
 1 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р арх. Жечка Великова Илиева 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в 
професионално направление  
5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”,  

обявен в ДВ бр. 23 от 14.03.2020 г.  
за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

Разработил: проф. д-р арх. Валери Петков Иванов УАСГ, Архитектурен факултут, 
катедра „Градоустройство” 

професионално направление , 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”,  

научна специалност: „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство”. 

 

 Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г.) и на интернет-

страницата на университета за нуждите на катедра „Архитектура и урбанистика” към 
Факултет Архитектурен. Представените по конкурса документи съответстват на 
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния 
състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 Становището е съставено на основание на Заповед № 346/15.06.2020 г. на Ректора 
на ВСУ „Черноризец Храбър”за назначаване на Научно жури и решение на първото 
заседание на Научното жури. 

 

 1. Общо представяне на получените материали 

 За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

 д-р арх. Жечка Великова Илиева, катедра „Архитектура и урбанистика”, 

Архитектурен факултет, ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Кандидатът представя следните научни материали: 
- монографии – 2 бр.; 
- публикации – 9 бр. 
Публикациите са в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани 

колективни томове и включват: 
 По място на публикуване: 
- в университетски издания – 7 бр. публикации; 
- в сборници с доклади от научни конференции – 2 бр. публикации. 
 По брой на съавторите: 
- самостоятелни – 8 бр. публикации; 
- с един съавтор – 1 бр. публикация. 
Основен по научни, научно-приложни, а в конкретния случай и приложно-

педагогически приноси от представените за изготвяне на настоящото становище 

материали е монографичният труд на д-р арх. Жечка Илиева „Архитектурното наследство 
на Одесос-Варна /VІ в. пр. Хр. - ХІІ в. сл. Хр./” 

Представената монография „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на 
Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване” е публикуваният 

дисертационен труд на д-р арх. Жечка Илиева и не е обект на оценка в настоящото 
становище. 
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Кандидатът представя справка за отражение на научните публикации (известни 
цитирания или рецензии) в нереферирани списания с научно рецензиране – общо 25 бр. 

Освен така синтезирано описаните материали д-р арх.  Жечка Илиева е включила и 
други заслужаващи внимание образователни, научни и управленски достижения: 

-  справка за учебна дейност; 
- справка за участие в научноизследователски проекти; 
- справка за научни и научно-приложни разработки; 
- удостоверения за членство в различни професионални организации; 
- сертификати за успешно завършени образователни курсове. 
 

2. Данни за кандидата 

Д-р арх. Жечка Илиева завършва Икономически университет – гр. Варна, Стопански 
факултет, специалност „Икономика и управление на строителството” през 2000 г. През 
2008 г. завършва специалност „Архитектура” в Архитектурния факултет на ВСУ 
„Черноризец Храбър”. В периода 2010 г.–2012 г. посещава и успешно завършва курс за 
професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимо културно наследство 
към НИНКН. 

От 2008 г. д-р арх. Жечка Илиева е редовен преподавател в направление „Теория и 
история на архитектурата” в катедра „Архитектура и урбанистика” в Архитектурния 
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. През 2018 г. след успешна защита на посочения 
по-горе дисертационен труд тя придобива образователна и научна степен „доктор”. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Представените научни материали експонират разностранните и професионално 

аргументирани изследователски резултати от теоретичната работа на кандидата, които 
могат да бъдат структурирани в следните главни аспекти: 

 Оригинално, всеобхватно и задълбочено проучване на архитектурното 

наследство на Одесос-Варна /VІ в. пр. Хр. – ХІІ в. след Хр./ включващо: 
- изясняване на ролята на културното наследство като значим материален ресурс за 

устойчиво развитие и социален и икономически просперитет; 
- обосноваване на необходимостта от професионално изготвени подзаконови 

нормативни документи свързани с опазването на автентичността неа културното 
наследство; 

- синтезиране на комплексна информация за архитектурното наследство в гр. Варна, 

която може да бъде професионална основа за архитектурно проектиране на бъдещи 
консервационно-реставрационни работи, експониране, адаптация и социализация. 

