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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов 

ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност “доцент” по научната специалност 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” от 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за 

нуждите на катедра “Жилищни сгради” към Архитектурния факултет (АФ) 

на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), обявен 

в ДВ. бр. № 93 от 09.11.2018 г. и в интернет страницата на УАСГ. 

Единствен кандидат за заемане на академичната длъжност “доцент” в този 

конкурс е главен асистент д-р арх. Евгения Димова-Александрова от 

катедра “Жилищни сгради” към АФ на УАСГ. 

Рецензията е изготвена на основание заповед № 615 от 06.12.2018 г. 

на ректора на УАСГ, с която съм утвърден за член на научното жури за 

провеждане на процедурата по избор на доцент по научната специалност 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” от 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за 

нуждите на катедра “Жилищни сгради” към АФ на УАСГ и решение на 

първото заседание на научното жури.  

Общо описание на представените материали 

Доктор арх. Евгения Димова участва в конкурса с монографията 

КЪМПИНГИ (Изд. Студио 17.5-М, София, 2018, ISBN: 978-619-91051-1-5), 

8 научни трудове/статии/доклади и редица реализирани проекти в областта 

на архитектурата и дизайна. Представени са и списъци със 7 рецензии, 11 

цитирания, 6 референции, както и всички изисквани по закон документи. 

Отчетена е и преподавателската й дейност като асистент от 2001 г. (главен 

асистент от 2011 г.) в катедра „Жилищни сгради“ на Архитектурния 

Факултет до днес.  
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От приложената таблица 1. Изпълнени и минимални изисквани точки 

по групи показатели за академична длъжност „ДОЦЕНТ“ от Област 5. 

Технически науки, Професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия е видно, че кандидатката гл. ас. д-р арх. Евгения 

Димова-Александрова, значително надхвърля (с над 230 точки) заложените 

минимални изисквания. 

Представеният комплект материали и документи е в съответствие със 

ЗРАСРБ, Правилникът за прилагането му и Правилникът за развитие на 

академичния състав на УАСГ, като са изпълнени всички законови 

изисквания за участието на д-р арх. Евгения Димова в обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност “доцент” към катедра “Жилищни 

сгради” на АФ на УАСГ. 

Кратка творческа биография 

Архитект Евгения Димова се дипломира като първенец на випуск 

2001г. в катедра „Градоустройство“ към Университета по Архитектура, 

Строителство и Геодезия в София, като Магистър Архитект. През същата 

година спечелва конкурс за асистент към катедра „Жилищни сгради“, 

където в момента е главен асистент (от 2011 г.). Заедно с академичната си 

дейност, тя продължава работа в сферата на проектирането на жилищни, 

промишлени и обществени сгради, както и в регионалното, ландшафтното 

и градоустройствено планиране. 

Още по време на следването си работи с различни архитекти и фирми 

като част от колектива на: АСО ООД – арх. О. Грозев и арх. К. Тихолов; 

арх. В. Ценов, арх. П. Иванов, арх. П. Димова и други. 

След дипломирането си, през 2002 г., работи в проектантското бюро 

на арх. Г. Коларов БУЛГАРКОНСУЛТ АИ-E ООД. 

През 2005 г., със съпруга си основават фирмата ДЖЕЙ АР ДИЗАЙН в 

София, където от 2007 г. до днес, тя е главен проектант и управител.  
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През 2007 г. влизат в съдружие с ИМАЕ ООД, и създават 

проектантското консултантско бюро СТИВЪН ЛИЙЧ АСОСИЕЙТС Б-ИЯ 

ООД, където отново, е главен проектант и мениджър до 2012 г. 

През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Типология на 

апартаментните жилищни сгради за временно обитаване по българското 

черноморско крайбрежие“.  Освен научните интереси и преподавателската 

дейност, д-р арх. Евгения Димова проектира редица жилищни, 

обществени, промишлени сгради и интериори, участва в 

градоустройствени конкурси и разработки. 

Професионалната ѝ дейност дава възможност да обхване голям и 

разнообразен кръг от проекти за клиенти като KPMG, PRICE 

WATERHOUSE, МултиГруп България, Галчев Инженеринг Груп, АТ 

Инженеринг Б-ия, “ШАРЛОПОВ-СОЗОПОЛИС“ ЕАД, 5 БГ Мебел – Б-ия, 

МОБИЛТЕЛ АД, БЛИК ООД, Джи Ем 8 ООД и други. 

Арх. Димова  членува в САБ и КАБ. Владее английски и руски езици. 

