
СТАНОВИЩЕ 
oт проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев 

„Архитектурен факултет”, ВСУ „Черноризец Храбър”- гр. Варна 

 
относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академична длъжност „Доцент” по професионално направление 

5.7. „Архитектура, строителство и геодезия (строителни конструкции)“ 

 
 

В конкурса за „Доцент”, обявен в ДВ бр. 103/ 23.12.2011 г. и в уеб-страницата 
на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, за нуждите на 
„Архитектурен факултет” като кандидат  участва ас. д-р инж. Дария Милчева 
Михалева. 

Настоящото становище е изготвено при спазване на изискванията на 
Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец 
Храбър” за заемане на академични длъжности и въз основа на Заповед № 272/ 
06.02.2012 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
 

1. Кратки биографични данни 
 
Асистент  д-р инж. Дария Милчева Михалева е родена на 2 септември 1980 

г., в гр. Варна. Магистър е по „Строителство на сгради и съоръжения”. От 
завършване на магистратура до момента работи във ВСУ „Черноризец Храбър” като 
асистент към катедра „Строителство на сгради и съоръжения”.  

Научните й интереси са насочени към „Стоманобетонни и зидани конструкции” 
и ”Сеизмично инженерство”. Защитава докторска дисертация по научна специалност 
02.15.04. ”Строителни конструкции”. 

За последните две години води лекции и упражнения по „Стоманобетон” и 
„Антисеизмично строителство”, като трупа както педагогически, така и научен опит. 

 
2. Общо описание на представените материали 

 
В конкурса, след докторска защита, представя 9 бр.  публикации, 1 бр. научно – 

изследователски труд, 2 бр. практически ръководства за проектиране и 5 бр. 
методически указания за курсови проекти. 

Представените трудове са коректно посочени, като 1 публикация и 5 бр. учебни 
материала са самостоятелни, а останалите са в съавторство. Всичките отговарят на 
изискванията за научна продукция. 

  
3. Обща  характеристика на дейността на кандидата 

 
3.1 Учебно – педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

 
Кандидатката ас. д-р инж. Дария Михалева има изключително висока учебна 

натовареност, видно от справката за учебната й натовареност, като в своята работа 
със студентите влага много добри педагогически умения. 

За последните две години е извела като ръководител 37 дипломанти и е 
рецензирала 33 дипломни работи. 

 



3.2 Научна  и научно - приложна дейност 
Научно - изследователската работа на кандидатката се вижда от участието й в:  

 научно-изследвателски проекти - 1 бр., 
 участие с доклади в международни и национални форуми – 6 бр., 
 научно - приложни разработки  - 4 бр., 

както и членството й в КИИП - Варна с ограничена проектантска правоспособност.  
За конкурсния период е представила 9 научни публикации в общо 140 

страници, публикувани в научни списания и алманаси. 
 

3.3 Приноси (научни, научно – приложни, приложни) 
Чисто научни приноси – няма. Приносите й са свързани с приложен и научно-

приложен характер. Научно-изследователският  й труд в съавторство – „Капацитетни 
ъгли на завъртане на хорда на стоманобетонни елементи при нелинейно сеизмично 
поведение и коефициенти на дуктилност”, носи нов дух на изследване със силно 
приложен характер, видно и от работата й по Еврокод 8-1 и 8-3, които предстоят да 
излязат от печат. 

 
4. Оценка на личния принос на кандидата 

 
Личният принос на кандидатката се вижда от цялата й научна продукция и 

методическите пособия за изготвяне на курсови проекти. Тя ежедневно работи по 
повишаване на квалификацията  си, като отстоява конструктивните си решения.   

 
5. Критични бележки  

 
Поради специфичния характер на научната област, в която работи 

кандидатката, моите критични забележки и препоръки са: 
5.1. Да се опита да направи повече самостоятелни публикации. 
5.2. Да публикува в изявени международни научни списания с  висок импакт-

фактор. 
5.3. Да се опитва да патентова научно-изследователската си продукция. 

 
6. Лични впечатления 

 
Познавам ас. д-р инж. Дария Михалева от съвместната ни работата в 

„Архитектурен факултет”. Тя е трудолюбив, коректен и  дисциплиниран  млад учен – 
изследовател.   

Учебно - методичната й работа издига авторитета на ВСУ „Черноризец Храбър” 
и подобрява успеваемостта на студентите в практиката. Точен и коректен дипломен 
рецензент, работещ с вещина. 

Определено считам, че има бъдеще като млад учен - изследовател и 
преподавател. 

 
7. Заключение 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам ас. д-р инж. Дария Милчева 

Михалева да бъде избрана за „Доцент” по професионално направление 
5.7.„Архитектура, строителство и геодезия (строителни конструкции)“. 

 
 
м. март, 2012 г.                                      Член на жури: 
гр. Варна     (проф. д-р инж. Красимир Ениманев) 


