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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на представените трудове, статии, доклади, публикации, проекти, реализации 

и други авторски материали 

от гл. ас. д-р арх. Никола Димитров Миронски,  

главен асистент към катедра „ Жилищни сгради“ на Архитектурен факултет към 

УАСГ- София,  

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност  

 

„ДОЦЕНТ“ 

 

професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, 

по научната специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли“, 

от: проф. д-р арх. Иван  Данов,  

ръководител катедра „Жилищни сгради“ в Архитектурен факултет, 

 УАСГ – София 

 

 

 

 

Настоящата рецензия е изготвена на основание Заповед на Ректора на УАСГ 
№ 675/10.12.2018 г. във връзка с провеждането на конкурс и избор за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Архитектура на сградите, 
конструкции, съоръжения и детайли“, професионално направление 5.7 „Архитектура, 
строителство и геодезия“ по обявен конкурс в ДВ бр. 93/09.11.2018 г., както и решение 
на научното жури, протокол №  1/21.01.2019 г.    

 
 

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 

За участие в обявения конкурс документи е подал и е допуснат единствено  
гл. ас. д-р арх. Никола Миронски от катедра „Жилищни сгради“ на Архитектурен 
факултет към УАСГ.  
 

За участие в конкурса кандидатът  е представил списък от общо 8 заглавия, в 
т.ч. 7 публикации в български научни издания и научни форуми, една  монография и 
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списък на реализирани авторски проекти. Приемат се за рецензиране 8 броя 
публикации, които са извън предшестващата процедура по защита на дисертационен 
труд.  
  

Обект на рецензията са представените от гл.ас. д-р арх. Никола Миронски 
материали, съгласно изискванията на обявения конкурс и действащите ЗРАСРБ и 
други нормативни документи в областта на висшето образование за придобиване на 
научното звание „Доцент“, както следва: 

 
 

- Автобиография; 

- Копия от дипломи за завършено висше образование и защитена образователна 

и научна степен „Доктор“; 

- Удостоверение за стаж по специалността (копие на трудова книжка) 

- Удостоверение, за заемана академичната длъжност „главен асистент“ не по-

малко от 2 години 

- Свидетелство за съдимост 

- Удостоверение от Учебен отдел на УАСГ за учебната заетост за предходната 

учебна година 

- Удостоверение от Учебен отдел на УАСГ за учебната заетост на катедра 

„Жилищни сгради” за предходната учебна година   

- Попълнена и подписана Таблица №2 от Приложение 1 за изпълнение на 

минималните национални изисквания по чл. 1а от „Правилник за прилагане на закона 

за развитието на академичния състав в Университета по архитектура, строителство и 

геодезия“, от 10.10.2018г. (Област 5. Технически науки. Професионално направление 

5.7. Архитектура, строителство и геодезия) 

- Монография: „Методология на архитектурното проектиране” ISBN:978-619-

91051-2-2 

- Научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране. 

- Списък с реализирани авторски проекти в областта на архитектурата 

- Цитирания в монографии 

- Цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. 

- Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани издания в 

областта на архитектурата 
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2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 
 
 

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни може да се 
потвърди, че документите на кандидата са своевременно представени на комисия за 
допускане до настоящия конкурс и според нейното заключение, арх. Никола Миронски 
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на УАСГ за заемане на 
академичната длъжност „доцент“.  

 
 
 

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ НА 
КАНДИДАТА 

 
 

А). Монографичен труд -  „Методология на архитектурното проектиране“,  ( © 
2018  -  публикация на монографията  ISBN 978-619-91051-2-2).  

 
Представеният монографичен труд е в обем от 145 стр. с 185 цитирани автори,  

представлява детайлирано изследване на проблематиката, свързана с 
методологията на архитектурното проектиране. Темата на труда е актуална за 
българската архитектурна наука. Авторът търси отговори и обяснения на процеси 
трудни за разбиране от широката публика и дори от активно проектиращите 
архитекти, предвид многообразието от мнения и обяснения на процесите свързани с 
тази дейност.  

