СТАНОВИЩЕ
От: проф. д-р арх. Росица Йорданова Никифорова
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
Архитектурен факултет/ ВСУ „Черноризец Храбър”.
Преподавателска дейност
Арх. Станчо Веков е ангажиран първоначално, като хоноруван
преподавател, за периода 2004-2006г., а от 2007- 2012 е гост-преподавател,
на основен трудов договор в Архитектурния факултет на университета.
Преподава дисциплините „Архитектура на Търговски и бизнес сгради”,
„Дизайн за архитектурата” и „Интериор”, като асистент на проф. д-р арх.
Росица Никифорова и като 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”
(избираема), от настоящата учебна година.
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.
Извънаудиторната заетост на д-р арх. Веков е изключително активна. В
съчетание с неговата ангажираност като член на Управителния съвет на
Дружество САБ, Варна и член на Контролния съвет на САБ той насочва
работата на студентите към актуални за колегията теми и идеи.

Организатор и куратор е на изложби на студентски/дипломни проекти, във
ВСУ „Черноризец Храбър” и САБ Варна, повечето от които са показани и
в Централния дом на САБ София. Подготвя участието на студентски
проекти на 12 и 13 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 1947/53 г.
Научно-изследователска дейност
Ръководител е на дългосрочния интердисциплинарен проект „Изчезващите
къщи/хубавите къщи” 2007/2009, на САБ Варна, в подкрепа на Национална
кампания „Наследство в риск” на Съюза на архитектите в България.
Представял е свои доклади на научни конференции на университета – 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;
Представя анализ на тематични дипломни проекти на ВСУ и Студентски
пленер Балчик на работната среща ФАЧР (Форум на архитектите от
Черноморския регион), Бургас 12 ноември 2011.
Има авторски публикации в национални и местни издания – е-journal на
ВСУ, LITERNET, сп. „Архитектура”, „Арт&Арт борса”, сп. „ Знаци”,
сп. „ Простори”.
През юни 2011г. защитава докторска степен по архитектура, на тема
„Новият живот за старите улици и квартали”, с р-л проф. д-р арх. Р.
Никифорова.
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”.

Реализиран е през февруари 2012 г. като печатно издание на
Университетското издателство ВСУ „Черноризец Храбър”.
Изданието има съществена връзка с дисертационния труд, но
притежава качества (обогатено съдържание, анализи на актуални
реализации), които го превръщат в ценна информация за студенти и
практикуващи архитекти. Подготвена за печат е и „Реконструирани
пространства/ II част Интериорни пространства”, която предстои да бъде
издадена от същото издателство.
Научно-изследователската
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Веков

се

характеризира с постижения в нови методични подходи и в обогатяване на
съществуващо

знание.
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опознаване на новостите в науката и практика – твърдя, че е един от найинформираните колеги, съчетаващ изследователската с проектантска
работа. Препоръчвам разширяване на кръга от темите, които да станат
обект на изследване в бъдеще и специално тези за Черноморския регион.
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”, по случай 20-годишния юбилей 2011.
Отчитайки многостранната и ефективна преподавателска и научноизследователска дейност, както и много премереното положително
отношение към студентите, препоръчвам убедено да бъде одобрена
кандидатурата на д-р Веков за заемане на академичната длъжност „доцент“
по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия.
Проф. д-р арх. Росица Никифорова
05.03.2012