 Формиране на научно обосновани идеи и предложения за социализация на 
археологическото наследство на гр. Варна включващи: 

- ревитализиране и адаптиране като значими обекти на туристически интерес; 
-разработване на комплекс от реставрационни дейности за важни обекти и 

целесъобразното им приспособяване към модерните социални потребности; 
- проучване на специфични строителни материали и пластични детайли прилагани 

при изграждането на археологическите обекти. 
 Изследване на значими и актуални проблеми на регионалното и градското 

развитие свързани с: 
- финансовите инструменти и въздействието им върху градските структури; 
- проучване на приложенията на тези инструменти при устройственото планиране на 

съвременните български градове и територии. 
 Обвързване на специфичните научни интереси на кандидата свързани с 

недвижимото културно-историческо наследство и педагогическата му дейност: 



 3 

- упражняване на методическо ръководство при участието на студенти в конкурс за 
консервация и социализация на археологически обекти; 

- обосноваване на необходимостта от формиране на образователна политика за 
превръщане на комплекса от дейности свързани със социализацията на културното 
наследство в основен приоритет на специализираното в тази област висше образование по 
архитектура, което да създава необходимите висококвалифицирани кадри. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Кандидатът представя подробна информация за значима, разностранна и 
професионално подготвена учебна дейност в няколко направления: 

- аудиторни и извънаудиторни занятия включително: разработени лекционни 
курсове, изготвени методически материали за лекционни курсове (вкл. на английски език), 
занимания в практическа среда; 

- работа със студенти в научноизследователски и художествено-творчески проекти. 
На база на оценка на така представената учебна дейност могат да се формират 

следните основни изводи: 
- педагогическата работа на д-р арх. Жечка Илиева се отличава с широкоспектърни 

интереси, добро владеене на съвременните дидактически методи, задълбоченост на 
познанията и включва атрактивно организирани аудиторни занимания по значителен брой 
учебни дисциплини, от които ще отлича: История на архитектурата, Опознаване на 
архитектурното наследства, Национални традиции в българската архитектура и пр. 

- особенно ценна е съвместната работа със студентите, която включва: упражняване 
на методическо ръководство при занимания в практическа среда извън университета, 
включване в различни научноизследователски и художествено-творчески проекти. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Анализът на заявените от кандидата и оценени от автора на становището приноси 
налагат извода, че техният характер се свързва с: 

- обогатяване на съществуващи знания и генериране на нови идеи най вече в 
областта на недвижимото културно наследство и съвременните методи и архитектурни 
дейности за неговата социализация и адаптиране към модерните обществени потребности; 

- прилагане на постигнатите обосновани научни резултати в образователната 
политика и практическите подходи за съвременно витализиране на недвижимото 
културно наследство. 

В представените материали д-р арх. Жечка Илиева демонстрира професионално 
познаване на материята в областта на творческите си интереси.  Тя експонира с вещина 
обобщенията от задълбочените си и иновативни теоретични проучнания. Тези факти 
аргументират извода, че основателно претендираните научни, научно-приложни, 
приложни приноси и педагогически резултати са безспорно лично дело на кандидата. 

 

6. Бележки и препоръки 

Към така анализираните научни и научно-приложни материали на кандидата могат 
да бъдат формулирани и следните препоръки: 

- безспорно притежаваният разностранен изследователски капацитет следва да се 
изяви в нарастващ брой научни публикации, включително в издания, които са реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; 

- доказаният професионален ресурс е целесъобразно да намери убедително 
проявление и в по-значими творческо-проектантски достижения особено в областта на 
социализацията на недвижимото културно наследство; 
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- в научните си материали кандидатът обосновава необходимостта от изготвяне на 
подзаконови нормативни документи свързани с опазване на автентичността на културното 
наследство. Убеден съм, че това е великолепна възможност за последващи научни, 
научно-приложни изследвания и практически предложения. 

 

 Заключение 

 Научноизследователската дейност и преподавателската работа на д-р арх. Жечка 
Илиева в качествено и количествено отношение изпълняват изискванията на ЗРАСРБ, 
Правилника за приложението му , както и на съответната Наредба № 3 за академичният 
състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Удовлетворени са минималните национални 
изисквания към научната, преподавателската и художествено-творческата дейност на 
кандидата. 
 След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ 
на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 
приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам  на Научното жури да 
предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р арх. Жечка 
Великова Илиева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално 
направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”. 

 

 

14.07.2020 г.   Изготвил становището: ................................... 
       /проф. д-р арх. Валери Иванов/ 


