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Образец № 12  
  
  
  

С Т А Н О В И Щ Е  
  

от доц. д-р арх. Панайот Савов   
(катедра „Обществени сгради“ на Архитектурния факултет при УАСГ)  

  
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „до-
цент“ по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия  

  
В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 61/02.08.2022 г. и в сайта на 

УАСГ – за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ (ИТА) към Архитектур-
ния факултет (АФ) на УАСГ, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакър-
джиев от същата катедра. 

 
1. Кратки биографични данни 
Кандидатът д-р арх. Вихрен Бакърджиев е роден на  г. в . 

Висшето си архитектурно образование завършва с отличие през 1989 г. в УАСГ (тогава 
ВИАС), като дипломната му разработка получава голямата награда на САБ за диплом-
ни проекти в изданието на формàта за същата година. Работата на кандидата със сту-
денти в УАСГ започва с позицията на хоноруван преподавател през 2003 г. в катедра 
ИТА. През 2010 г. кандидатът успешно защитава докторска дисертация на тема „Раци-
оналност и Експресия в немската архитектура от периода на Модернизма (модел на 
еволюцията на архитектурния език)“ с научен ръководител проф. д-р арх. Георгий Ста-
нишев (тогава доцент). От м. март на 2013 г. кандидатът заема академичната длъжност 
„главен асистент“ в катедра ИТА. Професионалната му дейност включва и позициите 
на архитект-проектант в ГЛАВПРОЕКТ за периода 1989-1993 г. и на главен архитект на 
община Иваново в област Русе за периода 2001-2003 г. 
  

2. Общо описание на представените материали  
Кандидатът д-р арх. Вихрен Бакърджиев участва в обявения конкурс със следните 

материали:   
• Научни публикации –  16 броя; 
• Доклади от научна конференции – 1 брой; 
• Монографии – 1 брой. 

  
3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (извес-

тни цитирания) 
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Известните цитирания на кандидата д-р арх. Вихрен Бакърджиев са общо 13 на 
брой. От изявени български автори и изследователи са цитирани главно научните пуб-
ликации на кандидата в списание „Архитектура“ и в Годишника на УАСГ, като основ-
ният му монографичен труд намира отражение и в книгата „Пишеща архитектура“ 
(погрешно определена в подадените от кандидата материали като монография) на д-р 
арх. Мария Диамандиева от 2022 г.  
  

4. Обща характеристика на дейността на кандидата  
4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти) 

Кандидатът преподава активно в няколко различни дисциплини от Учебния план 
на специалността „Архитектура“ в УАСГ, разработени, утвърдени и водени в катедра 
ИТА. Дисциплините, свързани с подготовка на проектни решения, включват „Основи 
на архитектурното проектиране“ и „Изобразителни средства“ в I и II курс, лекционните 
дисциплини, четени от кандидата пред студенти, са „История на архитектурата XIX – 
XX век“ в IV курс и „Съвременни архитектурни явления“ – сред задължителните лек-
ционни дисциплини по избор в V курс. Важно е да се отбележи, че кандидатът д-р арх. 
Вихрен Бакърджиев е провеждал подготвителни занятия по рисуване с кандидат-
студенти в Русе за прием в специалност „Архитектура“ в УАСГ, които като формат 
имат значението и на въвеждащи по отношение на архитектурата. 
4.2. Научна и научно приложна дейност 

Дейността на кандидата в настоящата точка включва публикуването на множество 
научни материали като научни публикации и основно монографичния труд „Канон и 
стил в архитектурата“, издаден през 2021 г. от издателство “Изток-запад” в София с до-
пълващи статии от проф. д-р арх. Георгий Станишев (уводна, стр. 5-16) и д-р арх. Ма-
рия Диамандиева (условно писмо до четящите в края на книжното тяло – стр. 328-331). 
Докато монографията ще бъде обект на оценка и анализ в следваща точка от настоящо-
то становище, тук следва да бъде обърнато внимание на каузалната работа на кандидата 
по превода на книгата „Тенденции в съвременната архитектура“ на проф. Ян Цейка, из-
дадена на български от издателство „АрхЛибри“ през 2003 г. (първоначално издадена 
на немски от Цейка през 1993 г.) под научната редакция на арх. Павел Попов. Въпрос-
ната книга, за която доц. арх. Людмил Димитров от катедра „Интериор и дизайн за ар-
хитектурата“ към АФ на УАСГ казваше, че следва да бъде периодично препрочитана, 
преди 20 години се беше превърнала в извор на ценна и вдъхновяваща информация за 
студентите по архитектура в България. 
4.3. Внедрителска дейност 

