
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р арх. Ирена Спиридонова 

ОТНОСНО: Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ към катедра „Жилищни сгради“ в Архитектурен факултет на УАСГ – 

София, обявен в ДВ бр.93 от 09/11/2019г. и интернет страницата на УАСГ. 

Становището е изготвено на основание Заповед на Ректора на УАСГ № 

615/06.12.2018г. за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално 

направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 

„Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли“ и решение от 

првото заседание на Научното жури, проведено на 21.01.2019г. 

В конкурса за доцент са постъпили материали от арх. Никола Димитров 

Миронски, който се явява като единствен кандидат за посочената академична 

длъжност. Представените материали се отнасят за периода след защита на 

докторска дисертация на кандидата и придобиване на научната и образователна 

степен „доктор“.  

Общо описание на представените материали 

Представените материали изпълняват всички законови изисквания за участието 

на д-р арх. Никола Миронски в обявения конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“ към катедра „Жилищни сгради“ УАСГ.  Доктор арх. Никола 

Миронски участва в конкурса с  

- Монографичен труд в размер на 145 страници,  „Методология на 

архитектурното проектиране“, издадена от печат 2018г. 

- 4 бр. научни публикации и 3бр. статии, публикувани в годишника на УАСГ, 

списание „Архитектура“, списание „Градът“ и интернет списание 

http://www.ka6tata.com 

Отчита се и преподавателската му дейност като главен асистент към катедра 

„Жилищни сгради“ на УАСГ, както и реализираните самостоятелни обекти. 

 

 



Кратки биографични данни 

Арх.Миронски завършва висше образование, специалност „архитектура“ в 

УАСГ през 2001 година в УАСГ. Същата година е назначен за редовен асистент в 

катедра „Жилищни сгради“ към Архитектурния факултет на УАСГ. Три години 

по-късно, през 2014 година защитава дисертационен труд на тема „Енергийната 

компютърна симулация в ранните фази на архитектурното проектиране“, с 

който труд придобива научна степен „доктор“.  Дългогодишният му стаж като 

преподавател към катедра „Жилищни сгради“ и практиката му като проектант 

допринасят за засиления му интерес към теоретичните и изследователски 

познания в областта на архитектурата, както и на способността му към 

задълбочено и аналитично изследване на методологията на архитектурното 

проектиране.  

Учебно-педагогическа дейност 

Дългогодишната практика на арх.Миронски като асистент и главен асистент, 

а именно от 2001г. до сега, се отличава с професионална компетентност и 

задълбоченост. Познанията му в областта на жилищното проектиране 

допринасят за качественото обучение на студентите, развиват способността му 

за аналитично и критично мислене, което проличава в представените 

материали за рецензия. 

Творческо-проектантска дейност 

Практиката на арх. Миронски като проектант е свързана с изграждането на 

жилищни, и обществени сгради, а също и с разработката на множество общи 

устройствени планове. 

Научно-изследователска дейност 

Монографичният труд на арх.Миронски „Методология на архитектурното 

проектиране“ е разделен на четири глави: Методология на архитектурното 

проектиране, характерни особености на проектантската дейност, организация 

на проектантската дейност и модели на проектиране. Всяка една от тези глави 

задълбочено анализира процеса на проектирането през призмата и като 

основен аспект на  архитектурното творчество като цяло. Монографията поставя 

въпроси свързани със същността на методологията при проектирането и 



нейното развитие. Авторът защитава и доказва тезата, че проектантският процес 

не се основава само на „моментни хрумвания и занаятчийски заучени действия, 

а на организирана професионална творческа дейност“. 

Особено голямо впечатление чрез своята аналитичност и пълнота прави 

разглежданата в трета глава организация на проектантската дейност  и 

оборването на твърдението на Киз Дорст за това, че не е възможно да се 

направи смислена, „обективна“ класификация на проблемите, дотолкова до 

колкото съществува и че всичко е въпрос на проектантско /субективно 

структуриране/ и тълкуване на проблема. Чрез метода на линкографията, в 

който процесът на проектиране се разлага на „проектантски ходове“ и се 

изследва връзката между тях това твърдение бива поставено под съмнение.  

В четвърта глава обстойно и подробно са изследвани моделите на 

проектиране, като са обособени като модели на моделиране, системни модели 

и  процесни модели. Направеният сравнителен анализ между тях се основава 

на вече проведени изследвания от Килиан Герик и Лусиен Блесинг. От една 

страна са характеризирани моделите свързани с архитектурното проектиране, а 

от друга са посочени разликите между тях и „инженерните“ модели.  

Направените изводи  в четвърта глава подкрепят направените изводи в 

заключението. Един от тях е именно, че „Смисълът да съществува 

методологията е да направи връзка между теоретични и научни знания и 

практическите проблеми, като по този начин ги осмисли и ги насочи към 

процеси свързани с организацията на практическата дейност. Това са процеси, 

водещи до трансформация на проектирането от дейност по прилагането на 

норми и стереотипни решения в ефективен механизъм за превръщането на 

теоретичните знания в конкретни, практически работещи системи.“  

 Заключение 

Представените материали отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав и Правилника за неговото прилагане. Превид 

гореизложеното, вярвам, че чрез знанията, научните си изследвания и 

успешната си професионална практика арх.Миронски и в бъдеще ще има своя 

научен принос в областта на архитектурата.    



Отчитайки дългогодишния преподавателски стаж в катедра „Жилищни 

сгради“ на Архитектурния факултет на УАСГ и неоспоримите качества на 

представената монография и статии, имам пълното основание и убеждение да 

подкрепя кандидатурата на арх.Миронски за заемане на академичната 

длъжност „доцент“.  
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