 
Трудът е структуриран в четири глави, изцяло посветени на темата. В първата 

част, авторът изследва и обяснява понятието „методология“, разграничава го от 
„методите и методиките“ и го обвързва с особеностите на човешката дейност в 
светлината на т. нар. „архитектурно проектиране“. В края на първа глава арх. 
Миронски описва и обобщава методите, използвани в проектантската работа, 
внасяйки негово виждане и подреденост в това обективно съществуващо и хаотично 
многообразие.  

 
Втората глава е научно обоснован опит за реабилитация на сложността и 

комплексността на работата на архитекта в процеса на изработване на един проект. 
Арх. Миронски, използвайки метода на абстракцията, анализира отделните елементи, 
съдържащи се в комплексния характер на архитектурното проектиране, състоящо се 
от елементи на научна дейност, системен подход към съвкупността от технически 
части, професионални умения и не на последно място – креативността, обособяваща 
творческата същност на архитектурната дейност. Информацията от тази глава е 
известна, но опитите да бъде неглижирана нейната важност и съзнателното 
неразбиране на спецификата на архитектурното проектиране от част от обществото 
я правят изключително актуална днес. Съдържанието на тази глава има градивно 
отношение към т. нар. „среда за обитаване“ и нейната реализация.  

 
Третата глава е посветена на организацията на проектантската дейност, 

погледната през призмата на методологията на архитектурното проектиране. Тук са 
описани процесите на задаване и решаване на проблеми, различните пътища, които 
архитекта избира, за да достигне до поставената цел.  
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Последната глава е посветена на моделите на проектиране и моделиране. 
Представени са системни и процесни модели и е направен сравнителен анализ на 
двата типа. Рецензентът трябва да отбележи богатата илюстративна част, 
съпътстваща излаганите мисли и концепции. Авторът на труда коректно ползва чужд 
илюстративен материал, за да аргументира собствените си тези, но същевременно 
добавя собствени илюстративни материали със същата цел. 

 
Трудът представя система от информация и анализи, целящи да бъде направена 

връзка между теоретичните и научни знания и практическите проблеми, които 
архитектурното проектиране поставя за решаване. Както в заключение авторът на 
труда казва – „това са мисли и разсъждения относно сложната и многопластова 
материя, свързана с архитектурното проектиране“.  

 
        Рецензентът  смята, че монографията „Методология на архитектурното 
проектиране“  е с методико-теоретичен и практико-приложен принос в областта на 
архитектурата. В части от текста има много интересни, новаторски идеи и 
представлява интерес за архитектурната теория.  
  
 Дисертационният труд на кандидата няма да бъде разгледан в рецензията, тъй 
като той е бил предмет на изследване и оценка в друга процедура.  
 
 Б. Към материалите за рецензия са представени три самостоятелно написани 
статии, със заглавия:  „За мисленето, знанията и уменията на проектанта“; 
„ Моделиране на проектантския процес“ и „Организация на проектантската 
дейност“. Самите заглавия показват свързаност с темите от гореописаната 
монография и в тях по-обстойно и детайлирано е представена проблематиката, 
вълнуваща автора им.  
 
 Към конкурсните материали са представи и четири статии, посветени на 
авторски проекти на различни архитекти и подлежащи на публикуване в сп. 
„Градът“ и сп. „Архитектура“. Четирите статии имат аналитично – 
информационен характер и са отражение на положителни явления в 
архитектурно – творческия живот в страната.   
 
   
4.  ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

НА КАНДИДАТА 
 
 За рецензиране е представена справка за неговата аудиторна заетост, 
свързана с  курсово проектиране, пред дипломно и дипломно проектиране, както  и 
специализирани лекционни курсове за студенти от пети курс. Арх. Миронски е 
натрупал богат педагогически опит в осемнадесет годишната си преподавателска 
практика, което го прави търсен у уважаван от студентите преподавател.  

   
 

5. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА 
 

    Както по-горе в рецензията беше споменато, монографичният труд има научно-
теоретичен и практико-приложен принос в областта на архитектурната наука и 
практика.  




