЕДВАНЕТО. МАСОВИ И ЕКСПЕРТНИ НАГЛАСИ В 
РАЗБИРАНЕТО ЗА НАСЛЕДСТВОТО. ПРОЯВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ 
ОБЩНОСТНИ ТЕНДЕНЦИИ. НАСЛЕДСТВОТО В РЕЛАТИВНИ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ 
          Авторът акцентира върху обстоятелството, че проблемите 
на историческото наследство са в неговия дуалистичен характер – 
„ противопоставянето на иманентните му качества и тяхното 
пригаждане към променящите се условия на средата, като негово 
обективно свойство“, което се нуждае не само от материална, но 
и от превантивна морална защита в процесите на адаптация към 
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променящата се среда. Напълно споделям и подкрепям тази 
позиция на автора, както и обстоятелството, че  грубият и 
арогантен меркантилизъм към наследството е една от главните 
причини за честите конфликти ситуации и за преодоляването му 
са необходими координирани усилия на институциите 
отговарящи за него, както и правилното разбиране и отношение 
от страна на гражданството. 
          Не мога да се съглася с изказаното мнение, че „Урбанизмът 
не притежава ясно ограничена сфера на изследване и 
методология“, както и последващите констатации, които са 
неясни и мъгливи. Такова твърдение е абсурдно. То отрича една 
хилядолетна  теоретическа и практическа урбанистичната 
дейност, още от времето на формирането на първите градове – 
четвъртото хилядолетие преди новата ера, които не са резултат 
на случайни, а на теоретически и практически действия. И от 
тогава до сега тези дейности – теоретическата и практическата са 
заедно, макар и с променлив характер. Освен това аз съм 
преподавал повече от двайсет години, и до сега, дисциплината 
„Урбанистична методология“, която освен това е публикувана в 
различни издания и в интернет (www.urbicom.info). Ето защо 
странно изглежда и последващото позоваване на т. нар. 
„релативни теории и практики“. 
          Частта завършва с обобщението, че: „Доколкото изводите са 
със степен на обективна  инвариантност, резултатите остават на 
теоретично-методологическо ниво и продуцират препоръки към 
методика и законодателство“. „Унифицираният законодателен 
подход към различните урбанистични и инвестиционни равнища, 
е предпоставка за сериозни конфликти между участниците в тези 
процеси“. „Непознаването на причинно-следствените връзки в 
процесите, са причина за недооценяването ресурсите на 
историческата среда и сериозна пречка при нейната 
социализация днес“. 
          От тези изводи авторът извежда съдържанието на 
следващите тематични раздели в труда: 
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          Историко-философски ретроспективен анализ на промените 
в отношението на обществата към наследството, в контекста на 
културните преходи в цивилизационното им развитие; 
          Теоретико-емпирично изследване на методологическите 
аспекти на планиране на жизнената среда с исторически ресурс. 
          II. КУЛТУРНИ ПРЕХОДИ – ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И 
ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВАТА КЪМ НАСЛЕДСТВОТО 
          Тази част на труда показва истинският интелектуален и 
научен капацитет на автора да интерпретира темата за 
недвижимото материално наследство в исторически аспект, в 
частност на европейската история. Ясно се открояват големите и 
задълбочени исторически познания на автора, не просто 
хронологически, а в критичен аспект – от древността до наши 
дни, както и важни изводи за ценностни характеристики на 
историческото време в ментален и материален аспект, 
например: „Утилитарното и символно съдържание на заварените 
исторически следи, е определящо за отношението към тях“. 
Отношенията между двете основни институции – религиозната и 
светската за формирането на културната и цивилизационна 
европейска идентичност. Възходите и катаклизмите в резултат на 
вътрешни или външни фактори – изчерпване на капацитета на 
социокултурната парадигма в съответната историческа епоха и 
подмята и с нова. Резултатите от тези трансформации и 
влиянието им върху характера на историческия ресурс на средата 
– материален и нематериален. 
          Проследена е хронологията по институционализация на 
теорията и практиката по опазване и социализация на 
материалното културно наследство, в контекста на европейската 
култура, в резултат от формирането на модерната европейска 
държава, което става възможно едва с Вестфалският мир от 1648 
г. Изследва се влиянието на различните социални и политически 
процеси в Европа за формирането на теорията и практиката по 
опазване и социализация на материалното културно наследство – 
от началото на 19 век, най-напред в Англия, после във Франция, 
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Италия, Германия и др., до създаването на международни 
структури към ООН.  
          Частта завършва с изводи, в които авторът заявява своята 
позиция на „привърженик на тезата за непрекъсващото 
цивилизационно развитие на Европейският континент…“ ,  и  има 
важен приносен характер за изясняване на причинно-
следствените връзки за формирането на теорията и практиката за 
опазване на материалното културно наследство.  
          III. ТРАНСФОРМАЦИИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РЕСУРС В 
РАЗВИТИЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ 
АСПЕКТИ 
          В раздела се разглеждат и анализират: нормативната 
основа на дейността по опазване на наследството, вкл. 
международната система по опазване на наследството – 
континентална и световна; националната юрисдикция в Р. 
България като се посочват противоречията, които има между 
различните закони и приложението им; методологията и 
методиката за опазване на културното наследство в България и 
се посочват нейните несъвършенства, от гледна точка на 
цялостното и осмисляне, и най-вече липсата на ясно разбиране 
на причинно-следствените връзки при трансформацията на 
жизнената среда с исторически ресурс. Прави се изводът, че при 
разработването на нормативната проблематика доминира 
холистичният, урбанистичен подход като се смята, че неговите 
норми могат да се мултиплицират на по-ниските равнища, вкл. 
до отделен обект-сграда. 
