Рецензия
От: проф. Иван Никифоров, д. а. н.
Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия”
(Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли, Синтез на
архитектурата с другите изкуства, Интериор и Архитектурен дизайн).

Кандидат: Д-р арх. Станчо Цеков Веков, гост-преподавател в
Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”
На конкурса архитект Веков се явява със следните материали:
- Албум с архитектурни проекти и реализации;
- Защитена докторска дисертация – „Новият живот за старите улици и
квартали”
- Научни доклади и научно-популярни статии в списания и сборници;
-

Книгата

«Реконструирани

пространства,

част-І

Екстериорни

пространства», издание на ВСУ,2012;
- Подготвена за печат книга «Реконструирани пространства, част ІІ
Интериорни пространства»
- Плакати на подготвени от него изложби;
- Авторски албум с архитектурни графики, акварели и пастели;
Рецензирани са
проектантско-творческа;

четири основни дейности на кандидата (І –
ІІ

–

научно-изследователска;ІІІ

–

учебно-

преподавателска и ІV – обществена).
І. Проектантско-творческа дейност
Архитект Веков има

над 30 години проектантска дейност

първоначално в РПО – Видин и след 1989 г. и в КНИПИ „Стоманобетон
проект” София, филиал Видин, а след това като архитект на свободна
практика.
По-големи негови реализирани обекти са:
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1. Сити автоцентър Варна, ЗПЗ, 2011-2009;
2. Жилищна сграда, ул. Патриарх Евтимий № 19, Варна, 2009;
3. Търговско-складова база ИНКОВЕС Варна, ЗПЗ, 2009;
4. Вилна сграда Банкя, 2009;
5. Православен храм „Св. Георги Победоносец”, Провадия, 2008;
7. Павилион Модуларт А2, КК Албена, 2006;
8. Мемориал на Украинските войни, Морска градина, Варна, 2005;
9. Автосалон КИА, Варна, 2005;
10. Жилищна сграда ул. Прага №4, Варна, 2005;
13. Жилищна сграда ул. Панарет №3, Варна, 2004;
14. Мемориал на жертвите на комунизма, Видин, 2001;
15. Реконструкция Областна администрация, Видин, 1999;
16. Надстройка кафене РОЯЛ с жилищна сграда, Видин, 1997;
17. Реконструкция Ресторант „ Бонония” Видин, 1996;
18. Реконструкция Банка за земеделски кредит Видин, 1995;
19. Реконструкция Дом на Индустриална стопанска камара Видин, 1994;
20. Жилищна група /36 апартамента „Боян Чонос” Видин, 1990;
21. Жилищен комплекс „Здравец” I + II, Белоградчик, 1990-1984;
22. Младежки клуб с. Чупрене, 1982;
23. Реконструкция Дом на учителя Видин, 1981;
24. Реализирани проекти по интериор и синтез, чрез Държавна комисия по
синтез на архитектурата (Дом на учителя, БЗК, Ресторант „Бонония” , всички във
Видин др.).
Архитект Веков има две самостоятелни и няколко участия в колективни
художествени и в многобройни архитектурни конкурси и изложби, като е получавал
премии и награди:
2011- Плакет златен 20 години ВСУ „Черноризец Храбър”;
2010 - Диплом за участие в национален преглед Българска архитектура 2010, с
Вилна сграда Банкя;
2010 - Участие в предсатвителна бълагарска изложба SEARCH, 2009, Istanbul
Turkey, с Вилна сграда Банкя;
2010 - Участие в INTERARCH 2009, Sofia, с Павилион Модуларт А2, КК
Албена и Мемориал на Украинските войни, Морска градина Варна;
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2007- Архитектурен салон Варна, грамота на КАБ Варна, за Павилион
Модуларт А2, КК Албена;
2006 - спечелен конкурс на МРРБ, по проект Културен туризъм, Община
Провадия,
2004 - Национален преглед на Българската архитектура, САБ, Диплом и
грамота за реализация жил. сграда, Архимандрит Панарет 3, Варна,
2004 - Архитектурен салон Варна, специана награда на САБ Варна за проект и
реализация жилищна сграда, Архимандрит Панарет 3, Варна,
2003-2002 - спечелени конкурси на МТСП по проекти за Девня и Шабла,
2000-1999 - спечелени 3 конкурса на ПРООН „Красива България”, Видин,
1989 - Конкурс за „Панаир Видин”, Община Видин, откупка,
1981- Национален конкурс Поглед към вековете, Велико Търново, II награда за
синтез на архитектурата с другите изкуства (не присъдена първа), за Дом на Учителя,
Видин,
1980 - Национален конкурс, II награда / неприсъдена първа /, за Младежки
клубове-. Чупрене и Раковица, Област Видин.
Общата оценка за проектантски-творческата дейност на арх. Веков е висок
професионализъм и гражданска отговорност. Специално искам да отбележа отчитането
на контекста при всеки негов обект и активен авторски контрол при неговото
изграждане.

