СТАНОВИЩЕ
От:

доц. д-р арх. Александър Д. Слаев

Относно:

Конкурс

„доцент“

по

за

заемане

на

професионално

академична
направление

длъжност
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
на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Настоящото становище е разработено на основание на Заповед
№275/ 06.02.2012 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” – проф.
д.ик.н. Анна Недялкова. То е изготвено в съответствие с изискванията
на Закона за развитие на академичния състав в Р България (ЗРАСРБ),
на Правилника към ЗРАСРБ, както и на Инструкция №6 на ВСУ
„Черноризец Храбър” за академичния състав.
След запознаване с представените от кандидата документи,
референции и справки в съответствие с изискванията за академичната
длъжност

„Доцент”,

формулирани

в

цитираните

законови

и

подзаконови актове констатирах следното:
1. Образователни и научни степени
Д-р арх. Станчо Веков притежава образователна и научна степен
„доктор”, което е задължително условие за заемане на академична
длъжност „доцент“ съгласно член 24, т. 1 от ЗРАСРБ. Темата на
докторската му дисертация е „Новият живот на старите улици и
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квартали”. Дисертационният труд е в сферата на обновяването на
търговските улици и квартали, изградени в българските градове през
периода 1878-1944 и третира градоустройствените и архитектурни
аспекти на проблематиката.
2. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Преподавателската дейност на д-р арх. Станчо Веков изцяло
отговаря на изискванията на член 24, т. 2 от ЗРАСРБ. Той притежава
7.5-годишен преподавателски опит – първоначално като хоноруван
преподавател, а от 2007 като гост-преподавател на основен трудов
договор. Преподавателският му стаж е в Архитектурния факултет на
ВСУ

„Черноризец

Храбър”.

Към

момента

той

преподава

за

специалности „Архитектура” и „Дизайн за архитектурата” следните
дисциплини: Реконструкция на сгради, Дизайн за градска среда,
Дизайн за историческа среда, Градска ревитализация. Преподавал е
също и Архитектура на интериора. Води упражнения по дисциплините:
Архитектура на търговски и бизнес сгради, Дизайн за архитектурата,
Архитектура на интериора.
3. МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ
Съгласно
представи

изискванията

публикуван

на

ЗРАСРБ

монографичен

кандидатът
труд

или

трябва

да

равностойни

публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен
"доктор". В тази връзка публикациите на д-р арх. Станчо Веков,
направени след защитата на докторската му дисертация са:
1. Монография - Реконструирани пространства l Екстериорни
пространства, 2012 - Университетско издателство, ВСУ
2.

Архитект

Майер

Аладжемов

–

майстор

на

сецесиона,

Електронно издание LITERNET http://spisanie.liternet.bg, 2/2012;
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3. Европейският контекст на българската архитектура след
освобождението, Сп. Простори, кн. 1/2012
4. Кирил Шиваров – пионер на архитектурния синтез в България,
2011, Известия на Съюза на учените, Варна
5. Новият живот на старите улици и квартали, Още за методите
на градската ревитализация, Сп. Архитектура кн. 4/2011
Особено

внимание

следва

да

се

обърне

на

монографията

„Реконструирани пространства l Екстериорни пространства” и на
статията „Архитект Майер Аладжемов – майстор на сецесиона”, които
имат приносно значение за научното творчество на арх. Веков.

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ
Въз основа на посочените до тук публикации, както и въз основа
на архитектурно-творческата продукция на кандидата мога да направя
заключение за следните основни приноси на д-р арх. Станчо Веков:
− Задълбочаване и разширяване на научно-приложните методи за
реконструкция и ревитализиране на архитектурното наследство
и

за

нова

интерпретация

на

исторически

формираните

архитектурни и градски пространства;
− Принципи и подходи за интегриране на архитектурни стилове от
различни епохи.
− Реализиране

на

научно-обосновани

иновативни

подходи

в

архитектурната практика

5. ОБЩА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ
От представените материали е видно, че д-р арх. Станчо Веков
отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния
състав в Р България (ЗРАСРБ), на Правилника към ЗРАСРБ, както и на
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Инструкция №6 на ВСУ „Черноризец Храбър” за академичния състав за
заемане на академичната длъжност „доцент”. Той напълно притежава
необходимия

образователен

ценз,

представил

е

издаден

монографичен труд и достатъчни като брой и качество публикации,
включително след придобиване на докторска степен, които доказват
научния му принос, а, освен това, има и плодотворна архитектурнопроектантска практика.
Към д-р Веков може да се отправи препоръка още повече да
задълбочи своите проучвания в сферата на реконструкцията на
архитектурните

обекти

и

урбанистичните

пространства,

като

фокусира върху методологичния характер на изследванията си.

се
По

този начин той би постигнал допълнителен положителен резултат от
съвместяването на научната, научно-приложната и архитектурнотворческата си дейност.

В

заключение

и

въз

основа

на

приведените

изводи

и

съображения препоръчвам д-р арх. Станчо Веков да бъде избран за
„доцент”

по

строителство

професионално
и

геодезия

направление

(Архитектура

на

5.

7.

Архитектура,

сгради,

конструкции,

съоръжения и детайли, Синтез на архитектурата с другите изкуства,
Интериор и Архитектурен дизайн).

Варна, 10.03.2012 г.
Автор на становището:

...............................
(доц. д-р арх. Александър Д. Слаев)

4

