СТАВНОВИЩЕ
върху учебно-педагогическата, научно-изследователската, проектантската и експертната дейност на д-р арх. СТАНЧО ВЕКОВ, участник
в конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ – Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
Научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” за нуждите на катедра „Архитектура и урбанистика”
при Архитектурния факултет на Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър”, Варна, обявен в ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.
От: Чл-кор. на БАН, проф. д. арх. н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ,
Декан на Факултет “Екология и ландшафтна архитектура”,
Лесотехнически университет, София

Становището е представено в качеството ми на:
• Член на Научното жюри, назначено със Заповед N 275 от
06.02.2012 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” – проф.
д.ик.н. Анна Недялкова.
• Решение на Научното жюри от първото му заседание, проведено
по Интернет (съгласно: чл. 2, ал. 8 от ППЗРАС), състояло се на
10.02.2012 г.
Рецензията е разработена в съответствие с изискванията на
ЗРАСРБ (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г. и
изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.), Правилника към него и Инструкция N
6 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.
Конкурсът за академичната длъжност „Доцент” е обявен за
нуждите

на

Архитектурния

факултет

на

университет „Черноризец Храбър”, Варна.

Варненския

свободен

По обявения конкурс

единствен участник е д-р арх. Станчо Веков.
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА
1.1. УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Арх. Станчо Веков участва активно в учебно-преподавателската
работа – творческият му път е свързан през последните години с
Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. Той е ангажиран първоначално като хоноруван преподавател (2004-2006), а от
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2007- 2012 е гост-преподавател, на основен трудов договор. Преподава дисциплината „Реконструкция на сгради” в специалности „Архитектура” и „Дизайн за архитектурата”. Води упражнения по дисциплините: „Архитектура на Търговски и бизнес сгради”, „Дизайн за архитектурата”, Архитектура на интериора”. Преподавал е „Архитектура на
интериора” на специалност „Пространствен дизайн” (2007/8-2008/9), а
дисциплините „Дизайн за градска среда”, „Дизайн за историческа
среда” и „Градска ревитализация” (избираема) преподава от учебната
2011-2012 година.
Публикуваните учебни материали на кандидата включват:
• „Реконструирани пространства/I част Екстериорни пространства”,
авторски труд, в помощ по дисциплината „Реконструкции на
сгради”, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”;
Сериозна е работата на арх. Станчо Веков със студенти в
научно-изследователски и художественотворчески проекти. Тя включва: Организиране на студенти по подготовка и представяне на студентски изложби в и извън университета, сред които - Дизайн за архитектурна среда и Реконструкция на сгради,

ВСУ, 25 февруари 2011;

„Градска ревитализация” – Дом на САБ Варна , 11- 31 март 2011;
София/Женски пазар - Централен дом на САБ, ул.„ Кракра” 11, София,
18-30 март 2011; „Пристанище Варна/ нов образ”, изложба от
Международен студентски пленер Балчик, 18 юли 2011, Централен
дом на САБ, София; Представяне на студентска изложба „Градска
ревитализация” пред ФАЧР, Дом на САБ Варна, 1 май 2011; Представяне на Изложба от дипломни проекти на ВСУ и Студентски пленер
Балчик на работната среща ФАЧР, Бургас, 12 ноември 2011 и др.
1.2. НАУЧНА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
Дисертационният труд на арх. Станчо Веков е на тема: НОВИЯТ
ЖИВОТ НА СТАРИТЕ УЛИЦИ И КВАРТАЛИ. Архитектурно-градоуст-
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ройствени и художествени проблеми при обновяването на търговските
улици и квартали в градовете, изградени през периода 1878-1944, с
илюстрации от Варна, Видин и др. защитен през 2011 г. Трудът не се
рецензира, но се взема пред вид, като важно условие за заемане
на академичната длъжност „Доцент”.
Високо оценявам факта, че д-р арх. Станчо Веков има
разработена и публикувана Монография – важно условие за заемане
на академична длъжност „Доцент”. Да публикуваш книга се изискват
освен високи научни познания и определена творческа смелост.
Научните и научно-приложните публикации на кандидата след
получаване на ОНС „Доктор” са 6 Майстор

