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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от професор дн архитект БЛАГОВЕСТ ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ 

(УАСГ, пенсионер) 

* основание: Заповед на Ректора на УАСГ № 484/21.10.2022 г. и решение 

на първо заседание на НЖ - протокол №1 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” в област Технически науки по 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност „Теория и история на архитектурата” за нуждите 

на кат.История и теория на архитектурата - обявен в ДВ. бр. 

№61/02.08.2022 г. и в интернет страницата на УАСГ. 

       Като кандидат участва доктор арх. ВИХРЕН КОСТАДИНОВ 

БАКЪРДЖИЕВ, главен асистент в катедра „История и теория на 

архитектурата” към Архитектурен факултет на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия.  

1. Кратки биографични данни 

Вихрен Бакърджиев е роден в Пловдив на 1 април 1963 г. 

Средното му образование е придобито във физико-математическа  

гимназия в Русе. 

          Завършил е висше образование по архитектура /”магистър” в УАСГ, 

София през 1989 г., а през 2010 г. е придобил и образователно научна 

степен „доктор”. 

         През 2013 г. след спечелен конкурс Бакърджиев е постъпил на работа 

като главен асистент в кат. “История и теория на архитектурата“ на УАСГ. 

         Общият преподавателски стаж като редовен преподавател на 

Бакърджиев е около 9 години. През  това време той преподава главно 

историко-теоретични проблеми на архитектурата в различни курсове 
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лекции и практически занятия по изобразителни средства в архитектурата 

и основи на архитектурното проектиране… 

         Преди относително късната си преподавателска кариера архитект 

Бакърджиев е притежател на малка професионална практика, но със 

значителен проектантски опит. Тя протича главно в Русе и частично в 

София. Като архитект е автор и ръководител на доста архитектурни 

проекти, повечето - реализирани.  

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът Вихрен Бакърджиев участва в конкурса с: 

 Преподавателска дейност. 

 Монография - 1 брой; 

 Публикации /статии - 21 броя; 

 Архитектурни проекти - 3 бр. 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в 

литературата (известни цитирания) - 13 бр. цитирания в eдна 

монография, статии в Годишник на УАСГ и сп. Архитектура. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

         Д-р Вихрен Бакърджиев чете лекции, посветени на проблеми на 

архитектурната история и теория, както и на основите на архитектската 

професионална практика.  Той ръководи и курсови проекти и задачи към 

кат. История и теория на архитектурата.  

        Подробното описание на водените лекции и упражнения включва: 

- История на архитектурата на 19 и 20 век – лекции. /Курсът му 

осигурява нормативното изискване за разполагаеми 30 часа 

лекции. 

- Съвременни явления в архитектурата – лекции /споделен курс. 
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- Изобразителни средства в архитектурата – 15 часа лекции и 

различен брой упражнения. 

- Основи на архитектурното проектиране – упражнения 

/непостоянен курс. 

- Бакърджиев има преподавателска дейност и в НХА. 

В редовната си преподавателска активност той проявява отлични   

дидактични умения и изключителна ерудиция, основаващи се на лични и 

професионални качества и значителен опит, което е от особена важност за 

преподавател в катедра, където програмите варират от теоретични до чисто 

приложни. 

4.2. Научна и научно приложна дейност, архитектурно творчество 

     Доминиращите творчески дейности на Вихрен Бакърджиев са научна и 

архитектурно проектантска. Той е автор на 21 статии с теоретичен 

характер, на една монография и на много архитектурни проекти. От 

значение е и преводът на книгата на Ян Сейка за архитектурата на ХХ век, 

която Бакърджиев прави преди собствените си активни научни занимания. 

 Монографията със заглавие „Канон и стил в архитектурата”  

е най-значимата научна работа на кандидата. В нея се разглеждат 

проблемите на историческото развитие на архитектурата от древността до 

днес, намиращи своето изражение в диалектиката на термините „канон“ и 

„стил“. Всъщност това са основни термини в теория на архитектурата със 

значение за цялостното и разбиране и историческо развитие. 

       По силата на отлично изградената си структура, убедителна и 

изчерпателна аргументация и “кристалинна” научна форма работата е 

постигнала поставените си цели.  

       Монографията е съставена от Увод, 11 глави и послеслов, 

разгърнати в 314 стр. плюс Библиография, бележки и списък на 304 

илюстрации. Анализирана и оценена е в един “Вместо предговор”/проф. 
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д-р арх. Георгий Станишев и съпътстващи още две рецензии /на д-р арх. 

Мария Диамандиева и американския физик проф. Тихомир Христов.  

