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ДОКЛАД
От урб. Благой Георгиев Петков, редовен докторант в катедра Градоустройство,
Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия –
град София, зачислен със Заповед № 343 / 02.04.2014 г. на ректора
Тема на дисертационната работа: „Идентичност и урбанистични проблеми на средата
за млади хора“, утвърдена от Факултетния съвет в заседание от 25.03.2014 г. с
протокол № 6 / 25.03.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнението на индивидуалния учебен план на докторанта, утвърден
от факултетния съвет в заседание от 29.04.2014 г. с протокол № 7 /
29.04.2014 г., за периода от м. април до м. декември 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИСАРСКИ,
Във връзка с изпълнението на индивидуалния ми учебен план за периода от м. април
до м. декември 2014 г. Ви предоставям информация за извършените дейности по
утвърдения работен план:
I. Работа по дисертацията:
1. Определяне на тема, обхват, цели и задачи – тема на дисертационната работа
„Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора“ е утвърдена от
Факултетния съвет в заседание от 25.03.2014 г. с протокол № 6 / 25.03.2014 г.
Съвместно с научния ръководител са разработени обхват, цели и задачи.
2. Събиране и анализ на информация – проучвания и анализ на българския и
чуждестранен теоретичен и практически опит, вкл. одобрени подробни устройствени
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планове за разгледаните примери, нормативна уредба, стратегически документи и
друга литература:
2.1. Изследване на европейската и националната нормативна рамка в областта на
устройственото планиране в контекста на спортни и младежки дейности, както и на
програмите за градско обновяване (Специални инструменти за подкрепа JESSICA, зони
за въздействие на публични функции с висока обществена значимост и с преобладаващ
социален характер от одобрените интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие).
2.2. Проучена допълнителна литература:
• JESSICA, Нов начин за усвояване на средствата от ЕС в подкрепа на устойчивите
инвестиции и растежа в градските зони, Европейска инвестиционна банка, 2008,
bookshop.europa.eu/bg/jessica-pbQH7807297/
• Доклад „Нарастване на населените места в Европа“, Европейска агенция за
околна среда, 2006, bookshop.europa.eu/bg/--pbTHAM06004/
• Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities, 2013,
bookshop.europa.eu/en/quality-of-life-in-cities-pbKN0313433/
• Urban development in the EU. 50 projects supported by the European Regional
Development Fund during the 2007-13 period, 2013,
bookshop.europa.eu/bg/urban-development-in-the-eu-pbKN3113689/
• Housing conditions of Roma and Travellers in the European Union. Comparative
report, 2009, bookshop.europa.eu/en/housing-conditions-of-roma-and-travellersin-the-european-union-pbTK3109227/
• Places in the Making, How placemaking builds places and communities, Silberberg,
Susan, MIT Department of Urban Studies and Planning,
dusp.mit.edu/cdd/project/placemaking
• 10 Principles of placemaking, The Berkeley Group Holdings plc,
www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/e/d/placemaking-brochure-final.pdf
• Placemaking, Not just housebuilding, The Berkeley Group Holdings plc,
www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/e/f/berkeley-group-library-magazine-andreports-placemaking-not-just-housebuilding.pdf
• Urban Design Compendium 2, Delivering Quality Places,
homesandcommunities.co.uk/urban-design-compendium
• Публичните пространства и характерният облик на „селцата“ (villages) в
периферията на Лондонския център, анализ на статии от бр. пролет на списание
&London, Strutt & Parker, www.struttandparker.com
• и др.
