
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. Евгения Димитрова 

Димова, която 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. Евгения Димова в обявения конкурс за заемане на академична 

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

Димова участва в конкурса с  

- Монографичен труд в размер на 122 страници,  „Къмпинги“, издадена от 

печат 2018г. 

- 7 бр. статии, публикувани в годишника на УАСГ и една в сборник доклади на 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

- 9бр. задания за проектиране и 2бр. лекции в олбастта на временното 

обитаване по българското черноморско крайбрежие. 

Отчитат се и преподавателската и дейност като главен асистент към катедра 

„Жилищни сгради“ на УАСГ, както и множеството реализирани самостоятелни 

обекти. 

 



Кратки биографични данни 

Арх.Димова завършва като първенец на випуск 2001г. катедра 

„Градоустройство“ към Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия 

(УАСГ) в София. През септември месец, същата година печели конкурс за 

асистент към катедра Жилищни сгради, където в момента е главен асистент. 

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 в Университета, тя работи за различни 

архитекти и фирми като част от колектива на: АСО ООД – арх. Грозев и арх. 

Тихолов, арх. В. Ценов, арх. Павел Иванов, арх. П. Димова и др. 

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 Александрова проектира редица жилищни, 

обществени и промишлени сгради, интериори, както и участва в 

градоустройствени конкурси и разработки. 

Учебно-педагогическа дейност 

Дългогодишната практика на арх.Димова като асистент и главен асистент, а 

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

задълбоченост. Познанията и в областта на жилищното застрояване и 

конкретно жилищното застрояване по българското черноморие са неоспорими. 

Способността и да поднася информацията на студентите по естествен и 

разбираем начин допринася за повишаване на нивото на обучение в катедра 

„Жилищни сгради“. Интересите и в областта на съвременните модели за 

временно обитаване са значими. Работата и със студенти обхваща 

разработване на лекции и задания за проектиране на курсови и дипломни 

проекти. 

Творческо-проектантска дейност 

Арх.Димова е проектирала множество жилищни сгради за временно и 

постоянно обитаване, хотели, търговски центрове, както и различни 



интериорни проекти. Практиката и като действащ проектант несъмнено е 

допринесла за задълбоченото изследване на темите свързани с жилищното 

обитаване като цяло. Арх. Димова е от изявените български архитекти с 

безспорен принос в развитието на архитектурната наука и съвременната ни 

архитектура. 

Научно-изследователска дейност 

Фактът, че в целия Европейски съюз почивката на къмпинг формира 37% от 

общото настаняване прави темата на монографичния труд изключително 

актуална. Представеният монографичен труд „Къмпинги“ на арх. Димова е 

научен труд, в който авторът задълбочено изследва необходимостта и 

съвременното значение на къмпингите като основен дял от местата за 

временно настаняване,  съвременните типове къмпинги според видовете 

туризъм и социален контекст, структурата, елементите и принципите на 

формообразуване на къмпинга както и градоустройствените постановки и 

пространствено планиране. Съществено внимание се обръща на развитието и 

проблемите на къмпингите в България. Значението на думата къмпинг идва от 

английската дума „camp“, в превод „лагер“. Краткото тълкуване на думата е 

място, предназначено за прекарване на нощта сред природата. Разработеният 

труд представлява своеобразна провокация и тема за размисъл към 

проблемите на съвременния човек и желанието му да бъде част от природата. 

Той притежава качествата на едновременно издържан  научен труд и 

художествено интересно четиво. В своята монография авторът успешно 

изследва архитектурата на къмпнгите, разглеждани като своеобразни, 

временни, обособени места за отдих сред природата, чието нормално 

функциониране и развитие изисква прилагането на известни правила за 

контрол и организация. Направената подробна класификация на съвременните 

типове къмпинги според видовете туризъм и социалния контекст разкрива 

възможността на кандидата за последователен и задълбочен научен анализ на 

реализирани прототипи в България, Европа и Америка.  

 Част от представените за рецензиране статии на арх.Димова разглеждат 

проблеми свързани с типология на апартаментните сгради за временно 

обитаване по българското черноморско крайбрежие, както и съвременни 

стратегии за развитието на временното обитаване в Черноморския регион на 



България. Всички представени за рецензия материали доказват способността на 

автора за изследване на актуални за съвременното ни  обитаване теми и 

проблеми. Представените статии и монография обединяват научно-

изследователската и  проектантската дейност на арх.Димова. Съдържанието на 

представените материали е оригинално и има безспорно научно-приложен 

характер. Изложението е обстойно, а изводите напълно аргументирани. 

 Заключение 

Представените материали напълно 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.Димова и в бъдеще ще има своя 

научен принос.    

Отчитайки богатия проектантски опит, дългогодишния 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.Димова за заемане на академичната 

длъжност „доцент“.  
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