За обхватна и най-компетентна научна оценка тези рецензии на труда са 

изключително необходими, защото дават истинската професионална 

представа за качествата на монографията, които са трудно постижими с 

рецензиите и становищата на специалното научно, но комплексно  жури... 

       Тази книга е рядко явление в тази страна, където малко хора мислят 

чисто и в дълбоката ѝ същност теорията на архитектурата.  

 Публикациите - статии  са 21 броя, от които се описват само една 

част. /Не се рецензират! 

 Архитектурното творчество на арх. Бакърджиев е  

впечатляващо. Той  е проектирал предимно жилищни сгради, но още и: 

някои обществени сгради, промишлени сгради и градоустройство. 

Безспорно най-впечатляваща е тази част от творчеството на кандидата, 

отнасящо се до големите апартаментни блокове. Общо почти цялото 

проектантско творчество на арх. Бакърджиев е реализирано в 

строителството и с проверен и проверим ефект.  

4.3. Внедрителска дейност 

     Арх. Бакърджиев е внедрил оригинални архитектурни проекти с принос 

в градското изграждане, художественото моделиране на града, социален и 

икономически ефект. 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

 Анализ и оценка на монографията 

          Георгий Станишев определя книгата на Вихрен Бакърджиев като 

“конгломерат от разсъждения върху ролята и динамиката на 

понятията канон и стил в архитектурния процес.“  

Това очевидно е вярно и също - най-краткото възможно определение на 

разглежданото изследване. 
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Първа глава формално е исторически преглед на понятията канон и стил. 

В действителност тя е нещо повече, дори нещо друго, защото фактически е 

аналитична, разкривайки „причините за застоя или внезапната промяна в 

полето на архитектурното формообразуване“, според самия автор. 

Втора глава изследва идеалните форми в архитектурата. Тук се 

разглеждат две идеални фигури – квадрата и кръга от историята на 

архитектурното формообразуване като пример за основни творчески 

стремежи – всеки автор да постигне „свой личен принос в постигането на 

естетичното (красивото) – абсолютното, неизменното, хармоничното, 

вечното...“ /ВБ. Исторически се изследват математическите достижения в 

тези търсения, различията в пространствен и времеви план, различните 

находки, символни форми и установявани канони и стилове. Значим 

момент тук е разглеждането и на физическия смисъл на пространството, на 

космоса... 

Трета глава има диалектичен смисъл, противопоставяйки геометризъм и 

органика, класическата и модерната естетика. Така понятията, предмет на 

интереса на автора, се разглеждат в съвременна светлина.  

Ворингер се явява като основен цитиран автор - обосновано и с последици 

за целостта на изследването. 

     Изяснява се важната теза за превръщанията на канона в стил и на стилът 

в канон. 

Четвърта глава преминава на по-високо ниво, разглеждайки проблемите 

на целостния архитектурен език в неговата еволюция. Промяната на 

формите във времето е резултат от множество причини, които тук са 

описани, анализирани и разбрани по познователен, но и по творчески 

стимулиращ начин, с което се надхвърлят чисто изследователските задачи 

на един научен труд. 

Пета глава изследва архитектурния тип, различните присъщи негови 

аспекти, художествения образ. Близко до Витрувий обичайно се 
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основополагат в сградите, цел на един архитектурен проект, трите 

изисквания: „функционалност, конструктивна целесъобразност и 

изразителен художествен образ“. /ВБ Прегледът на еволюцията на тези  

аспекти на архитектурата е в динамичен контекст, показва как 

архитектурата променя канона и стила на формата си във времето. 

Шеста глава връща в началото на историята, за да изясни генезиса на 

архитектоничното. Безспорно – основа на архитектурното. Гръцкият ордер, 

култовите постройки на Египет и Рим са началните и основни примери за 

смисъла и формата на архитектоничното. То, като формиращо 

пространство на простия монотонен ред на еднакви, равномерно 

разположени материални елементи. Начало, доста по-късно променило се 

към течащо и преливащо се във всички посоки, от вътре навън и обратно. 

Пространство вече „с комуникативност и диалогичност“/ВБ, дължаща се 

на сложен ритъм и пулсации на неговото обкръжение...  

Важна за изводите и ползата на изследваните тук проблеми е включването 

и на българската история. 

Седма глава съдържа римския пример в предишния изследван въпрос. 

Той е акцентиран като алтернативен и дори противоположен на гръцкия. 

Напълно основателно и обосновано. Арко-сводовата /куполна конструкция 

и римският бетон са обилно представени и изчерпателно описани в тази 

част на изследването. Постигнат при Рим е нов мащаб, нови типове сгради 

и забележителни примери. Архитектурното величие на римските 

постижения е доказано във времето, повтаряно и възпроизвеждано 

многократно... 

