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РЕЦЕНЗИЯ
на
дипломен проект на кандидат урбанист Нели Иванова, ф.№ 10221
на тема:
Реконструкция и развитие на парк „Лаута“ – град Пловдив

Градските паркове допълват жизнената среда с екологично и естетично пространство
за отдих и рекреация, осъществяват връзката между отделните елементи и
устройствени зони и изграждат облика и идентичността на населените места, като
основна част от ландшафта и зелената система.
В Общия градоустройствен план на Пловдив от 1968 год. (ръководител арх. Иван
Попов) е предвидено развитието в югоизточна посока и са запазени „зелени площи“ за
парка „Лаута“.
Изборът на тема е изключително актуален, защото на дневен ред в обновяването и
възстановяването на града са периферните центрове и публични пространства и
показва професионална ангажираност, тъй като засяга интересни, но комплексни и
сложни урбанистични проблеми.
Основната цел на дипломната работа е свързана с подобряване на привлекателността
на мястото, чрез качествена промяна във функционалността и естетическия вид на
средата.
В своя анализ авторът умело съчетава количествените методи, чрез инвентаризация на
градското обзавеждане, монументи, ландшафт и инфраструктура и качествените
методи със своите обобщени оценки за активностите и актьорите.
Подробно са разгледани шест различни градски парка, като освен аналогия, в
примерите са търсени положителните и отрицателните страни на всяка урбанистична
намеса. На тяхна база е структурирана теоретична постановка. В нея дипломантът е
успял със свои думи да пресъздаде ключовите за мен елементи в модерните стратегии
и устройствени планове за обновяване на значими публични пространства, а именно:
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•
•

търсене на баланс между относително бързата реализация и дългосрочния
положителен ефект и
поощряване на гражданското участие в „правенето“ на мястото (PLACEMAKING) с
акцентиране върху различни обозрими части от територията.

Под формата на кратко въведение, парк „Лаута“ е представен като интегрална част от
отдиха и зелената система на града. Разгледана е неговата свързаност и
комуникационна достъпност. Удачно е избран и обхвата на разработката, като той
излиза отвъд границите на конкретния терен. Обърнато е внимание на близостта с
активно развиващата се в последните години територия на север от парка.
Анализирани са общественото обслужване и спортните обекти в съседство.
Съществуващото положение и проблемите на територията са обобщение върху
няколко схеми. Умело е изследван начина, по който Лаута се възприема от обществото.
Като акцент в проучването откривам пешеходните оси и посочените приоритетни зони,
една от които е емблемата на мястото – главния вход.
Повдигнат е и въпросът за липса на специализирана структура в рамките на община
Пловдив, която да отговаря за поддръжката на зелената система в града и в частност –
парк „Лаута“.
Реалистично поставените задачи са отлично изпълнени и като резултат е постигната
завършена интегрирана урбанистична концепция за обновяване и благоустрояване на
парк „Лаута“. Конкретните предложения са съобразени със заложените основни
принципи – атрактивност, безопасност, свързаност и достъпност.
Тази зона се явява най-прекия пешеходен маршрут от жилищен район Тракия до
периферните квартали на градския център, но рядко се ползва като такъв и така паркът
се е превърнал от връзка в делител. В настоящата разработка, едновременно с
модернизирането на средата, е търсено създаването на условия за насищане на
територията с подходящи дейности.
Дипломната работа е добре структурирана. Схемите са ясни и конкретни. Положен е
труд отвъд предвиденото време за такъв проект. Предлагам на почитаемите членове
на Държавната дипломна комисия да оценят подобаващо показаните знания и
професионализъм и да присъдят на нейния автор Нели Иванова образователноквалификационната степен Бакалавър по специалността Урбанизъм.
24.06.2014 год.
гр. София
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