
 

 

Група 7 

Градоустройство Втори проект, Зимен семестър 2020/2021 

 

 

 

 

Фак. 

номер 

Име Оценки коментар 

10389 Дилян Стефанов Стоичков 4.75 Няма имена в проекта. Доста се затруднихме да разберем, че е работен в екип с 

Виктория Василева. Не е много добре изявен центъра, малко труден за откриване 

измежду жил. квартали./ Няма табло с Анализи (предвиждания на ОУП) и добри 

практики. Липсва, до голяма степен, благоустрояване на съществущото застрояване. 
10423 Юмер Салим Селим   
10593 Веселин Бойков Вилиятев в 

екип с  
Тодор Стефанов Иванов 
10574 от група 6 

3.75 Огромни открити паркинги, унищожават ценни терени, излишно голям брой рампи 

към част от жилищните сгради, които съгласно плана са в имоти с комплексно 

застрояване. Неубедително обемно решение, представено с незавършен макет. 
10594 Соня Михайлова Петрова 5.5 Според мен, има зони с много големи площадни пространства. Видимо, е като цяло, 

че студентите са работили активно.  
10596 Дипак Кишоре Кемчанд   
10597 Вяра Руменова Веселинова   
10598 Тоника Йорданова 

Димитрова 
5.5  

10600 Виктор Христов Каменов 5.5 Няма разработен фрагмент с показан партерен етаж. Няма проучване на  

предвиждания на ОУП и добри практики. 
10601 Ивелина Цветанова 

Иванова 
4.5 Не е достатъчно задълбочено проучването и в резултат в проекта е запазена една 

доста дълга и висока, но на място  несъществуваща жил. сграда! Реката е показана 

в проучването , но липсва в проекта./ Макетът е работен. Липсва връзка на 

съществуващото застрояване с новопредвиденото. Считам, че има преоразмерени 

пешеходни пространства и оскъдно ново застрояване. 
10603 Велина Дилянова 

Димитрова 
5.25  



10606 Цвета Кирилова Нисторова 5.5 Много добро проучване, убедително предложение за функция и зониране. Добро, но 

малко абстрактно  композиционно решение и отлично представяне. Оскъдни  

търговски обекти в пешеходната зона и това може да компрометира насищането с 

посетители, показано във визуализациите. Добре е да има малко по- висока 

интензивност на застрояване поне около пешеходната зона./ ПРЗ е с име Опорен 

план?!! Проектът е с много свободни пространства, съотнесено към показателите на 

ОУП./ Добри идеи, нерационално застрояване. 
10607 Никол Николаева Влахова   
10608 Мартин Даниелов Десподов 5.5  
10609 Петър Милев Балтов 4.5 Не е достатъчно задълбочено проучването и в резултат в проекта са запазени 

несъществуващи на място жил. сгради! Липсва макет , неубедително е представено 

обемно пространственото решение. За повечето жил. сгради няма решение за 

паркирането. Показани са рампи , водещи под съществ. жил. сгради?!/ ПРЗ е с име 

Опорен план?!! Липсва логична взаимообвързаност на селищните елементи. 
10610 Калин Сашков Георгиев 5.25  
10611 Магдалена Руменова 

Терзийска 
  

10612 Иван Петров Иванов 4.5 Преоразмерени нови жил. сгради. Липсва решение на  паркирането  към същ. жил. 

сгради и към част от новите. Детайлът не показва нищо повече от основния план. 

Липсва макет./ На практика, фрагмент няма. Считам, че са много улиците и 

кръговите кръстовища. Не отчитам ясна идея в предвиденото застрояване. 

Очевидно, от скиците в изпратените материали, не са възприети насоките от 

Водещия преподавател. 
10613 Назмие Тургай Мустафа   
10614 Евгения Георгиева Терзиева 5.5 Не е обоснован обхвата на задачата и промените спрямо ОУП, особено по 

отношение на зелената система. Липсва връзка на бъдещия Източен парк с 

предложените паркове. Не е съобразено с реката. Сами по себе си застрояването и 

уличната мрежа са добре решени./ Опорен план вместо ПРЗ?! Липсва 

благоустрояване при същ. застрояване. 
10615 Моника Малинова Ангелова 4.5  
10616 Мартина Руменова 

Хаджийска 
5.5 Уличната мрежа можеше да е по-балансирано решена. Много големи УПИ са 

предвидени в западната част на територията. 



10682 Еджем Ахмед Хаджиюсеин   
10708 Виктория Йорданова 

Василева 
4.75  

11200 Християна Стоянова 
Ангелова 

5.5  

 

 

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 