Осма глава поставя мистиката и схоластиката като основание на 

съответната архитектура – канон и стил в тази светлина. Изследването 

прониква в дълбоката същност на определящи предпоставки и 

идентификации на архитектурата на източната /Византия и западната 

архитектура. Тук авторът – архитект преминава далече над 
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професионалната си ограниченост и успява да слее в едно цяло 

религиозната духовна същност с формата, която тя предизвиква... 

Бакърджиев спори с клира по въпроса за формата на храма. Той отлично 

защитава тезата за това, че клирът на Източната църква обърква понятията 

канон и стил като претендира за форма на храма /“канон“, всъщност 

показваща това, което представлява „стил“. 

Девета глава извежда и защитава идеята за монументалност и 

възвишеност на формообразуващата идея на европейския запад /Романска 

и Готическа архитектура. Тази архитектура изживява истинска, ефективна 

еволюция, коренна промяна. И това има както материални /стрителни и 

икономически стойностни последици, но и - особено - значимо символно-

съдържателно значение... 

Десета глава продължава към Ренесанса и Барока. Авторът по примера на 

ренесансовите майстори описва реплики на античната архитектура, като 

основополага защитената от него теза за първичност на „тектонично“ 

предпоставената начална форма. Нататък настъпват промени – виж Барока, 

където реализмът  е сменен от илюзорност.  

Следващият изследван и отлично представен епизод е предмодерният с 

множество примери за динамиката на канона и стила. Това е 19 век в 

Съединените щати. Там, в Щатите изникват небостъргачите, възниква 

проблемът за присъщата форма на стоманената сграда. Общо погледнато 

тук доминира рационализмът и неговите специфични /за 19 век, форми. Но 

това е един преходен период, на който истинската му идентичност се явява 

по-късно... 

Единадесета глава – Модерност. Бакърджиев следва идеята на няколко 

автори за „настигане“ на традиционно следващите се една друга 

противопоставени характеристики и тяхното почти едновременно вече 

съществуване. В главата отлично разбрано и изчерпателно са представени 

различните периоди в променливото модерно движение като доминанта на 
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събитията в архитектурата на ХХ. Съответно – в динамиката на канона и 

стила, в техните разместващи се роли и значение за следващите 

драматични процеси в архитектурата. 

       Вихрен Бакърджиев защитава тезата, че Модернизмът „отдавна вече не 

е само видимата, материално построена форма. Той е по-скоро метафора 

на прогреса и неговата идеология, а канонът му може да бъде всякакъв – и 

ортогонално-геометричен, и скулптурен.“ И това вече исторически зависи 

единствено от авторската визия и лични формални предпочитания. Няма 

сила, която да изисква „канонизирани форми“, познати от архитектурната 

история. Изборът и на „художествен език“/“стил“ зависи само от личната 

творческа воля на автора, според Бакърджиев. 

Канонът и стилът са обективно съществуващи и взаимодопълващи се 

диалектически противоположности, способни и практикуващи 

периодически трансформации една в друга... 

„Стилът представлява видимите   и добре разпознаваеми художествени 

белези на архитектурната форма, а канонът – формообразуващия принцип 

на нейното изграждане...“/ВБ завършва трудът в Послестил... 

           Определящи за оценка на качествата на труда са следните 

акценти в неговия текст - приносите на книгата “Канон и стил” могат 

да се открият в следните постижения: 

1. Авторът формулира и обосновава диалектиката на  

понятията “канон“ и “стил“ в архитектурната теория и практика по 

оригинален начин. Книгата в този смисъл напомня и може да бъде 

определена като късен /години след най-яркия си представител тук проф. 

Мила Иванова, представител на т. нар. “Историческа теория”.  

Поради дори само този факт, но и заради високите си интелектуални 

качества, изключителни познания за историята и професионализма в 

архитектурата, тази книга притежава качествата на труд с общо 

архитектурно достижение като ниво и съответно значение. 
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         Посочени са основни примери в историческото развитие на 

архитектурата за различни канони и стилове. Прави се анализ на всички 

основни известни схващания за смисъла на термините. Предлага се 

убедителна обобщаваща и особена гледна точка на автора по тези 

термини. Цитирани са голям брой знаменити изследователи на темата. 

Книгата изобилства от примери за анализи от световноизвестни учени в 

тези области като Ервин Пановски, Ернст Гомбрих, Алоис Ригъл, Хайнрих 

Вьолфлин, Вилхелм Ворингер, Зигфрид Гидион, Бруно Дзеви и др. 

