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С Т А Н О В И Щ Е  
от проф. д-р арх. Орлин Давчев 

Декан, Архитектурен факултет, 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, про-

фесионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна 

специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“,  

за нуждите на на катедра „Архитектура и урбанистика“ към Архитектурен фа-

култет, обявен в ДВ бр. 23 от 14.03.2020 г. и в сайта на ВСУ „Черноризец Хра-

бър”.  Като единствен кандидат участва ас. д-р арх. Жечка Великова Илиева от 

катедра „Архитектура и урбанистика“, Архитектурен факултет, Варненски сво-

боден университет „Черноризец Храбър”. 

 

Становището е представена в качеството ми на: 

 Член на Научното жури, назначено със Заповед № 346/15.06.2020 г. на 

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, на основание Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане 

на ЗРАСРБ, и Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 Автор на становище по конкурса с решение на Научното  жури от първото 

му заседание. 

 

1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Арх. Жечка Илиева е родена 1977 г.. Завършила е средно специално обра-

зование в Техникум по строителство „Васил Левски“, Варна. Бакалавърска сте-

пен по Специалност „Икономика и управление на строителството“ получава в 

Икономическия университет, Варна (1996-2000), а магистърска степен по спе-

циалност „Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър”(2002-2008). В същия 

университет от 2008 до момента е преподавател в Направления Теория и исто-

рия на архитектурата. В настоящия моменти е Декан на АФ във ВСУ „Чернори-

зец Храбър”.  

Арх. Жечка Илиева спешно защитава дисертационен труд на тема „Регио-

нални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характерис-

тики при детайлното формообразуване“ (2015-2018). Неин ръководител е доц. 

д-р арх. Красимира Вачева, с която поставят началото на електронен архив на 

архитектурното наследство във Варна. 
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2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

За участие в конкурса кандидатът арх. Жечка Илиева е представила спи-

сък от общо 11 публикувани заглавия. Две от тях са монографии, като едната е 

дисертацията на кандидата.  Другите 9 публикации са в издания с научно ре-

цензиране, едната е в съавторство. Публикациите, които са използвани в про-

цедурата за получаване на образователната и научна степен „Доктор“, както и 

дисертационният труд се вземат под внимание, но не се предмет на станови-

щето. Приложени са документи, които илюстрират изчерпателно активната 

преподавателска (аудиторни и извън аудиторни занимания и курсове, подго-

товка на учебни материали), художествено-творческа, научно-

изследователската и приложна  дейност на кандидата. В отделен документ са 

изяснени научно-теоретичните и научно-приложните приноси от дейностите и 

публикациите, с които Жечка Илиева участва в конкурс за заемане на акаде-

мична длъжност „доцент” за нуждите на АФ към Варненски свободен универ-

ситет „Черноризец Храбър”.  

Приложена е справка с актуалните наукометрични данни на кандидата по 

стандарта на НАЦИД. Постигнати са общо 430 точки от изискуеми 400 за заема-

не на академична длъжност „доцент”  в професионално направление 5.7. Ар-

хитектура, строителство и геодезия.  

 

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ НА КАНДИДАТА 

Арх. Жечка Илиева участва в конкурса за заемане на академична длъжност 

„доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и гео-

дезия, Научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения 

и детайли“ с 2 монографии и 9 публикации от издания с научно рецензиране.    

 

Монографии: 

 Архитектурното наследство на Одесос-Варна VI в. пр. Хр. - XII в. сл. Хр., 

ИК "Геа принт", електронно издание, ISBN 978-619-184-038-0, 2020 

В монографията авторът чрез исторически преглед и оценка не само на зна-

чимостта и настоящото състояние, а и потенциалните възможностите на кул-

турно-историческото наследство на Варна доказва своята убеденост в този все 

още нерационално използван ресурс както за региона, така и за цялата ни 

страна. Монографията е структурирана в три глави, въведение и заключение в 

общо 127 стр. Типичната структура за един научен труд в случая е обогатена с 

много цветни илюстрации, графична информация и добре мотивирано лично 
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мнение на база анализирани проблеми в конкретиката на определени ключови 

обекти и общовалидни в контекста на цялата база от културно-историческото 

варненско наследство. 