Няма данни за такава.  
4.4. Приноси (научни, научно-приложни, приложни) 

Основните научни приноси на кандидата д-р арх. Вихрен Бакърджиев са свързани 
с работата му на посланик за непреходното архитектурно творчество. Познанията, кои-
то демонстрира и ползва за доказване на научните си тези, свързани с архитектурната 
история и теория, са задълбочени и специфични. 
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5. Оценка на личния принос на кандидата 
Научните публикации на кандидата д-р арх. Вихрен Бакърджиев са общо 17 на 

брой. В хронологичен порядък последните 2 от тях са публикувани в Годишника на 
УАСГ през 2019 г. и 2020 г., 1 от тях е базирана върху доклад от международната науч-
на конференция по повод 65-годишнината на УАСГ през 2007 г., като останалите пуб-
ликации са от списание „Архитектура“ – нереферирано научно издание на Съюза на 
българските архитекти (САБ) с научно рецензиране. Всички публикации са със самос-
тоятелно авторство (не са в съавторство) и са издадени са български. Прави впечатле-
ние, че някои от тях са тематично свързани с дисертационния труд на кандидата, като 
към 03.01.2023 г. в регистрите на НАЦИД не се открива въпросните публикации или 
част от тях да са ползвани в процедурата по придобиване на ОНС „Доктор“ на кандида-
та от 2010 г. В този смисъл публикациите могат да бъдат приети наукометрично за нас-
тоящите цели на участието в обявения конкурс за доцент. 

Основен научен труд, предоставен за конкурса от страна на кандидата д-р арх. 
Вихрен Бакърджиев, е публикуваната монография „Канон и стил в архитектурата“, из-
дадена през 2021 г. от издателство „Изток-запад“ в София. Със своите 330 страници 
трудът надхвърля изискванията за монография, указани в допълнителните разпоредби 
на ЗВО. Под формата на допълващи текстове в самото книжно тяло трудът е подкрепен 
от видните за България изследователи на архитектурната теория проф. д-р арх. Георгий 
Станишев и д-р арх. Мария Диамандиева, което свидетелства за високите теоретични 
качества на монографията. В следните редове настоящото становище предлага свой ли-
чен кратък анализ и оценка на върху нея. 

