
С Т А Н О В И Щ Е  
от проф. д-р арх. Орлин Давчев 

Декан на Архитектурен факултет при 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, 
строителство и геодезия“ за нуждите на катедра „История и теория на 
архитектурата“ към Архитектурен факултет, обявен в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г. и 
в сайта на УАСГ.  Като единствен кандидат участва гл.ас. д-р арх. Вихрен 
Костадинов Бакърджиев от катедра „История и теория на архитектурата“, 
Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ), София. 
 
Становището е представено в качеството ми на: 

• Член на Научното жури, назначено със Заповед №484/21.10.2022 г. на 
Ректора на УАСГ, на основание Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на 
ЗРАСРБ.  

• Автор на становище по конкурса с протокол от решение на Научното  
жури при първото му заседание. 

 
1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев е роден през 1963г. в гр. Пловдив и 
завършва средното си образование през 1981г. в Математическа гимназия 
„Баба Тонка”, гр. Русе с профил математика и физика. Дипломира в 
специалност Архитектура с ОКС Магистър през 1989г. в УАСГ, гр. София, като 
получава Голямата награда на САБ за дипломен проект. През 2010г. придобива 
ОНС „доктор“ по докторска програма „Теория и история на архитектурата“, с 
дисертационен труд на тема „Рационалност и Експресия в немската 
архитектура от периода на Модернизма (модел на еволюцията на 
архитектурния език)“.  

Aрх. Бакърджиев стартира своята професионална практика като проектант 
в ГЛАВПРОЕКТ, гр. София в периода 1989 – 1993 г., и като главен архитект на 
Община Иваново, област Русе от 2001 до 2003 г. От 2003 до 2012 г. е хоноруван 
преподавател, а от 2012 и редовен преподавател, главен асистент към Катедра 
„История и теория на архитектурата” при Архитектурен факултет на УАСГ. 
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Кандидатът е член на Съюза на архитектите в България и Камарата на 
архитектите в България. 
 
2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

В настоящия конкурс са подадени следните документи от кандидата арх. 
Вихрен Бакърджиев: 
Общ брой – 18  

• Монография - 1  
• Статии  - 16; 
• Доклади - 1; 

По място на публикуване: 
• Статии в национални списания - 15; 
• Доклади в трудове на международни научни конференции в  
България – 1; 
• Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии  
и семинари – 1; 

По езика, на който са написани: 
• На български език – 17; 

По брой на съавторите: 
• Самостоятелни - 17; 
 

3. ОТРАЖЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА КАНДИДАТА В ЛИТЕРАТУРАТА  
В представения списък на известните цитирания от кандидата са 

посочени 15 източника на цитиране, включително цитирания или рецензии в 
монографии и колективни томове с научно рецензиране или нереферирани 
списания с научно рецензиране. 

 
4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА 

Приложените документи илюстрират изчерпателно преподавателската, 
професионално-творческата, научно-изследователската и приложна  дейност 
на кандидата.  

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

От приложените документи на арх. Вихрен Бакърджиев, може да се 
потвърди, че кандидатът реализира активна учебно-педагогическа дейност, 
подчинена на актуални теми и създаваща благоприятни условия за екипна 
работа. 
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• кандидатът преподава по 5 учебни дисциплини, 2 от които лекционни 
и 7 упражнения към специалност Архитектура; 
 

4.2. Научна и научно приложна дейност  
Може да се обобщи, че научно-приложната дейност на арх. Вихрен 

Бакърджиев е съответстваща на неговото поетапно и възходящо научно, 
учебно-педагогическо и творческо израстване.  
 
4.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Кандидатът арх. Вихрен Бакърджиев участва в конкурса за заемане на 
академична длъжност „доцент” с основен монографичен труд "Канон и стил в 
архитектурата: Нов опит за теоретично осмисляне на архитектурната история", 
в който се разглеждат проблеми от архитектурната история и теория, свързани 
с еволюцията на архитектурната форма, разгледана в конкретиката на 
понятията канон и стил.  
 
5. ОЦЕНКА НА ЛИЧНИЯ ПРИНОС НА КАНДИДАТА 

Освен изброените по-горе академични ангажименти на арх. Вихрен 
Бакърджиев към катедра „История и теория на архитектурата“, може да се 
изтъкнат неговата научно-изследователска и проектантска дейност. Успоредно 
с научните публикации в специализирани български архитектурни издания и 
участия с доклади в национални и международни архитектурни форуми, арх. 
Бакърджиев поставя две авторски изложби в САБ: „Архитектурна графика”, 
2000 г. и „Архитектурни миниатюри”, 2002 г., негов е и превода от немски език 
на книгата на Ян Цейка „Тенденции в съвременната архитектура”, 2003 г.  

 
6. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Аpx. Вихрен Бакърджиев e дългогодишен преподавател в Архитектурния 
факултет на УАСГ. Научните и професионалните му интереси са насочени в 
почти всички полета от широкия тематичен обхват на катедра „История и 
теория на архитектурата".  

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конкурса са спазени изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него по 
отношение както на обявяването му, така и на представените материали. 
Научно-изследователската, учебно-преподавателската, проектантска и 
приложна дейност на арх. Бакърджиев съответстват на нормативните 
изисквания в тази област.  
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Изпълнени са минималните национални изисквания към научната, 
преподавателската и художествено-творческата дейност на кандидата в 
конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент" в професионално 
направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“  

Във връзка с посоченото по-горе давам своя положителен вот „ЗА'' 
и предлагам гл.ас. д-р арх. Вихрен Костадинов Бакърджиев да бъде избран и 
да заеме академичната длъжност „ДОЦЕНТ" в професионално направление 
5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ за нуждите на катедра „История 
и теория на архитектурата“ към Архитектурен факултет. 

 

 

 

Изготвил рецензията: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 

София, 06.01.2023г. 
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