 

 Регионални форми на Сецесиона в архитектурата на Варна – сравни-

телни характеристики при детайлното формообразуване, ИК "Геа принт, елек-

тронно издание, ISBN 978-619-184-037-3, 2020 

Тази монография разглежда възникването и развитието на стила Сецесион в 

Европа, както и неговите пътища за проникване в Следосвобожденска Бълга-

рия. Проблематиката с локалната адаптация на стила е разгърнат най- подроб-

но за гр. Варна. Спазвайки общоприетите норми за структуриране на такъв тип 

разработки монографията съдържа въведение, четири глави и заключение. 

Направено е документално и градоустройствено проучване, на база на което 

авторът е изградил своите заключения за уникалността, самобитността и плас-

тичната сдържаност на варненския Сецесион.  

 

Публикации в издания с научно рецензиране 

Приложените за участие в настоящия конкурс публикации с автор е арх. 

Жечка Илиева са 9 (девет), като 1 (една) от тях е в съавторство с проф. Алексан-

дър Слаев. Общата тема във всички тях е познаването, критериите за правилна-

та оценка и опазването на недвижимото културно-историческото наследство 

(не само в района на гр. Варна).  

Представените научни публикации отговарят на профила на научните из-
следвания на арх. Жечка Илиева и са свързани с професионалното направление 
и научната специалност. Разработените трудове представят кандидата в кон-
курса като изследовател и са свидетелство за познаване на теорията и практи-
ката в изследваната област. В тях тя показва способност да анализира пробле-
ми, да прави обобщения и изводи с научни и научно-приложни приноси, които 
могат да бъдат използвани в учебно-преподавателската и проектантско-
реализаторската дейност на автора, както и от други специалисти от практика-
та. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

КАНДИДАТА 

Представената справка за дейността на арх. Жечка Илиева ясно показва, че 

тя е активен участник в учебно-преподавателската работа на Архитектурния фа-

култет при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 
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Учебно-педагогическата, художествено-творческата и приложна дейност 

на арх. Жечка Илиева можем са микс от теоретични познания, практични уме-

ния и иновативни решения. 

 

5. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА 

Изследванията, публикациите и дейността на арх. Жечка Илиева са много-

посочни, но основните са: 

 Анализ на проблеми в опазването и социализирането на материално 

културно наследство на България и в частност на Варна 

 Очертаване на проблеми в съществуващата нормативна база при опаз-

ване на автентичността му  

 Припознаването му като устойчив ресурс за социално-икономически 

растеж на локално и национално ниво 

 Задълбоченият анализ на локалния прочит на стила Сецесион за страна-

та ни и в частност за Варна в контекста на световното му архитектурно 

развитие.  

Научно-приложните резултати от дейността на арх. Жечка Илиева са в син-

хрон с нейното научно, учебно-педагогическо и художествено-творческо израс-

тване. За оперативност, ползотворност и трудолюбие еднозначно говори и фак-

тът за високата административна длъжност, която тя заема в момента - Декан  

на АФ във ВСУ „Черноризец Храбър”. Доказателство за високите научни и науч-

но-приложни качества на разработките на арх. Жечка Илиева е и високата ци-

тируемост (25 броя цитирания). 

 

 

6. ПРЕПОРЪКИ 

Към арх. Жечка Илиева имам препоръка да продължи да поддържа високо 

ниво в бъдещата си работа при разработването и публикуването на значима за 

професията научна продукция и да се доказва като ярък специалист в теорията 

и практиката с изявени интереси към опазването на недвижимото културно-

историческо наследство. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника към него и 

Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър” по отношение 

както на обявяването му, така и на представените материали. Научно-
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изследователската, учебно-преподавателската, проектантска и приложна 

дейност на арх. Жечка Илиева съответстват на нормативните изисквания в тази 

област.  

Изпълнени са минималните национални изисквания към научната, 

преподавателската и художествено-творческата дейност на кандидата в 

конкурса за заемане на академичната длъжност ,„Доцент" в област на висше 

образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на 

сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ (Минимални изисквани точки 

по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности и 

Брой достигнати точки по показатели).  

Общият брой на точките, получени с приложената продукция е 430 точки, 

с което се изпълняват минималните национални изисквания по всички показа-

тели.  

Във връзка с посоченото по-горе давам своя положителен вот „ЗА'' 

и предлагам ас. д-р арх. Жечка Великова Илиева да бъде избрана и да заеме 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ" в област 5. Технически науки, Професио-

нално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, Научна специ-

алност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. 

 

 

 

Изготвил становището: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 

София, 08.08.2020г. 


