СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност Топлоснабдяване, акустика и осветителна техника за
нуждите на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при
Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” , обявен в ДВ,
бр.103 от 23.12. 2011г.
АВТОР: проф. д-р арх. Масуд Есмайлу, Университет по
архитектура (IUAV), Венеция, Италия , член на научно жури, съгласно
Заповед на Ректор на Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър” № 273/ 06.02.2012г. с единствен участник д-р инж. Милена
Тенчева Петрова
Оценка на научните резултати и приноси на кандидатката
Смятам, че научните трудове, с които д-р инж. Милена Тенчева
Петрова се представя в конкурса са изнесени или публикувани на
авторитетни научни форуми и издания и са посветени на значими
проблеми в областта на архитектурата и строителството: различни аспекти
на архитектурно-художественото осветление, светлината като способ за
социализация на ландшафтни и обекти на културно-историческото
наследство, оптимизиране управлението на различни източници на
светлина и др. Всички те изцяло отговарят на учебните дисциплини,
преподавани от д-р инж. Милена Тенчева Петрова. Те представят
кандидатката като изграден научен изследовател, с положителни
резултати, способна да формулира, анализира и решава самостоятелно
научни и практически проблеми на темата на изследване.
Лични впечатления и препоръки
Кандидатката д-р инж. Милена Тенчева Петрова със своята научна
работа показва, че желае за продължи със същата голяма упоритост
преподавателската дейност с отдаденост, която по мое мнение е много
важна за педагогическата дейност, като не се ограничава само до
заключението от изследователската работа, а да оставя винаги отворени
заключения като непрекъснат преход на развитие към дообогатяване и
иновации.
Искам специално да подчертая, че възникването, организирането и
провеждането на многото мероприятия на Архитектурен факултет от 2007
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до сега (уъркшопове, пленери, фестивали, конференции и др.), основно са
заслуга и лична дейност на д-р инж. Милена Т. Петрова.
Моята препоръка е да има подход и виждане, което „да не
приключва” с „изследването”, а „да бъде продължено”, за да може да
засегне и технологични аргументи и иновации. Значението на „изследване”
е именно това да „продължи” и да „обновява” и „натрупва” непрекъснато с
фактора „променящо се време” всички онези нови технологии и иновации
и тези теми ще „подлежат” на „продължение в изследването” от нови
изследователи, които ще ползват това изследване като основа за работата
си.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценявайки цялостната дейност на кандидатката д-р инж. Милена
Тенчева Петрова на основание представената научна и учебна продукция,
както и моите лични впечатления от нейните качества и подготовка,
считам, че тя отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност
„доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство,
геодезия, научна специалност Топлоснабдяване, акустика и осветителна
техника във ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.
3 март 2012г.

Съставил:
/проф. д-р арх. М. Есмайлу/
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