2. Трудът представлява новост за архитектурната наука  

в България, нехарактерна за масовата архитектурна практика и по 

света - това е една нова теоретична парадигма. В работата си авторът 

доказва аргументирано и с огромен брой средства и примери, съществени 

нови страни в съществуващи научни проблеми и теории за 

архитектурата /”нов опит за теоретично осмисляне на 

архитектурната история”. Приносите в труда обогатяват 

съществуващите знания за историческата еволюция на архитектурата 

като го издигат на ново - по-високо професионално ниво; 

3. Значимостта на приносите за науката и  

практиката се състои в теоретичното осмисляне - 

 на процесите в архитектурата,  

 на взаимодействието на архитектурата с другите изкуства и  

 на еволюционното историческо развитие на самата 

архитектура /”изграждане и разрушаване”. 

4. Надхвърляйки строго теоретичните рамки на  

архитектурата авторът свързва проблемите, проявявани в историята 

на архитектурата чрез нейните форми със съдържанието – 

философски и въобще хуманитарно. Така изцяло теоретичната 

архитектурна книга достига по-високи – културни нива. 

 Оценка на архитектурните проекти 
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     На архитектурните проекти на кандидата може да се постави отлична 

професионална, социална и културна оценка. Ярко изразената им 

идентичност е знак за оригиналност, съчетана с концептуална и теоретична 

обоснованост и конкретно историческа принадлежност. Средата, която 

проектираните от Бакърджиев сгради създават е съвременна и уникална. 

Със своето впечатляващо качество, социално и културно значение 

архитектурните проекти и построените по тях сгради от арх. Бакърджиев 

внедряват и прилагат постижения на науката и в практиката. 

          Заслужава специално внимание и основната обществена сграда, 

реализирана по проект на архитект Бакърджиев – сградата на Спешна 

помощ в Русе. Тук за отбелязване е подходът на автора, формиран от 

неговата забележителна теоретична подготовка, ясна концептуална 

постановка и структурно-морфологично моделиране. Сградата притежава 

и пластически качества, обогатявайки пространствената среда и социалния 

контекст. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

    Представените рецензирани материали са лично дело на кандидата. 

Монографията е изцяло авторска, самостоятелна негова работа, статиите - 

също. Архитектурните проекти са авторско дело на кандидата. 

       6. Критични бележки - няма 

       7. Лични впечатления 

           Познавам кандидата от времето на неговото следване, 

преподавателската му работа, от неговата научна и творческа дейност. 

Държа да подчертая, че особеностите в личностното, творческото и 

академичното изграждане на Вихрен Бакърджиев бележат стриктно 

следване на един /сякаш -  предначертан път с логичен и впечатляващ 

резултат. Като дете той отлично овладява знания и умения във великото 

изкуство на музиката, учи задълбочено математическите сложности и 
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“тайни” в средното си физико-математическо училище, от съвсем малък та 

до края на гимназията се занимава на най-високо ниво с изобразително 

изкуство. Вихрен Бакърджиев рисува отлично до професионално ниво! 

Кандидатът е високо отговорен архитект, преподавател и изследовател - 

винаги се стреми да даде най-доброто от себе си, не се задоволява с 

постигнатото, върши всяка работа по най-добрия начин.  

     Той е високо етичен във всичките си действия и отношения.  

       8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

          Кандидатът Вихрен Бакърджиев е дългогодишен преподавател по 

дисциплини от предмета на конкурса с доказана изключителна ерудиция, 

голям опит и постигнати високи резултати в катедрата.  

Той е изследовател със значително  и значимо научно творчество. 

Творческо-проектантската му дейност е разнообразна и се отличава с 

качества, високо положителни в контекста на конкурса.  

          Вихрен Бакърджиев отговаря напълно на изискванията на ЗРАСБ, 

Правилниците за приложението му и на специфичните изисквания, 

определени в Регистъра на НАЦИД. Постигнатите от него точки по 

показателите на регистъра дори надвишават необходимите за целта. 

           На основание на направените анализи и всестранните 

положителни оценки, предлагам:                

доктор архитект ВИХРЕН БАКЪРДЖИЕВ ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЗА 

„ДОЦЕНТ“ по професионално направление 5.7. архитектура, 

строителство и геодезия, научна специалност „Tеория и история на 

архитектурата” за нуждите на катедра История и теория на 

архитектурата при Архитектурния факултет на УАСГ. 

12.12.2022                                                     Рецензент:  

(проф. дн арх. Благовест Вълков) 

Iliyan Georgiev
Pencil


