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СТАНОВИЩЕ

от
ПРОФ. Д-Р АРХ.  НЕДЯЛКО ИВАНОВ БОНЧЕВ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ

ОТНОСНО

Изследователски проект - реализиран с финансовата подкрепа на програма
„Европа“ към Столична Община -  отнасящ се до разработване на „Модели за
опазване, обновяване и  оздравяване на исторически    квартали при съвременното
устойчиво развитие на София“.

Изследователският  проект се осъществява като продължение на редица научни и
приложни изследвания по проекта „Модерният град и съхраняване на
националната идентичност“ - финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към
МОН в периода 2009 - 2014 г. от авторски колектив с базова организация
УниБИТ и ръководител доц. д-р арх. С. Вранчева.

Представяне на изследователския проект :

В рамките на изследователския проект се анализират с необходимата
професионална компетентност важни тенденции, свързани със съвременните
процеси в съществуващата градска тъкан.  В контекста на поставените цели за
създаване на условия за ефективно и балансирано развитие на урбанистичните
пространства - проектът синтезира моделни структури за обновяване и развитие
на градски квартали в обхвата на исторически формирала се тъкан - на базата на
задълбочено проучване на европейския опит в тази област.

Представените материали  от изследователския проект включват добре
систематизирана информация , насочена към реално стимулиране на процедурите
при обновителните операции,  и експериментално проверена чрез конкретни
приложни разработки  от територията на град София.

 Съществени от изследователска гледна точка са представените :

-           модел за стимулиране и реализиране на обновителни операции на основата
на специфични юридически текстове - като елемент на политиката за устойчиво
развитие на града -  проверени при изследването на конкретни квартали ;

-           систематизирани мотиви за необходимостта от разработване на актуална
правна рамка, отнасяща се до разглежданите процеси в градските структури ;

- синтезиран по обхват проект за Наредба за организиране на градската среда
и за определяне на правила и нормативи за облика на сградите, на архитектурните
ансамбли и на елементите на градското обзавеждане .
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Обща характеристика на представения изследователски  проект:

Общата характеристика на представения изследователски  проект -  с оглед на
реалната оценка на очакваните резултати от него -  изисква по същество да се
преценят следните насоки в разработката :

-  актуалност  на проекта
- структура и съдържание на изследователския  проект
-  методика на изследователския процес

Актуалността на представения изследователски  проект е доказана
убедително  в следния обхват - актуалност на поставените цели и на свързаните с
тях задачи и професионално познаване на проблемната област в контекста на
съществуващите теория и практика .

Структурата и съдържанието на изследователския  проект -  в контекста на
поставените цели -  са концентрирани правилно върху основни проблемни области
като :  общата оценка на състоянието, оценка на синтезирани резултати от
проведено  социологическо изследване,   анализ на документи и информация
относно статута на характерни квартали и приложно изследване на сградите и
пространствата в тях.

Приложената методика на изследване , изградена на базата на евристичния
подход, включва разнообразен научен  инструментариум -  анализ и синтез ,
социо-културни подходи, сравнителни проучвания на приложни реализации от
проблемната област на проекта.

Формулираните заключения насочват към синтезно предложени модели ,
обосновани като съществен елемент на политиката за устойчиво равитие на
градовете. Предложеният проект на Наредба за организиране на градската среда и
за определяне на правила и нормативи за облика на сградите, на архитектурните
ансамбли и на елементите на градското обзавеждане отразява адекватно
постигнатите резултати от изследването -  като е систематизиран професионално
по обхват и структура.

Заключение

На основание на осъществената обобщена преценка се констатира
перспективният научен и приложен потенциал на изследователския проект за
създаване на адекватна теоретична и нормативна база,  свързана с прилагането на
процедурни и програмни  подходи,   и осигуряващи необходимия оперативен
теоретичен инструментариум при изследване на градската тъкан  в рамките  на
съвременната политика за опазване и управление на историческите градски
квартали.

София, 24.10.2016 г.


