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Бележка по проект:

Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при
съвременното устойчиво развитие на София (ръководител д-р Свободна Вранчева)

Като продължение на построяването на метрото в София и изключителните

археологически находки в центъра на града, предложеното и извънредно задълбочено

изследване идва в точния момент, за да валоризира и динамизира историческите квартали.

Изборът на предложения периметър на работа е много показателен за добрата воля да се

отговори на ангажиментите, поети от Столична община и Кметството на Париж.

По време на наскоро провелия се Световен форум по проблемите на градовете,

Сенатор Ив Дож каза, че един исторически цетър е от капитално значение и трябва да бъде

остойностен, тъй като именно той осмисля облика на града. Съживяването на центъра на града

преминава през оздравяването на местата, на сградите, на търговските обекти...Женският

пазар е е най-подходящият квартал в София за полагане на основите за такова обновяване,

което да породи нова динамика, така както това се случи преди няколко години с квартала

Маре (в 3. район в Париж).

Извършените от д-р Вранчева и нейния екип проучвания дават основата за

създаването на “План за опазване и валоризиране на квартала“, който да е съобразен със

спецификите на София и с българското законодателство. Ще подчертая подходящя подход и

реализма, с който са извършени проучвателните работи, в пряка връзка с живущите, а също  и

факта, че се взимат предвид предложеният за  създаването на полицейски участък, за да се

обезпечи безопасността в квартала. Изследването представя фишове, съставени за всяка сграда

и уличен фронт: тази сериозна дейност е свързана с подробен анализ, показващ прецизно

познаване на местата, което е необходимо за всяко планиране в историческите зони. Убеден

съм, че извършената работа ще служи за пример и ще даде тласък за предприемане на нови

дейности в други такива зони.

Високо оценявам сериозността на предприетите проучвания и съм силно впечатлен от

професионализма на д-р Свободна Вранчева и нейния екип. Други свидетели за това са г-н

Пиер Еденбом, кмет на 3-ти Арондисман на Париж и г-н Ив Дож, бивш сенатор и Председател

на Асоциацията за ценностите на френското културно наследство.
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