2.3. Разгледани примери:
- Реконструкция на площад „Централен“ в гр. Пловдив, plovdivsquare.com
- Прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за пешеходна
алея на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ пред Националния стадион „Васил
Левски“, гр. София, www.sofia-agk.com
- Изявяване на социалната и търговска инфраструктура на района (Local Guide) в
маркетинговата стратегия на жилищния комплекс Mulberry Mews, Aberdeen
Lane, Лондон, www.mulberrymewsislington.com
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„Замяната“ на историческа болница с друга социална инфраструктура в Argyll
Place, North Kensington, развитие на проекта и промяна на инвестиционните
намерения на общинските власти във времето, анализ – от мотивираното
предложение (Design and access statement) до одобрения работен проект
petkovstudio.blogspot.com/2014/06/argyll-place.html
Втори етап от реконструкцията на пристанището на Челси – отношението на
търговската инфраструктура в публичните пространства в реализацията на
комплекса Chelsea Creak, Лондон, www.chelseacreek.co.uk
Изява на крайречната алея за разходки във Fulham Reach, Лондон – от визията
на общината към инвестиционния проект, www.fulhamreach.co.uk
Dickens Yard – обновяване на „сърцето“ на Ealing, западен Лондон,
petkovstudio.blogspot.com/2014/08/dickens.html
Кулите Hoola, Royal Victoria Docks, Лондон – промениха ли се принципите за
планиране на пунктови жилищни сгради в обширни обществени пространства
след Canary Wharf, hoola-london.co.uk
City Quarter и Goodman's Fields – град на две нива в сърцето на Лондонското
сити, еволюция на урбанистичната стратегия или просто по-голяма плътност на
застрояване, goodmansfields.com
Емблематичният адрес 190 Strand, Лондон – има ли какво да предложи новият
жилищен комплекс на най-старите висши учебни заведения, с които е ограден,
petkovstudio.blogspot.com/2014/11/strand.html
Интегриран подход и участие на местните жители в „замяната“ на зала Earls
Court, Лондон с комплексна жилищна среда – значението на завършения етап
Lillie Square в обществените обсъждания на цялостния план,
www.myearlscourt.com/lillie-square
15 Hollen Street и обновяването на Soho, Лондон, www.fifteenhollenstreet.com
Мащабната реконструкция на Wornington Green, www.portobellosquare.co.uk
Ladbroke Grove и обновяването на Portobello Village, www.twcl.com
Hurlingham Gate, Hurligham Walk – от стратегията за градско възстановяване на
Fulham Riverside West, Лондон, до инвестиционния проект, hurlinghamgate.co.uk
и др.

3. Повишаване на квалификацията на докторанта, във връзка с изследване на
съвременните тенденции в урбанистичното развитие на селищата и урбанистичните
аспекти на социалната инфраструктура и средата за млади хора, както и усвояване на
методи за интерактивно представяне на части от дисертационния труд:
3.1. Разширяване на понятието „Анализ на градската среда“:
а) Наблюдението, като научен метод – изследване на статиите „Визуалните методи в
социалните науки“, Найденова, Вихра и „Теренно наблюдение и етнография“, Люрдес,
Кристиян от сборника „Качествени методи в социалните науки“, научни редактори
Кабакчиева, Петя и Якимова, Милена, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, София, 2008;
б) Анализ на класически текстове:
- „Нелегитимното господство (Типология на градовете)“, Вебер, Макс;
- „Големият град и духовният живот“, Зимел, Георг;
- „Градският план и местната организация“, Парк, Робърт;
- „Урбанизмът като начин на живот“, Уърт, Луис.
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3.2. Запознаване с нови информационни технологии и възможности за представяне на
пространствени данни:
• Изготвяне на публикация в интернет с авторски шаблон и с вмъкнато външно
съдържание – интерактивна карта, на адрес www.BlagoyPetkov.free.bg;
• Публикуване на страница в интернет с шаблон от Google Sites на адрес
www.sites.google.com/site/lavelestr и запознаване с възможностите за анализ в
реално време от Google Analytics;
• Изграждане на лична страница с шаблон от snackwebsites.com (улеснени
възможности за актуализация) с препратка към собствен адрес
www.petkovstudio.com;
• Запознаване с възможностите за създаване на персонализирани карти Maps Pro
(mapsengine.google.com) в Google Карти – www.petkovstudio.com/plovdiv.html и
petkovstudio.blogspot.com/p/oup.html;
• Поддържане на блог (рубрика с коментари) petkovstudio.blogspot.com –
интерактивно представяне на примерите от т. 2.3.
II. Други:
1. Подготовка за планираните изпити „Съвременни тенденции в урбанистичното
развитие на селищата“ и „Урбанистични аспекти на социалната инфраструктура
и средата за млади хора“.
2. Учебно-методическа и педагогическа работа – подготовка за участие в
практически упражнения и семинари със студенти по урбанизъм по модула
Социална инфраструктура за летен семестър на учебната 2014 / 2015 г.
(посещение на лекции, практически упражнения и семинари в периода от
м. април до м. декември 2014 г. и преглед на препоръчана литература от
конспекта към модула).
3. Научно-приложна дейност, свързана с дисертацията – изготвен работен вариант
на статия за Годишник на УАСГ.
Декември 2014 г., гр. София
С уважение,
ДОКТОРАНТ: урб. Благой Петков
Съгласувано с:
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р арх. Валери Иванов
ЗА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р арх. Ясен Иванов Кьосев
зам. декан по учебната дейност
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