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СТАНОВИЩЕ

От:

проф. д-р арх. Александър Д. Слаев

Относно:

конкурс за заемане на академична длъжност
“Доцент” по професионално направление 5.7.
Архитектура,

строителство

и

геодезия

(Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения
и детайли), обявен в Държавен вестник бр.27 /
02.04.2019 г.
Кандидат:

д-р арх. Цвета Ангелова Жекова

Кандидатът в конкурса д-р арх. Цвета Ангелова Жекова работи в момента
в катедра “Архитектура и урбанистика” на Архитектурен факултет, Варненски
свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна.
През 1997 г. Цвета Жекова е завършила Икономическия университет на
Варна, с което е придобила квалификация “Икономист”, а през периода 2007 –
2012 е следвала “Архитектура” във Варненски свободен университет
“Черноризец Храбър”. От януари 2000 до август 2007 е работила като
“мениджър продажби”, а от 2011 до октомври 2013 – като експерт “Бизнес
развитие” и архитект. От 2013 работи като хоноруван преподавател, а от 2015
до момента работи като гост-преподавател към катедра “Архитектура и
урбанистика”. От август 2013 е докторант към същата катедра на Архитектурен
факултет при Варненски свободен университет и от ноември 2015 притежава
диплом за присъдена образователна и научна степен “Доктор”.
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1. Преподавателска и педагогическа дейност
Цвета Жекова преподава от учебната 2014/2015 като за периода до
2018/2019 средно-годишната и преподавателска заетост е между 300 и 500
учебни часа. Учебната заетост на кандидата включва лекции и упражнения по
дисциплините Индустриални и транспортни сгради и комплекси I и II ч.,
Енергосъобразно

проектиране,

Съвременни

методи

за

проектиране,

Преддипломен проект, Сградостроителство, Индустриален дизайн, Устойчива
архитектура, Дигитални средства за проектиране, Офертна документация и
бюджет. Общата оценка на преподавателската и педагогическата дейност на д-р
арх. Цвета Жекова може да се определи като много добра.
2. Научно-изследователска и научно-приложна дейност на кандидата
Научно-изследователската и научно-приложна дейност на д-р арх. Цвета
Жекова обхваща следните направления:
 строително-иформационно моделиране,
 енергоефективна архитектура и строителни технологии и
 индустриални и транспортни сгради и комплекси.
Кандидатът е представил следната научна продукция:
 монография “Енергоефективни строителни технологии и проектиране”,
2019, ISBN 978-619-184-025-0
 15 доклада пред конференции и статии в нереферирани издания с
научно рецензиране
 3 реализирани авторски проекта
Основният труд, представен от кандидата за участие в конкурса, който
съгласно системата за оценяване на НАЦИД носи 100 точки, е монографията
“Енергоефективни строителни технологии и проектиране”. Кандидатът също
така е представил две рецензии за тази монография. В рецензията си проф. Б.
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Георгиев оценява труда като “синтезиран и достъпен източник на познания и
информация” в областта на енергоефективното строителство, “който ще бъде
необходим и полезен, както за студенти и специалисти от практиката с
интереси към инвестиционното проектиране, но и за строители, ползватели и
собственици на сгради”. Смятам, че оценката на проф. Б. Георгиев е обективна
и се присъединявам към нея.
Представени са 26 броя цитирания в нереферирани издания с научно
рецензиране. Съгласно реда за оценяване на Националния център за
информация и документация (НАЦИД) тези цитирания носят на кандидата 52
точки, които съответстват на изискванията за заемане на академична длъжност
“Доцент”.
Липсват публикации в издания с импакт фактор, както и такива,
регистрирани в Scopus или Web of Science.
Общата оценка на дейността на д-р арх. Цвета Жекова може да се
определи като добра и отговаряща на изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България.

3. Критични бележки и препоръки за бъдеща работа
Тъй като д-р арх. Цвета Жекова не е представила публикации с импакт
фактор, необходимо е да работи в тази насока и да публикува своите
изследвания и в научни журнали с импакт фактор или такива, регистрирани в
Scopus или Web of Science.

4. Заключение
Въз основа на представените от д-р арх. Цвета Жекова материали правя
заключението, че те отговарят на изискванията на Закона за развитието на
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академичния състав в Република България, на Правилника за приложение на
ЗРАСРБ и на Правилника за развитие на академичния състав на Варненски
свободен университет. Ето защо предлагам д-р арх. Цвета Жекова да заеме
академичната длъжност „Доцент” по професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли).
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