на

сецесиона

-

Архитект Майер Аладвемов –

Електронно

издание

LITERNET

http://spisanie.liternet.bg, 2/2012; Европейският контекст на Българската

архитектура след Освобождението, сп. Простори, кн.1/2012, Изд.
„Славена” ООД, Варна; Кирил Шиваров - пионер на архитектурния
синтез в България, Известия на СУ – Варна, 2011; Новият живот на
старите улици и квартали (още за методите на градската ревитализация), сп. Архитектура, кн.4/2011; Пристанище Варна – нов образ, Арх §
Арт форум, 11-18 август 2011; Арх. Хавиер Пеня проведе workshop
във ВСУ „Черноризец Храбър”, Информационен бюлетин на КАБ
(електронен), бр. 46/ноември 2011.
В раздела - научни и научно-приложни разработки – можем да
отнесем подготвен и реализиран авторски кураторски проект „Изчезващите къщи/ хубавите къщи” I/2007, II/2008 и II/2009, в подкрепа на
кампанията „Наследство в риск” на САБ, с общо 9 издания.
Приложени в практиката резултати от авторския проект са отразени в
подготвен и издаден Каталог на проекта „Изчезващите къщи/ хубавите
къщи”, изд. Хеликс прес, 2010 и др. издания.
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Това показва траен интерес и задълбочено изследване на
поставените проблеми и задачи, в резултат на което са направени и
значителни научни и научно-приложни приноси.
1.3 НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ
Със своята научна продукция д-р арх. Станчо Веков прави
приноси с научен и научно-приложен характер.
ОБОБЩЕНО: Характерът на научните приноси на кандидата
в конкурса могат да се отнесат към:
• обогатяване на съществуващите знания чрез получаване на
потвърдителни факти, както и получаване и доказване с нови
средства на съществуващи факти и проблеми;
• приложение на научни постижения чрез внедряване на резултатите в реалната архитектурна практика – проектиране и
строителство.
2. ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА
Предложените публикациите са разработени самостоятелно от
д-р арх. Станчо Веков. Това ми дава основание да приема, че
анализът, оценките, предложенията и изводите са в най-голяма
степен лично дело на участника в конкурса.
3. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Към д-р арх. Станчо Веков имам препоръка да акцентира в
бъдещата си работа на разработването и публикуването на повече
научни статии у нас и в чужбина освен в специализирани издания
с по-голям тираж и аудитория (например – в специализирани
списания). Това ще позволи постигане на по-голяма цитируемост в
българската и чуждестранната архитектурно-строителна наука, което
ще му донесе по-голямо признание като учен.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Д-р арх. Станчо Веков е практикуващ архитект, с реализации на
обекти, в широк спектър на архитектурната практика у нас. Специализира в областта на градската реконструкция, интериора и дизайна.
Има национални и регионални награди, включително Златен плакет на
ВСУ „ Черноризец Храбър” (2011). Той е Член на Контролния съвет на
Съюза на архитектите в България; Член на Регионална Камара на
архитектите в България/ пълна проектантска правоспособност; Член
на жури за „Награда Варна” на Община Варна за 2012;
Професионалната активност на автора включва още: Участие в
Кръгла маса „Опазване на културното наследство”, организирана от
МК , САБ и КАБ, Централен дом София, 20 април 2011; Участие във
„Форум на архитектите от Черноморския регион” (ФАЧР), на тема
„Идеи за пространствен модел на устойчиво развитие в Черноморския
регион с културен ландшафт и повишена капиталност на териториитехоризонт 2015-2050 г.”, Варна 30 април-01 май 2011; Участие в работна среща на ФАЧР на тема „Архитектурната политика на Черноморския регион”, Бургас 12-13 ноември 2011.
В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) както по отношение на обявяването му, както и по отношение на представените
материали. Научната и педагогическата дейност на д-р арх. Станчо
Веков съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника към него
и Инструкция 6 към Наредба 3 за Академичния състав на ВСУ
„Черноризец Храбър” за заемане на академична длъжност „Доцент”.
Предвид всичко гореизложено оценявам високо научната,
учебно-преподавателската, проектантската и експертната работа
на кандидата и с убеденост давам своя положителен вот,
предлагайки д-р арх. СТАНЧО ВЕКОВ да заеме академичната
длъжност „ДОЦЕНТ” по Професионално направление
5.7.
Архитектура, строителство, геодезия, Научна специалност
„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли”
във ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.
Рецензент:
........................................................................
Член-кореспондент на БАН, проф. д.арх.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ,
Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки

София, 10.03.2012 г.
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