
 

 

Група 5  
Градоустройство Втори проект, Зимен семестър 2020/2021 

 

Фак. 

номер 

Име оценка  коментар 

10540 Борислав Стефанов 
Манолов 

4.5 Няма отношение към булеварда, малко е еднообразно жилищното застрояване, 

паркирането е недостатъчно. 
10549 Мирела Ивайлова 

Василева 
4.5 Липсва реката! Липсва главна улична мрежа от ОУП без да е предложена алтернатива. 

Жилищното застрояване е разнообразно , композицията е добра. 
10551 Константина Николаева 

Костова 
5.5 Хубаво проучване, много приятно решение. Почти всички сгради са разработени в 

план, което е малко излишно, а в същото време липсват фрагменти с план и силует. 
10552 Ивона Цветомирова 

Цанкова 
5.75 Добре мащабирано, добра композиция и съдържание. 

10554 Димитър Николаев Моллов 5.5  
10555 Васил Андреев Василев 5.5 Добре мащабирано, добра композиция. Препоръчвам училището да е от другата страна 

на улицата 3ти клас и в близост до жил. застрояване. 
10556 Борислава Красимирова 

Гълъбова 
  

10558 Мария Танчева Колева 5.75  
10559 Яна Ивайлова Данаилова 5.25 Проектът изглежда логично обвързан със съществуващата територия. За мен е 

недовършен. Липсват примерите от чуждестранния опит./Много малка снимка от 

макета! 
10560 Божидар Николаев Ценкин   
10561 Ива Миткова Горчева 5.75  
10562 Биляна Николаева 

Апостолова 
4.75 Липсва проучване на главната улична мрежа от ОУП , както и схема за предложените 

промени, въпреки че от застроителния план може да се предположи каква е идеята. 

Липсва река Шиндра! / Не е благоустроена особено съществуващата среда. Не усещам 

логично проведена връзка на съществуващото с новото застрояване. Не виждам 

проучване на добри практики. Макетът е недовършен. 
10564 Теодора Константинова 

Желязкова 
  

10565 Елена Душкова 
Шереметова 

5.5 Таблото с анализа можеше да е по-добро. Не си е представила примерите на добри 

практики. 



10567 Василена Томова Бекова 5.75  
10568 Петър Иванов Стоянов 5.25 Не са представени примери на добри практики в проучването. Не разбрах значението 

на сивите триъгълници в публичните пространства. 
10569 Славена Тодорова 

Тодорова 
5.5 Проектът е хубав и подробен. Представянето е малко неясно. Освен презентацията би 

било добре да се покажат отделно основните материали от заданието. 
10570 Николай Димитров Ангов 5 Добро решение последователно от проучване през концепция и финал. Липсва река 

Шиндра! Разнообразно жил. застрояване, донякъде  хаотично и не на всички места 

убедително обвързано със съществуващото. / Не видях проучване на добри практики. 

10571 Кирил Петров Славов 5 

10622 Айлин Фахри Мустафа 5.75  
10640 Алина Владимировна 

Дерменжи 
5.25 Добра композиция и обемно-пространствено решение. Подробно представяне. Има 

някои смущаващи  улични кръстовища и паркинги. Твърде много дървета в 

застроителния план. 
11189 Натали Пламенова Китова 5.25 

 

 

Забележки:  

1.Оценките обобщават индивидуалните оценки на водещите преподаватели от всички групи по 

дисциплината за семестъра 

2.В графа коментари са посочени лични мнения  от различни преподаватели без претенции за 

изчерпателност.  

 

Дата: 22ри януари, 2021 

Съставил: гл. асист. д-р арх. Мила Никифорова 