          Прави се анализ на практически примери, вкл. в: 
стратегическото планиране; устройственото планиране; общите 
устройствени планове на общини; общите устройствени планове 
на градове и землищата им; трансформацията на историческите 
ресурси; инвестиционното проектиране. 
          Разделът завършва с изводи, че: устройственото планиране 
е възлова дейност за развитието на територии с изявен 
исторически ресурс; синхронизирането на тематичните и 
нормативни документи на дейността би способствало за 
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преодоляване на част от установените проблеми. В резултат на 
тези основни изводи е разработен „интегрален модел за 
устройство на територии на среди с исторически ресурс“. 
Моделът е представен във вид на оптимизирана матрица, която 
илюстрира: съдържание, етапност, последователност и 
мултипликация на процесите в дейността, даващи насоки за 
промени в настоящата практика и действащата методика, или за 
формирането на нова методика за оценка на адаптивността и 
програмиране на развитие на историческите ресурси на 
жизнената среда. 
          С предложената „методологическа матрица“ се постига и 
заложената в началото цел на труда – изследване на 
противоречията при съхранението на жизнена среда с 
исторически ресурс и теоретическото, методологическото и 
практическото им преодоляване.     
          IV. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
          1. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ФОРМУЛИРАНЕ НА 
ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
          Посочва се, че в „контекста на изказаните хипотези и 
тяхното развитие, проведените проучвания са насочени към 
оценка на адаптивността на иманентните ресурси на средата“, в 
съответствие с протеклите във времето негативни  или позитивни 
процеси. В този аспект, с оглед на  установени дефицити на 
теоретическо и методологическо равнище, за преодоляването им 
се предлага съответна методика – методологическа матрица. 
          2. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
          Авторът систематизира резултатите от научното изследване 
на две равнища: 
          Първо – на методологическо равнище се посочват  девет 
приносни оценки на труда, които приемам, с резерви към 
теорията на урбанизма, по отношение на т. нар. „релативни 
теории и практики“, за което ще се аргументирам; 
          Второ – в методически аспект, приемам посочените четири 
приносни оценки на труда. 
          3. ПРИЛОЖИМОСТ НА ТРУДА 
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          Смятам, че предложената „методологическа матрица“, 
може да намери приложение на теретическо, методическо и 
практическо равнище. 
          4. ПОТЕНЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТА НА ТРУДА 
          Бих казал не само темата, а многото подтеми, които са 
заложени в процеса на изследването са очевиден потенциал за 
следващи теоретически и практически изследвания. В този аспект 
смятам, че за да бъдат успешни по-нататъшните изследвания, 
авторът трябва да подхожда критично към станалите модни 
залитания по разни физикалистки – организмични и 
механизмични конципции и схващания, напр., че системите се 
самоорганизират като се подреждат сами, че градът е или жив 
организъм, или някакъв механизъм, че теориите за хаоса могат 
да обясняват социални процеси и явления, че градът е 
дисипативна система, че градът се самоорганизира като това 
става или „отдолу-нагоре“ или „отгоре-надолу“, ама как става 
това, не е ясно, или други ексцентрични схващания за социално-
пространствения ред, и да насочи своите усилия към използване 
на релевантни социологически аргументи, при разкриване на 
закономерностите за адаптация на среди с исторически ресурс. 
Писал съм и продължавам да твърдя, че в такива подходи не 
само, че няма нищо позитивно научно, а точно обратното – те са 
израз на неразбиране на проблематиката и в този смисъл са 
чиста проба мистификация; чрез тях социалните процеси и 
феномените им не могат да се обясняват. В подкрепа на това ще 
цитирам американския социолог Андрю Абът (в-к „Култура“ ): 
„Атаките по адрес на нашата научна област е отколешна и 
онези глупаци, които идват от биологията, физиката и 
информатиката и си въобразяват, че могат да отговарят на 
всички въпроси на социалните и хуманитарните науки с 
помощта на своите модели на експоненциални графики и 
терабайти от текстове, ще свършат на същото бунище 
като социометриците и социалните физици от 30-те, 
социобиолозите от 60-те и теоретиците на игрите от 50-те 
и 90-те години“. 
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          И още нещо, относно критиките към моята т. нар. „Теория 
на ареалите“. Авторът очевидно не е схванал главното, че тя 
установява закономерностите в морфологията на конструирането 
на архитектурата на социално-пространствения свят като синтез 
на две равнища: имплицитно, вътрешно, непроявено – 
социологическо и експлицитно, външно, проявено – 
архитектоническо. Както и обстоятелството, че ако не сме наясно 
какво е действието/функцията, кой действа/ функционерът, как 
протича действието/функционирането, то ние няма как да 
обясним и формите на действителността, тоест нейната 
морфология – ментална и материална ( www. urbicom.info). Това 
е най-прекият път към разбиране на проблемите на социално-
пространственото конструиране на реалността, вкл. и на средите 
с исторически ресурс и се надявам, че архитект Емил Йорданов 
ще се увери в това прилагайки един такъв подход.   
           V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
          Разделът съдържа: терминологичен, фразеологичен и 
тълковен речник; основни документи от международни 
нормативни документи в сферата на културата; основни текстове 
от националното законодателство, както и илюстрации извън 
основния текст. 
           VI. ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ 
          Разделът съдържа произход на илюстрациите и използвана 
литература. 
          Ще отбележа, че трудът е много добре оформен и 
подходящо илюстриран. 
 
           
          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
          В резултат на направения анализ, критики и препоръки на 
дисертационния труд на арх. Емил Момчилов Йорданов на тема: 
„Развитие на жизнената среда с исторически ресурс“ смятам,  че 
поставената цел – изследване и разкриване на причинно-
следствените връзки на противоречията при съхраняването на 
среди с исторически ресурс като е предложена методология за 
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