
Становище 

от проф. д-р арх. Минчо Ненчев – относно дисертационния труд на 

докторанта арх.Биллал Гаирли-„Децентрализация и градско развитие. 

Перспективи за децентрализация на градовете в аспекта на съвременното 

урбанистично развитие“ 

 

Архитект Билал Исмаил Гаирли е зачислен като докторант в редовна форма на 

обучение в катедра „Градоустройство“ към Университета по архитектура, 

строителство и геодезия – Архитектурен факултет, гр. София, със заповед № 

678/12.09.2012 г. на ректора на УАСГ. Отчислен е с право на защита със Заповед 

№ 1094/23/10.2015 г. на Ректора на УАСГ София. Представеният дисертационен 

труд и автореферат по своя обем и съдържание отговарят на изискванията за 

настоящата процедура. След разширеното заседание на катедрата, на което се 

препоръча да се направят корекции в труда може да се констатира, че 

препоръките са осъществени от автора. Авторът се е дипломирал в Дамаският 

университет по архитектура и допълнително в УАСГ , като същевременно е 

ангажиран с развитието на градовете в Сирия в едни екстремни ситуации . 

След съвестна преработка и допълване на материалите след последния разширен 

катедрен съвет може да се заключи ,че докторантът  успешно е разрешил всички 

поставени въпроси и дисертационният му труд е с високо качество , подходящо 

редактиран и може да се насочи към  научно звено  за публична защита . 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Дисертационният 

труд на тема: Децентрализация и градско развитие. Перспективи за 

децентрализация на градовете в аспекта на съвременното урбанистично 

развитие“, с автор арх. Билал Гаирли, съдържа общо 140 страници основен текст, 

в които са включени 3 броя таблици и 91 броя фигури. Списъкът на литературни 

източници е представен с посочване на редица книги, монографии, учебници, 

статии и официални публикации, свързани с темата и предмета на дисертацията. 

Предмет, обхват, цел и методи на разработване на дисертационния труд- 

Дисертационният труд изследва редица важни понятия, свързани с 

„Териториално-пространствените проблеми в развитието на големите градове по 

примера на съвременното урбанистично развитие на град Дамаск“, чието 

дефиниране, проучване, анализ и сравнение се превръща в своеобразен фокус на 

изследвания научен проблем на дисертацията. Посочената цел на дисертацията,  

е "формулиране на концепция за перспективно развитие на градовете в аспекта 

на съвременното урбанистично развитие на примера на град Дамаск". Въз основа 

на това са поставените пет основни задачи ,а именно: 1. Изясняване на основните 

фактори влияещи върху характера на плановата и пространствена структура на 

големите градове-с основен структурен теоретичен анализ. 2. Обосноваване и 

разкриване на механизма на развитието, съответстващ на обществените 

потребности и очаквания. 3. Формулиране на методико-планови аспекти на 

пространственото развитие. 4. Разработване на структурно-пространствени 

модели за централизиран и децентрализиран голям град в аспекта на 

съвременното урбанистично развитие, с оглед на хармонизацията на 

пространствената среда.  5. Прилагане на теоретичните модели в плановото и 



пространственото развитие на Дамаск. Тук авторът се позовава на 

професионалния си опит и личните си познания относно град Дамаск, където се 

дипломира като магистър. 

АНАЛИЗ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД Относно структура на дисертацията 

може да се отбележи, че трудът съдържа пет глави, при което всяка глава започва 

с кратко въведение, очертаващо целта и обхвата на главата и основно съдържание 

с теоретична част и илюстрации. Заключението в последната глава на труда 

представя как докторантът е оценил постигането на целта и задачите на 

докторската дисертация. Докторантът задоволително за конкретния 

дисертационен труд разработва модел и го прилага върху градоустройственото 

развитие на град Дамаск. 

Като основни приноси на дисертационния труд могат да се отбелязват: 

1. Теоретични приноси:-  Формулирани са основите принципи за градско 

развитие и са изведени класически урбанистични модели на града с разширена 

класификация -  Разработен е оригинален теоретичен модел за перспективно 

градско развитие въз основа на анализираните примери. -  Проучена е  

обективната концепция за перспективно градско развитие, целяща хармонизация 

на градска среда. 

2.Практически приложни приноси на модела.  Изследвани са възможностите за 

прилагане на формулираната концепция в условията на гр. Дамаск и другите 

големи градове на Сирия .  Формулирани са практически насоки за 

децентрализираното градско развитие за големите градове. 

КРИТИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

По принцип в качеството си на научен ръководител на докторанта съм ги 

поставял своевременно в хода на работата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената дисертация определено чувствително надстроява моделите на 

дисертации -разработвани от чуждестранни докторанти до сега. Ползвайки 

сравнително вече богатия опит на катедрата като научно звено и разширения 

собствен опит – в т.ч. и практически от пребиваването си в България докторантът 

предлага един продукт на високо теоретично ниво и определено е добър пример 

за негови колеги . Трудът трябва да се популяризира в Сирия с цел пряка полза 

от внедряването му в сирийската градоустройствена практика . Предвид 

демонстрираните качества на труда и неговия автор предлагам на 

Почитаемото Научно жури да присъди на арх.Билал Исмаил Гаирли 

образователна и научна степен „Доктор“ към професионално направление 

5.7. „Архитектура, строителство и геодезие“ по съответната научна 

специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ 
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