Обща характеристика на дейността на арх. Димова 

Преподавателска дейност  

Преподавателската дейност на арх. Димова в катедра "Жилищни 

сгради" обхваща периода от 2001 г. до днес, където води упражнения, 

ръководи курсови, преддипломни и дипломни проекти.     

От удостоверението за учебната заетост на кандидатката е видно, че 

годишната норма за длъжността гл. асистент от 360 часа е надхвърлена. 

Научна дейност и архитектурно творчество  

Д-р арх. Димова има значително научно и архитектурно творчество. 

Освен монографията (която ще анализирам по-нататък в рецензията) и 

научни публикации, тя развива и значима творческа проектантска дейност 

като има редица реализирани проекти, разработени самостоятелно или в 

колектив. 
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Някои по-значими, реализирани авторски проекти в областта на 

архитектурата и дизайна 

- 18 магазина на МОБИЛТЕЛ ЕАД в гр. Бургас, Г. Оряховица, Хасково, 

Монтана, Несебър, Плевен, Пловдив, Раковски, Стамболийски, Стара 

Загора, Нова Загора, Търговище, Тутракан, Пещера, Нова Загора, София-

Дружба, София-Оборище, София-център, София-Мол Младост – 2007-

2008 г.; 

- Входен знак на гр. Созопол (със скулптура на проф. Хр. Харалампиев) – 

2008 г.; 

- Интериор на Детска занималня към Siemens, ул. Кукуш 1, София, Б-ия – 

2008 г.; 

- Заведение за обществено хранене в УПИ I-1751, кв.153 по плана на гр. 

Созопол – 2010-2014 г.; 

- Апартаментна жилищна сграда за сезонно обитаване в к. к. Сл. бряг – 

Запад, кв. 3502 , УПИ I-427 - ЕТАП 2 – 2012 г.; 

-  Жилищна сграда в УПИ XII - 629, ПИ 68134.1937.629, кв.8, м. Гърдова 

глава, р-н Витоша, гр.София – 2014 г.; 

- Увеселителен парк с водни атракции, четири бара и заведения за 

обществено хранене в УПИ II -1.145,1.332, местност "Соленки", землището 

на гр. Созопол – 2015 г. 

- Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ XVI-521,522, 

кв.52а по плана на град Созопол, общ. Созопол – 2016г. – в строеж; 

- Многофамилна жилищна сграда в УПИ III-65, кв.116, м. “Лозенец – 3 

част“, р-н Лозенец , гр.София – 2017 г. – в строеж; 

- Вилни сгради с Басейни в УПИ XV-8062, местност „Буджака“, з-ще на гр. 

Созопол – 2017 г. – в строеж. 

Участия в градоустройствени конкурси  

(в колектив с ръководител проф. Ст. Димитров) 

- Конкурс “София – западно направление”;  
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- ЗРП на центъра на гр. Хисаря – споменат в книгата "Екология и 

Архитектура" с автор проф. Младен Панчев, (стр. 363, фиг. 260);  

- Конкурс “София – Централна градска част” – трета награда. 

Кратка характеристика и оценка на монографията Къмпинги  

Монографията КЪМПИНГИ  с която арх. Димова участва в конкурса 

за академичната длъжност „доцент“ е структурирана във: въведение, седем 

глави, заключение и библиография.  Обемът е 122  страници голям формат, 

включващи 98 фигури. Библиографията съдържа 61 изт., от които 34 

литературни източници и 27 – от интернет.  

В труда си арх. Димова разглежда обстойно къмпингуването, като 

наложила се форма за временно обитаване и отдих в световен мащаб, в 

контекста на съвременните тенденции за „устойчив туризъм“, осигуряване 

на психическо и физическо здраве на обществото. Къмпингите са 

алтернатива на прекомерното застрояване на курортните зони, 

унищожаването на природни дадености и връзката на човека с природата, 

в едно с постигане на икономическа ефективност и комфорт на обитаване. 

Проследено е историческото развитие на къмпингите в световен мащаб и у 

нас. Извършен е подробен анализ на значимостта им в нашето съвремие.  

Арх. Евгения Димова отлично познава състоянието на разработваната 

проблематика в резултат от дългогодишна изследователска дейност, 

задълбочен критичен анализ на значителен обем чужди и наши 

литературни източници, както и на личен опит на учен, преподавател и 

творец на съвременна архитектура. 

В труда са систематизирани основните групи фактори, определящи 

предимствата на къмпинг-туризма пред традиционните хотелски 

структури. Систематизирани са и всички познати типове къмпинги с 

характерните им особености, обуславящи ги фактори и зони на 

разпространение и влияние. 
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Изведени са основните принципи на формообразуване на „къмпинг-

организма“ на териториално-устройствено, градоустройствено и локално, 

екстериорно и интериорно, макро и микро ниво. Систематизирани са 

основните им елементи и структура. 

