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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. януари до м. декември 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИСАРСКИ,
Във връзка с изпълнението на индивидуалния ми учебен план за периода от м. януари
до м. декември 2015 г. Ви предоставям информация за извършените дейности по
утвърдения план:
I. Работа по дисертацията:
1. Определяне на тема, обхват, цели и задачи: Съвместно с научния ръководител са
разработени обхват, цели, задачи и план-съдържание на дисертацията.
2. Събиране и анализ на информация:
2.1. Изработен албум с обобщение на проучената литература и разгледаните примери,
представена в доклад до Вас от м. декември 2014 г. Тези примери са представена и на
Страница 1 от 4

адрес: www.petkovstudio.blogspot.com (фиг. 1). Албумът ще бъде публикуван на
същата страница.

Фиг. 1. Екран от страницата www.petkovstudio.blogspot.com (блог в Google), на
която са публикувани проучените примери.
2.2. Подробен анализ на частите Социална инфраструктура от Предварителните
проекти на Общи устройствени планове на следните общини: Алфатар, Ардино, Братя
Даскалови, Брацигово, Велики Преслав, Върбица, Димитровград, град Добрич,
Каолиново, Копривщица, Лесичово, Лозница, Малко Търново, Мизия, Никола Козлево,
Правец, Самуил, Сливо поле, Хитрино и Челопеч. Изготвена е карта в Google My Maps
със връзки към тези проекти (фиг. 2) от официалните страници на общините. Картата е
публикувана на адрес: www.petkovstudio.com/oup.html (последната карта в
публикацията). Частите Социална инфраструктура обикновено биват публикувани само
в предварителните проекти и не могат да бъдат открити в окончателните проекти на
интернет страниците на общините.
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Фиг. 2. Карта с връзки към Предварителните проекти на Общи устройствени
планове на общини, публикувана на адрес: www.petkovstudio.com/oup.html
2.3. Проучване на урбанистичните проекти в творчеството на арх. Никола Лазаров.
3. Подготовка на социологическо проучване, резултатите от което следва да бъдат
включени в дисертационния труд:
3.1. Проучване на аналогични теренни
(http://saedinenie.org/?page_id=2383).

допитвания

за

община

Съединение

3.2. Подготовка на методология и анкетна карта (проучената литература е представена
в доклад до Вас от м. декември 2014 г.)
3.3. Проведени интервюта с работещите по проект „Изграждане на младежки център в
град Пловдив“ (по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца
и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014, Договор за изпълнение на проект № Д039/28.01.2014.), община Пловдив. Основната сграда на центъра бе удостоена с наградата
„Сграда на годината“ за 2015 г. в категория „Сгради със социално значение“.
3.4. Проведено интервю с Даниела Йорданова за нейната дейност по градския
маркетинг на Бургас.
4. Усвояване на методи за интерактивно представяне на части от дисертационния труд.
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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) Изнесен доклад на шестото издание на конференция на тема „Пространствено
планиране: Проблеми и перспективи“, организирана от катедра Градоустройство.
Докладът е публикуван на адрес: www.petkovstudio.com/urban-planning.html
3) Учебно-методическа и педагогическа работа – участие в практически упражнения и
семинари със студенти по урбанизъм по модула Социална инфраструктура за летен
семестър на учебната 2014 / 2015 г.
4) Научно-приложна дейност, свързана с дисертацията – изготвен работен вариант на
статия за Годишник на УАСГ.
Декември 2015 г., гр. София
С уважение,
ДОКТОРАНТ: урб. Благой Петков
Съгласувано с:
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р арх. Валери Иванов
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р арх. Валери Иванов
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