СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р арх.Любен Янков Сиврев, София, ул.„Герлово” 11
по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” към ВСУ
"Черноризец Храбър” - Варна, научна специалност ”Архитектура на сгради,
конструкции, съоръжения и детайли”-шифър 02.17.05., обявен

с единствен

кандидат д-р арх.Станчо Веков
Д-р арх. Станчо Веков се представя на конкурса с материали, групирани
основно в 3 раздела, както следва:
1.Научно-изследователска дейност;
2.Проектантско-творческа дейност;
3.Учебно-педагогическа дейност.
Научно-изследователска дейност
Дисертационният труд на арх. Станчо Веков „Новият живот на старите улици и
квартали” разглежда архитектурно-градоустройствени и художествени проблеми
при обновяването на търговските улици и квартали в селищата, изградени през
периода 1878-1944, с илюстрации от Варна, Видин и др. Трудът е защитен през
2011 г. Той не се рецензира, но е основен фактор при цялостната оценка на
кандидата за академичната длъжност „Доцент”.
Д-р арх. Станчо Веков има разработена и публикувана в същата област
Монография „Реконструирани пространства/ I Екстериорни пространства”
– важно условие за заемане на академичната длъжност „Доцент”.
От публикациите на кандидата след получаване на общообразователната и
научна степен „Доктор” с научно- аналитична стойност приемам следните
разработки : «Архитект Майер Аладжемов – Майстор на сецесиона»;
«Европейският контекст на Българската архитектура след Освобождението”;
„Кирил Шиваров - пионер на архитектурния синтез в България”; „Новият живот на
старите улици и квартали”.
Арх.Веков има значими публикации и преди докторантурата, а именно:
„Преродени пространства»; « Бъдещето на българската архитектура се корени
в повторния прочит на нейното европейско начало»; «Видин - архитектурни
ревизии»; «Реконструирани пространства»; «Архитектурата - код за национална
идентичност» и др. Впечетлява последователността на интересите на автора и

аналитичността в изследванията му. За академичната длъжност «доцент» на
архитекта, освен творческата и педагогическа дейност, трябва да се гледа
цялостната научна биография. Това е пътя на последователното му научнотворческо израстване, което не може да се дели на преди и след доктурантурата.
Проектантско- творческа дейност
Арх.Веков има реализирани интересни архитектурни обекти. С много пластика и
колорит се отличава реализацията му «Сити автоцентър Варна». В решението се
чувства характерното за автора аналитично мислене и функционалност. Това е
един много успешен проект.
Със същата изчистена линия и лаконичност се отличават и
обектите:»Реконструкция на жилищна сграда на ул.»Славянска» 30»-паметник на
културата; «Жилищна сграда град Банкя» и «Мемориал на украинските войни».
Педагогическа дейност
Арх. Веков е много уважаван преподавател. Води самостоятелен учебен курс
във ВСУ „Черноризец Храбър”-Варна, бил е Гост-преподавател във Факултета по
строителен мениджмънт-Белград. Участва много активно в извънучебната
дейност на ВСУ-Варна (изложби, пленери, практики). Ръководените от него
студентски проекти се отличават с високо качество и завършеност.
Критичнити бележки
Натрупаният научен, творчески и педагогически опит задължава арх.Веков да
разгърне в още по-голяма степен изследователската си и творческа дейност.
В заключение към всичко казано до тук и като изхождам от:
-наличието на научно-образователната степен Доктор-архитект ,
-научно-изследователската работа с безспорен теоритичен и приложен принос,
-много успешната педагогическа дейност,
препоръчвам на почитаемото Държавно жури да избере д-р арх. Станчо Цеков
Веков за доцент по специалността със шифър 02.17.0.5 „Архитектура на
сгради, конструкции, съоръжения и детайли”.
София, март, 2012 г.

проф. д-р арх. Любен Сиврев