ІІ. Научно-изследователска дейност
Едновременно със своята основна проектантска дейност арх. Веков
проявява интерес и към научни изследвания. Автор е на следните статии:
1. Архитект Майер Аладжемов – Майстор на сецесиона-Електронно издание LITERNET/publish_vekov/hvekov.htm;
2.
Eвропейски контекст на Българската архитектура след
Освобождението, 10 стр., Сп. Простори, кн. 1/2012
3. Кирил Шиваров – Пионер на архитектурния синтез в България, 11 стр.,
ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна, Културното наследство на Варна’ 2011,
ISSN 1310-5833
4. Новият живот на старите улици и квартали/ още за методите на градската
ревитализация, 6 стр., Сп. Архитектура кн. 4/2011, ЕТ „Вълков Арт”, както и на
следните публикации:
5. Пристанище Варна – нов образ, Арх § Арт борса, Национален седмичник
на българските архитекти, строители и художници, 11-18 август 2011 г.
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6. Арх. Хавиер Пеня проведе workshop във ВСУ „Черноризец Храбър”, 1
стр., Информационен бюлетин на КАБ, бр. 46, ноември 2011)

Ръководител е на проекта „Изчезващите къщи/хубавите къщи”
2007/2009, на САБ Варна, в подкрепа на Национална кампания
„Наследство в риск” на Съюза на архитектите в България и автор на
Каталога „Изчезващите къщи/хубавите къщи” 2007/2009, изд. Хиликс прес,
2010.
Представял е свои доклади на научни конференции на ВСУ – 2007 и
2009 г., както и на национални: „Културното наследство на Варна”/
Община Варна и Съюз на учените, 2011 г.; Национален преглед на
Българската архитектура 2009 и Дунавско крайбрежие 2008 – на САБ;
Статиите му разглеждат актуални проблеми на българската архитектура и
градоустройство,

защитават

недвижимите

културни

ценности

и

опазването на околната среда.
През юни 2011г. защитава докторска степен по архитектура, на тема
„Новият живот за старите улици и квартали”, която тук не се рецензира.
През 2012 г. подготвя авторски труд „Реконструирани пространства/I
част

Екстериорни

пространства”,

в

помощ

по

дисциплината

„Реконструкции на сгради” за студентите от 5 курс, специалност
Архитектура както и за студентите от 4 курс, специалност „Дизайн за
архитектурна среда” по дисциплината „Дизайн за историческа среда”.
Трудът е реализиран

през март 2012 г. като печатно издание на

Университетското издателство ВСУ „Черноризец Храбър” и съдържа
ценна информация за студенти и практикуващи архитекти. Подготвена за
печат е и „Реконструирани пространства - II част, Интериорни
пространства”, която се очаква да излезе до края на годината.
Научно-изследователската дейност на д-р арх. Веков е богата и
разнообразна. Тя се характеризира с актуалност, евристичност и
обогатяване на съществуващо знание с нови факти и познания.
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ІІІ. Учебно-преподавателска дейност
Арх. Станчо Веков е постъпил във ВСУ като хоноруван
преподавател за периода 2004-2006г., а от 2007- 2012 е гост-преподавател.
Участва като асистент в дисциплините „Архитектура на Търговски и
бизнес сгради”, „Дизайн за архитектурата” и „Интериор”. От 2007 г. е
водещ дисциплината „Реконструкция на сгради”,

в

специалности

„Архитектура” и „Дизайн за архитектурата”. Преподавал е също
„Архитектура на интериора” на специалност „Пространствен дизайн”
(2007/8-2008/9), както и дисциплините „Дизайн за градска среда”, „Дизайн
за историческа среда” и „Градска ревитализация”
За периода 2007-2012 участва по учебни програми, съгласно Договор
за съвместна дейност с Факултета по строителство и мениджмънт,
специалност „Архитектура” на УНИОН университет Белград.
Личната ми оценка за преподавателската дейност на арх. Веков е
висока. Той е уважаван от колегите си и търсен

от студентите

преподавател.
ІV. Обществени дейности.
Арх. Веков има сериозен опит, като администратор, бидейки
зам.кмет на гр. Видин.
Той работи много активно, като член на Управителния съвет на
Дружество САБ, Варна и член на Контролния съвет на САБ .
Организатор и куратор е на многобройни изложби на годишни
архитектурни

и студентски курсови и дипломни проекти, във ВСУ

„Черноризец Храбър” и САБ Варна, както и в Централния дом на САБ
София. Подготвя участието на студентски проекти за XII и XIII Триенале
на архитектурата INTERARCH, София 2009 и 2012 г. Инициатор и
създател е на постоянна експозиция в архитектурния кабинет на факултета,
с курсови проекти от специалности „Архитектура” и Строителство” на
Варненския

държавен

университет

от

далечната

1947/53

г.
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Популяризирането на знание чрез изложби е полезно не само за студентите
и архитектурната колегия, но в много случаи за цялата общественост –
защита на каузи за съхраняване на

сгради, новости в подходите при

решаване на важни функции, интерпретации на наследството и др.
За своята разностранна професионална и обществена дейност арх.
Веков е многократно награждаван, включително и със Златен плакет на
ВСУ „Черноризец Храбър”, по случай 20-годишния юбилей -2011.
Лични впечатления от кандидата.
Познавам Станчо Веков от студентските му години, от съвместната
ни работа в СПП на УАСГ по проекти за центъра на г. Русе,

за

реконструкция на главната търговска зона и централния площад в гр.
Видин, както и от съвместната ни преподавателска работа във ВСУ през
последните години.
Ценя високо неговите професионални и човешки качества, умението
му да работи в колектив, отстоявайки аргументирано собствено мнение.
Следя от близо и с интерес неговото професионално развитие и се радвам
искрено на безспорните му успехи в анализираните до тук дейности.
Заключение
Въз основа на всичко това

препоръчвам

да бъде одобрена

кандидатурата на д-р арх. Веков за академичната длъжност „доцент“
по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и
геодезия” (Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и
детайли, Синтез на архитектурата с другите изкуства, Интериор и
Архитектурен дизайн).
Проф. арх. Иван Никифоров, д. а. н.
08.03.2012
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