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СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р. арх. Милена Ташева – Петрова 

УАСГ, Архитектурен факултет,  Кат. Градоустройство 

 

Относно: дисертационен труд урб. Любомир Петров 

На тема : „Собствеността като фактор за пространствено 

развитие/мегапроекти и градско обновяване/“ 

За присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално 

направление  5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, докторантска програма: 

„Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ 

 

Основание за изготвяне на рецензията: Заповед № 502/13.07.2021 г. на Ректора на 

УАСГ за назначаване на научно жури проведено на 20.07.2021 г. 

 

Урб. Любомир Петров е зачислен за редовен докторант със заповед 324/06.04.2017 

г. на Ректора на УАСГ и е отчислен с право на защита със заповед 255/27,05,2020 

на Ректора на УАСГ. Като редовен докторант той коректно изпълнява 

ангажиментите, предвидени в индивидуални план за обучение и преминава през 

всички процедури от зачисляването до насочването към защита.  Дисертационният 

труд е обсъден на разширено заседание на кат. Градоустройство на 24.06.2021г. 

Представените материали  и документи за изготвяне на становището доказват, че 

са спазени всички процедурни изисквания на д ЗРАСБГ и ППЗРАС на УАСГ. 

Урб. Любомир Петров придобива бакалавърска степен по Урбанизъм в 

Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 2012 г., а през 

2014 г. се дипломира и в магистърската програма по Урбанизъм в същия 

университет. От 2012 г. досега той е част от екипа на консултантската фирма ИКюИ 

Контрол ООД, като през 2020 г. заема длъжността „Заместник – управител и 

съдружник“ в същата фирма. Той активно участва в професионалния живот и като  

председател на секция „Млади професионалисти“ към Българската Асоциация на 

Архитектите и Инженерите Консултанти (БААИК), „Бъдещите лидери“ към 

Европейската Асоциация на Консултантските Асоциации – ЕФКА и „Съвета на 

бъдещите лидери“ към Международната Федерация на Инженерите Консултанти – 

ФИДИК. Така, участвайки активно в професионални дебати в управлението на някои 

от най-големите инфраструктурни проекти в България, Любомир Петров натрупва и 

значителен опит в областта на устройственото планиране и въпросите, свързани 

със собствеността, кадастъра и отчуждителните процедури. В този смисъл, темата 

на дисертационния труд е тясно свързана с неговите професионалните интереси, а 

самият труд подходящо допълва неговата практическа подготовка. 
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Темата на дисертационния труд е актуална –  тя едновременно съчетава вече 

наложилия се водещ фактор за пространственото развитие през последните 30 

години в България (собствеността) и противоречивата сложност и потенциал на 

мегапроектите да бъдат използвани като ефективен инструмент за градско 

обновяване. Дисертационният труд по качествено нов начин третира сложността на 

темата и същевременно отговаря на реални практически предизвикателства и 

наложила се необходимост от холистичен подход при позиционирането и 

оценяването на мегапроекти.  

Дисертационният труд е съставен от Въведение, 4 основни части  (същински глави), 

Заключение и Библиография. Във въведението са маркирани общите и  

специфични въпроси за изследваната тематика, които впоследствие са 

анализирани в следващите части. Основните части се фокусират върху 

теоретичните аспекти, урбанистичния анализ, урбанистичните насоки за оптимална 

локализация и успешна реализация на мегапроектите и критериите за оценка на 

локализацията и успешна реализация на мегапроектите в системата на планови 

инструменти на Столична община. В първата основна част (Втора глава) са 

систематизирани  теоретичните аспекти и пресечените точки между същността на 

мегапроектите и градското обновяване. Във втората основна част (Трета глава) са 

изследвани основните характеристики, процеси и взаимодействия, отнасящи се до 

ключовите фактори имащи отношение към мегапроектите и връзката им с 

урбанистичните политики, собствеността и градското обновяване. В третата част 

(Четвъртата глава) е предложена методика за оценяването на целесъобразността 

на локализацията на мегапроектите, факторите за тяхната успешна реализация и 

различните компоненти при формирането и развитието им. Разработената 

методика е тествана върху мегапроекти на територията на гр. София - реализирани 

и такива в начална фаза на своя жизнен цикъл. В четвъртата част (Петата глава) 

последователно са разгледани критериите за оценка на мегапроектите и тяхната 

връзка с видовете модели за формиране на мегапроекти. Направен е опит за 

интегриране на разработената методика в процесите на изработване и прилагане 

на плановите и стратегически документи, определящи общото и урбанистично 

развитие на град София. 

 В Заключението са обобщени основните резултати на дисертационния труд и са 

заявени приносите на дисертационния труд. Библиографията обхваща 156 

източника, от които 14 източника от български автори, 71 източника от чуждестранни 

автори, 19 нормативни документа, 10 стратегически и планови документа и 42 

статии в електронни издания. 

Любомир Петров умело прилага усвоените знания и умения в програмите по 

Урбанизъм на УАСГ и по време на практикуването на професията. В различни етапи 

от разработването на дисертационния труд са използвани различни качествени и 

количествени методи за събиране на данни, сред които: кабинетно проучване на 

разнообразни източници на налична информация, наблюдение и вторичен анализ 

на данни. За създаването на методиката за оценка е използван индуктивния подход, 
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а впоследствие за нейното експериментално тестване е използван дедуктивен 

подход. 

Текстовата част на дисертацията, както и практическата работа по нея показват 

много добро познаване на спецификата на общите и специфични проблеми на 

мегапроектите през разреза на градското обновяване. Докторантът е представил 

списък с формулирани  приноси, които са обосновани и защитени в достатъчна 

степен. В качеството си на научен ръководител съм приела заявените от автора 

приноси и съм оказала подкрепа за осъществяване на две публикации, една от 

които самостоятелна. Пожелавам на Любомир Петров успешен професионален път 

в сферата на управление на проекти и му препоръчвам да потърси по-широка 

публичност на дисертационния труд у нас и в чужбина. 

Познавам урбанист Любомир Петров като студент и дипломант в катедра 

Градоустройство. За това време той прояви сериозно и задълбочено отношение 

към обучението си, личностното развитие и професионалното израстване. 

Показаните в дисертацията резултати и приносите в нея показват, че урб. Л. Петров 

е способен да проведе самостоятелно научно изследване и да представи 

оригинални резултати. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 Като имам предвид посочените научни постижения на кандидата;  

 Като отчитам актуалността и навременността на представения труд;  

 Като отчитам характера и значимостта на неговите научни приноси;  

 Като се съобразявам с факта, че основни части от дисертационния труд са 

публикувани;  

 Като оценявам професионалните качества на кандидата и познанията му;  

Предлагам на почитаемите членове на Научното жури да присъдят на 

кандидата урбанист Любомир Петров образователна и научна степен 

“ДОКТОР” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия, научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и 

градоустройство”. 

  

 

 

 

 

16.09.2021     доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова 

 


