До: Катедра „Градоустройство”
Архитектурен Факултет
УАСГ – София
бул. „Христо Смирненски” №1
1046 София
На вниманието на:
доц. д-р арх. Валери Иванов
доц. арх. Йордан Търсанков
ас. арх. Миряна Йовчева

МОТИВАЦИОННО ПИСМО
От: Благой Георгиев Петков, ф.№ 10047, специалност: Урбанизъм, дипломант
в катедра „Градоустройство”, ул. „Марин Дринов” №26, ет. 5, ап. 11,
1504 София, тел.: 944 28 41, 470 93 83, моб.: 088 974 58 07,
e-mail: b.petkov@dir.bg, с постоянен адрес: ул. „Богомил” №116, ет. 3, ап. 5,
4017 Пловдив
Относно: избора на тема на дипломна работа и дипломни ръководители

Уважаеми колеги,
Избраното работно заглавие за дипломна работа, а именно КОНЦЕПЦИЯ ЗА
УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИ ФОРУМ И
ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ГРАД ПЛОВДИВ, така поставено може да изглежда
малко сложно и отнесено, но в първите дни на 100-дневната финална задача
не мога да предвидя до каква степен ще успея да конкретизирам вижданията си
– директивен план, подробен устройствен план и т.н., като това зависи и от
колко подробна кадастрална основа ще успея да намеря за конкретната
територия (засяга се и секретна инфраструктура).
Желанието ми да работя по тази тема се породи още от модула „Културно
наследство”, в който разгледахме модерни методи за консервация,
реставрация и социализация на недвижимите паметници на културата. В
последствие се заплених от конкретната територия по време на летния стаж
след трети курс в Дирекция „УПОУПАБИП” на Община Пловдив, през който не
само ежедневно коментирахме проблемите на централната част на града с
домакините ми, но и по цял ден наблюдавах римския форум и главната улица
от високите етажи на сградата на общината. Модулът „Научни методи” ми
помогна да си изясня естеството на понятията и урбанистичните конфликти, а
по „Управление на проекти” се убедих, изготвяйки календарен график с груби
срокове и бюджетиране, че една подобна реализация е възможна.
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Няма как да не се вълнувам за центъра на родния ми град. В настоящата
разработка ще се опитам да дам предложение не само за социализация на
изоставения римски форум (Единичен археологически паметник на културата от
национално значение №611 „Територия на Форумен Комплекс”, разположен до
и под площад „Централен”, град Пловдив, обявен, ДВ, бр. 6/95 г.; прот. от
22.06.98 г. на НСОПК; Шифър: ГПК - А*, ОЗ - А 4, ОЗ - Ж1, ПК - ПГИ, който е
публична държавна собственост и в момента е експониран фрагментарно) и
обвързването му в цялата система от културно историческо наследство (вкл.
Културни маршрути) и в динамичната градска тъкан, но и за решаването на
всички устройствени (пешеходен достъп, зелена система, паркиране) и
социално-икономически проблеми (обслужване, нови работни места, имидж на
града). Иска ми се да предложа един нов тип търговско и обществено
пространство, организирано около паметника, а не МОЛ със „заключени в
мазето старини”.
Самият аз осъзнах, че за последните 10 години съм избягвал това място, макар
и често то да е попадало в най-прекия ми пешеходен маршрут. Мога да направя
някакво сравнение, какво може да се направи, тъй-като сега, и в най-студените
дни ежедневно предпочитам да ходя половин час пеш до работното си място,
вместо да ползвам тролейбус, но минавам през най-живописните части на
София – градинката пред Народния театър, пред Кристал, до Народното
Събрание и Докторската градинка.
Изборът ми на дипломни ръководители е свързан с удоволствието (надявам се
взаимно) от общата ни работа до сега, с това че Вие винаги сте проявявали
разбиране към студентите (и ще успеем по някакъв начин в напрегнатото
ежедневие да стиковаме часове за корекции… изпитвам панически страх да не
„бъда изяден с парцалите”, ако някога закъснея с 5 минути…) и не на последно
място – ще се радвам, ако успея да предизвикам у Вас ентусиазъм и
професионален интерес с избраната територия и концепция.
15 февруари 2009 год.
гр. София

С уважение:
(Благой Петков)
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