
С Т А Н О В И Щ Е 
 

От доц. д-р арх.Александрина Ненкова, 

катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ 

Архитектурен факултет, УАСГ 
 

На материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия,  

 

Основание за изготвяне на становището е Заповед № 484 от 21.10.2022 г. на 

Ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, на 

основание на чл. 4, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), доклад на Декана на Архитектурния факултет и Протокол № 2 

от 18.10.2022 г. от решение на ФС, направено по предложение на  катедра „История 

и Теория на архитектурата“ , ДВ бр. 61/02.08.2022 г. във връзка със заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, 

строителство и геодезия“ за нуждите на катедра „История и Теория на 

архитектурата“ и решение на Научното жури от първото му заседание. 

Кандидат за академичната длъжност е гл. асистент д-р арх. Вихрен Бакърджиев. 

 

1. Кратки биографични данни 

Вихрен Бакърджиев е роден на 01.04.1963 г. в гр. Пловдив. 

През 1981 завършва  средното си образование в математическа гимназия „Баба 

Тонка“ гр. Русе. 

От 1983 до 1989 г. завършва висшето си образование във ВИАС гр. София. 

От 2003 – до 2012 г. работи като хоноруван преподавател, а от 2012 г. е редовен 

преподавател в УАСГ – Архитектурен факултет, катедра „История и теория на 

архитектурата”.  

През 2010 г. арх. Вихрен Бакърджиев успешно защитава докторантура на тема 

“ Рационалност и експресия в немската архитектура от периода на Модернизма 

/модел на еволцията на архитектурния език/ „ 

Като практикуващ архитект, арх. Бакърджиев работи от 1989 до 1993 в 

ГЛАВПРОЕКТ- гр. София, стаж в администрацията – от 2001-2003 като главен 

архитект в община Иваново, област Русе. 
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2. Общо описание на представените материали 

За участие в настоящия конкурс, д-р арх. Вихрен Бакърджиев е представил 

следните материали: 

- Монография – 1 бр. 

- Публикации общо 13 бр. 

Публикациите могат да бъдат класифицирани : 

По вид: 

- статии в научно реферирано издание 10 бр. 

- доклад за научна конференция -1 бр. 

- статии в годишника на УАСГ- 2 бр. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

/известни цитирания/ 

Представена е справка на научните публикации в литературата известни 

цитирания общо13 бр, както следва: 

2.3 Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране: 7 

бр. 

2.4 Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране: 6 бр. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

 Творческата дейност на кандидата е /съгласно разбиранията на Витрувий/ 

съдържа добър баланс между практическа и научна дейност, характерна с 

теоритична задълбоченост, оригиналност и компетентност. 

Представената справка за академична дейност, публикациите, изключителната 

монография създават характерен образ за задълбочена подготовка и убедително 

доказват неговия потенциал в областта на история на архитектурната теория. 

 

4.1 -Научно изследователска, учебно -педагогическа  и творческа 

дейност. 

Д-р арх. Вихрен Бакърджиев и редовен преподавател в катедра ”История  

И теория на архитектурата” към Архитектурен факултет. Съгласно предоставени 

конкурсни материали годишното натоварване за последната учебна година се 

състои от 483 ч., както следва:  

Лекции по дисциплината “Изобразителни средства“ за специалност 

”Архитектура” 1 курс — 15 часа за зимен семестър; 



Упражнения по дисциплината ”Изобразителни средства“ за специалност 

“Архитектура” 1 курс — 150 часа за зимен семестър; 

Упражнения по дисциплината “Основи на архитектурното проектиране — I 

проект” за специалност “Архитектура” 2 курс — 33 часа за зимен семестър; 

Упражнения по дисциплината “Изобразителни средства” за специалност ' 

*Архитектура” 1 курс — 210 часа за летен семестър; 

Лекции по дисциплината ”Съвременни явления в архитектурата” за 

специалност ”Архитектура” 5 курс — 30 часа за летен семестър. 

5.1  Научно и научно приложна дейност, приноси /научни, научно 

приложни, приложни/ 

Представената монография "Канон и стил в архитектурата: Нов опит за 

теоретично осмисляне на архитектурната история" е блестящ опит за анализ 

отвъд архитектурната теория, презентирана в нюанси и контрасти на историческите 

факти и погледа на значими архитекти.  

Аналитичността на труда и засегнатите слоеве изграждащи понятията отвъд 

„стил“ и „канон“, търсеното от автора откритие и анализ „…не само историческите 

вариации, но и формалните инварианти на архитектурния език, които много 

често се противопоставят на понятието „стил“. „ 

Засягането на проблемите на формообразуването, историята, началото и 

края, чрез съпоставяне на автори и архитектурни обекти е изградено елегантно и 

сложно, но в същото време всеки въпрос получава логичен и аргументиран отговор. 

Въпреки формалното заявяване на понятието „принос“ и съществуващата 

необходимост да се дефинира подобна категория, бих определила дейността на 

арх. Бакърджиев като „научно - приложен“ принос. 

 

5.2 Препоръки 

 

С изключително удоволствие се запознах с материалите представени от 

кандидата, признавайки високата степен на сложност на представената 

монография. Прочита и беше истинско интелектуално предизвикателство. 

С неувереност и плахост пристъпвам към превод на заглавието и на английски 

език. Според мен, подобен труд би трябвало да получи преводното си заглавие от 

автора. 

Бих препоръчала на арх. Бакърджиев да направи и повече публикации на 

английски или друг език, с това би разширил аудиторията на ценните си текстове. 

 

 

 



 

6 Заключение.  

 

Давам напълно ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на представените конкурсни 

материали, поради което предлагам гл. асистент д-р архитект Вихрен Бакърджиев 

да бъде избран в конкурса за „доцент“ за нуждите на катедра „История и Теория на 

архитектурата“, архитектурен факултет, в професионално направление 5.7 

„Архитектура, строителство и геодезия“. 

 

 

         ЧЛЕН НА ЖУРИТО:   

  

 

доц. д-р  арх. Алексндрина Ненкова 

 

 
 

…………………………………………… 

 

София. 30.12.2022       
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