В труда са формулирани основни градоустройствени постановки при 

пространствено планиране на къмпингите, извлечени от задълбочен анализ 

на добрите световни примери. 

Разкрити са актуалните проблеми на къмпинг-туризма у нас, като са 

дадени конкретни предложения за ефективното им решаване на държавно 

и общинско ниво. Теза на авторката е, че „феноменът къмпинг може да 

заеме приоритетно място в развитието на туризма в България, като съчетае 

многообразието на природни дадености в различните географски райони 

на страната с изпълнението на европейските директиви за устойчиво 

развитие – опазване на околната среда и осигуряване на здраве и 

благоденствие на хората, в съчетание с екологично икономическо 

развитие“. 

По отношение целта, задачите и постигнатите резултати, на база 

задълбочено изследване с научни методи, този труд е единствен по рода си 

у нас, като обогатява знанията в научната област и притежава всички 

качества за заемане на академичната длъжност “доцент” от авторката му. 

Други научни публикации 

Арх. Евгения Димова представя в конкурса и 8 научни 

трудове/статии/доклади: Типология на апартаментните сгради за временно 

обитаване по българското черноморско крайбрежие (дисертационен труд, 

2014г., библиотека УАСГ, http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=1433); Съвременни 

стратегии за развитие на временното обитаване в Черноморския регион на 

България (Годишник на УАСГ, Том XLVI, свитък I, 2013-2014 г., стр. 57-

64); Модели на развитие на курортните сгради и комплекси по Българското 

Черноморие (Годишник на УАСГ, Том XLVI, свитък I, 2013-2014 г., стр. 

http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=1433
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97-105); Традиции и съвременност в развитието на курортните комплекси 

по Черноморското крайбрежие на гр. Варна (VIII Международна Научна 

Конференция по Архитектура и Строителство, "ArCivE 2017", 01-03 юни 

2017 г., Варна, бр.1-2017 Сборник доклади, стр.73-82); Необходимост и 

място на къмпингите в съвременния устойчив туризъм (Годишник на 

УАСГ – приета за публикуване и дадена за печат, 2018-2019 г.); 

Съвременните мобилни домове и къмпинга (Годишник на УАСГ – приета 

за публикуване и дадена за печат, 2018-2019 г.); Видове къмпинги и 

Архитектурни експерименти (Годишник на УАСГ – приета за публикуване 

и дадена за печат, 2018-2019 г.); Архитектура на къмпингите – 

урбанизиране или бягство в природата (Годишник на УАСГ – приета за 

публикуване и дадена за печат, 2018-2019 г.). 

Всички публикации са в научната област на специалността 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли”, по която 

е обявен конкурса за „доцент“ и допринасят за обогатяване на знанията. 

Оценка на личния принос  

Монографичният труд „Къмпинги“, както и другите представени в 

конкурса научни публикации с автор д-р арх. Евгения Димова са 

разработен напълно самостоятелно и приносите в тях са изцяло лично дело 

на автора, плод на дългогодишна целенасочена и задълбочена 

изследователска работа. 

Критични бележки 

Нямам критични бележки по монографичния труд „Къмпинги“ и 

другите научни публикации на д-р. арх. Евгения Димова. Оценката ми за 

монографията и другите публикации е изцяло положителна. 

Лични впечатления 

 Нямам лични впечатления от гл. ас. д-р. арх. Евгения Димова.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената от д-р. арх. Евгения Димова монография „Къмпинги“ и 

съпътстващите я научни публикации съдържат оригинални приноси, 

доразвиват и обогатяват научните знания по архитектурната специалност 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” и 

притежават всички качества за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, като отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му 

и Правилника на УАСГ за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности.  

Предвид гореизложеното, оценявам високо и изцяло положително 

представената монография и съпътстващите я научни статии, както и 

цялостното научно творчество, преподавателската, проектантската и 

експертната дейност, присъствието и авторитетът на кандидатката в 

академичните и проектантски среди, и напълно убедено препоръчвам 

д-р. арх. Евгения Димова-Александрова да бъде избрана на 

академичната длъжност “доцент” по научната специалност 

“Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” от 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия, за нуждите на катедра “Жилищни сгради” към 

Архитектурния факултет на Университета по Архитектура 

Строителство и Геодезия. 

 

март 2019 г.                            Изготвил рецензията: 

                                                                         /проф.д-р арх. Антон Гугов/ 