Кандидатът д-р арх. Вихрен Бакърджиев е разделил работата си в 11 глави, като 
от 1-ва до 5-а глава включително той има за цел да въведе основни за главната си теза 
теоретично-архитектурни понятия – канон, стил, образ-схема, мимезис и множество 
други, които в общия си вид разясняват и обобщават търсенията от теоретичен характер 
на различни не дотам съвременни, но до голяма степен непреходни автори, свързани с 
въпросите на цивилизацията, математиката, културата, историята, философията, архи-
тектурата и другите визуални изкуства. В глави от 6-а до 11-а включително кандидатът 
допълва обема на монографията с историческата рамка на развитието на отделните ар-
хитектурни стилове в Древна Гърция, Рим, Византия, Западна Европа, а по отношение 
на XX век и Модернизма – и в САЩ. В своята оригиналност на теоретично съждение 
основната теза на автора на монографията, отнасяща се до размяната на ролите на по-
нятията за канон и стил в архитектурата, е пряко изказана в самия край на глава 3 (стр. 
70). Впоследствие в глава 9 се появява – като примери и обяснения – под-тезата за къс-
ната форма на всеки архитектурно-исторически стил, в която той се опростява и така 
своеобразно се завръща към своя изначален принцип-канон във възможно най-чист вид 
(стр. 210). Основното обяснение – към което е насочено и изначалното очакване по тек-
ста, обаче е развито в последните страници на труда (стр. 307-309), които излагат още 
веднъж познатата теза, но този път в контекста на нейното най-скорошно развитие по 
отношение на Модернизма на миналия век. Тук настоящото процедурно становище на-
мира известно несъответствие. От труда може да се заключи, че в цялата история на ар-
хитектурата тя съхранява два периода. Първият е условно до-модерен, като в него влас-
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тва канонът и неговите стилови резултатни проявления с техните адитивни, субтрак-
тивни и деформационни характеристики, сведени от кандидата до покриването на го-
леми пространства с различни по скàлата на своята честност конструктивни похвати и 
орнаменти, които ги изказват, прикриват и т.н. Вторият е условно модерен, основан 
главно върху новите строителни материали, които са толкова версатилни и позволява-
щи, че проявленията им не могат да бъдат класифицирани като стилови продължения 
на до-модерното. В този смисъл те наистина са незаконно родени, но без да имат синк-
ретичен генезис, докато на практика в същността си представляват отделни канони, ус-
ловни микро-канони. Противоречието на тезата и едновременно с това нейната авторс-
ка находка са именно в това – че се сравняват вековни модели на поведение, характерни 
с конкретна непрекъсната и линейна идеологическа нишка, с условния дефект в систе-
мата – появата на скъсващия Модернизъм и присъщата му чисто новата му манифестна 
и социална идеология. Така мерителните уреди за единия период се прилагат върху 
втория (та нали и двата са част от един и същ времеви континуум – трудно и некорект-
но би било да се приеме, че хипотетично нямат общо) и на база на това, което те отмер-
ват вторично там нелогично и някак квантово, се предлага теза, която реверсивно не би 
могла да бъде отнесена върху до-модерните аналогии назад във времето. Казано с други 
думи, е направен опит частният случай на Модернизма да бъде разбран в контекста на 
до-модерната констелация. Това е истинският принос на кандидата в теоретично отно-
шение, като тук потенциалът е до съществена степен идеологически и на границата на 
архитектурата по отношение на това как относително новите обществени конвенции на 
миналото столетие, заменили мащабното в архитектурата, свързано с опосредстваност-
та на сакралното или институционалното общуване, са били заменени с вторичния сел-
ски бунт (стр. 279), с съответния отказ от класическа архитектурна образованост (стр. 
282), с хората като автономна маса или ярки личности в нея с до голяма степен необре-
менено самоосъзнаване и самоопределяне. Модернизмът разполага със своя принцип-
ност и тя просто е различна от тази, с която архитектурата е била свикнала до края на 
XIX век. Монографията е особено ценна с това, че на базата на пространното истори-
кографско изследване, което предлага, поставя съвремието ни на предметно стъкло, за 
да може то да бъде анализирано с характерното за него – като планета в своя собствена 
орбита, каквито са думите на Рем Колхаас за младата Заха Хадид. В този смисъл на раз-
глеждането на една все още жива материя, каквато е Модернизма, е напълно разбирае-
мо защо за кандидата летоброенето – архитектурно и архитектурно-теоретично – спира 
през втората половина на 90-те години на XX век, за което свидетелства и средноарит-
метичната година 1971 на издаване на ползваните съгласно посочената библиография 
70 заглавия (стр. 315-317), с които кандидатът демонстрира несъмнено особено високо-
то си цялостно ниво на ерудиция. 
  

6. Критични бележки 
Конструктивно за четящия монографията би било информацията от ползваните 

източници да бъде проследима пунктуално – така монографията на кандидата би дейст-
вала и като система от по-конкретни мостове към външните препратки.   
  



бул.“Хр. Смирненски“ №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63  

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 
 
 
 

 
 

стр. 5 / 5 
 

7. Лични впечатления 
Впечатленията от работата на кандидата са силно позитивни. Учудващо е, че кан-

дидатът не е получил академичната длъжност „доцент“ в по-ранен етап от развитието 
си. 
 

8. Заключение  
Предвид гореизложеното предлагам д-р арх. Вихрен Бакърджиев да бъде изб-

ран за „доцент“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и 
геодезия – за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ на Архи-
тектурния факултет при УАСГ.  

  
  
  
03.01.2023 г. 

Член на журито:  
 

(доц. д-р арх. Панайот Савов) 
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