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СТАНОВИЩЕ 

 

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

и други авторски материали 

от гл. ас. д-р арх. Евгения Димитрова Димова-Александрова,  

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 допусната единствено 
гл. ас. д-р арх. Евгения Димова-Александрова от катедра „Жилищни сгради“ на 
Архитектурен факултет към УАСГ.  
 

За участие в конкурса кандидатът  е представил списък от общо 14 заглавия, в 
т.ч. 13 публикации в български научни издания и научни форуми, една  монография, 
референции и списък на реализирани авторски проекти. Приемат се за рецензиране 
14 броя публикации, които са извън предшестващата процедура по защита на 
дисертационен труд.  
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Обект на рецензията са представените от гл. ас. д-р арх. Евгения Димова-
Александров 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  

- 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: „Къмпинги” ISBN:978-619-91051-1-5 

- 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 

 

 

 
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. Евгения Димова-
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Александрова 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 -  „Къмпинги“,  ( © 2018  -  публикация на монографията  
ISBN 978-619-91051-1-5).  

 
Представеният монографичен труд е в обем от 122 стр. с библиографична 

справка и богат илюстративен материал. За първи път в българската архитектурна 
наука се прави разработка на тази тема. Трудът представлява детайлирано 
изследване на явлението „къмпинг“ като форма на временно обитаване и проблемите 
които подобни структури изискват решения, свързани със съвременните схващания 
за архитектурно проектиране.  

Трудът е структуриран в седем глави, изцяло посветени на темата. Изяснено е 
явлението „къмпингуване“ като форма за временно настаняване и най-вече като 
сегмент от туристическия бизнес. Изследвани са предпоставките, изискванията и 
условията за неговото реализиране и е акцентирано върху екологическите изисквания 
към тази форма за отдих. Представен е исторически преглед на развитието на тази 
форма на обитаване, богато илюстриран със снимков материал. Направени са 
интересни изводи. В монографията са разгледани някои съвременни форми според 
вида туризъм. В глава пета арх. Димова-Александрова представя съвременни 
схващания за функционални групи, площни изисквания, основни композиционни 
схеми и технически параметри, препоръчителни за практиката.  В края на труда е 
отделено внимание на т.нар. „градоустройствени постановки“ за пространствено 
планиране на къмпингите. Там са представени различни композиционни схеми. 
Разгледани са и благоустройствените проблеми  при изграждане на къмпинги, при 
които инфраструктурата на терена има решаващо значение за успешното 
функциониране на този вид урбанизирана среда. В края на труда са представени 
проблемите на къмпингите в България, на базата на което са формулирани 
предложения за законодателни промени, както и необходимостта от формулиране на 
„стратегия за развитие на къмпинг туризма на регионално и национално ниво“. 

 
Монографията е с богатата илюстративна част, съпътстваща излаганите мисли 

и концепции. Авторът коректно ползва чужд илюстративен материал. Представени са 
многобройни собствени схеми и таблици, които подкрепят представените тези. 

 
        Авторът на становището  приема, че монографията „Къмпинги“  носи безспорно 
новаторски характер и има теоретичен и практико-приложен принос в областта на 
архитектурната наука. Трябва още веднъж да се обърне внимание, че темата на 
монографията се разработва за първи път в България.  
  
 Дисертационният труд на кандидата няма да бъде разгледан в рецензията, тъй 
като той е бил предмет на изследване и оценка в друга процедура.  
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 Б. Към материалите за рецензия са представени седем самостоятелно 
написани статии, тематично обединени от сградите за временно обитаване и отдиха. 
Материалите са акуратно подбрани. Имат аналитичен характер и по същество могат 
да бъдат систематизирани като разработки с научно-приложен и научно-
информационен характер. Авторката има и участие в научната конференция ArCiE 
2017 към Университета „Черноризец Харбър“ във Варна, където е публикуван, 
изнесеният от нея научен доклад.  
 

Представени са  шест броя референции от ощастливени клиенти, свързани с 
творческата дейност на арх. Димова-Александрова. Към тези референции са 
представени и няколко реализирани проекта. Те показват завидно ниво на 
творческите постижения на арх. Димова, което е радващ за кат. „Жилищни сгради“ 
факт.  

 

 Представените материали са безспорно авторски и с изцяло лично участие на 
кандидата.  
   
4.  ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

НА КАНДИДАТА 
 
 За рецензиране е представена справка за нейната аудиторна заетост, свързана 
с  курсово проектиране, пред дипломно и дипломно проектиране, както  и 
специализирани лекционни курсове за студенти от пети курс. Представени са 
резюмета на две лекции за пети курс, чието качество и съдържание напълно покриват 
целта на курса. Арх. Димова- Александрова активно участва в изготвянето на задания 
за курсови, дипломни и пред дипломни задачи. Тя е активно ангажирана в учебния 
процес, а по мои лични наблюдения, тя е и много търсен от студентите преподавател.  

   
 

5. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА 
 

    Както по-горе беше споменато, монографичният труд има научно-теоретичен и 
практико-приложен принос в областта на архитектурната наука и практика. Арх. 
Димова – Александрова демонстрира усет към нови теми, а качеството на 
разработката ми дава основание на автора на становището да твърди, че това 
новаторство е успешно.  
 
 Приложените статии имат елементи на анализ и същевременни практико - 
информационен характер. Изложени са изследвания, свързани с морския туризъм, 
идеи за обща национална концепция и за устойчива туристическа среда, респективно 
– продукт.   
  
 Представените материали потвърждават впечатлението, че кандидатът е 
носител на качества на изграден учен в областта на архитектурата и е събрал добър 
и качествен творчески опит от архитектурната си практика.  
 
6. ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА  

Представената монография безспорно е самостоятелно разработена. Същото 
се отнася и за статиите, публикувани в различни издания. Авторът умее коректно да 




