
 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 

 

за присъждане на образователната и научна степен доктор в професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, в  

научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и 

градоустройство”, катедра „ Градоустройство“, при АФ, УАСГ. 

на архитект Билал Гаирли, редовен докторант.  

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ГРАДОВЕТЕ В 

АСПЕКТА 

НА СЪВРЕМЕННОТО УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ 

научен ръководител: проф. д-р арх. Минчо Нетов Ненчев, УАСГ 

 

Настоящото становище е разработено съгласно Заповед № 820/5.11.2021 

г. на Ректора на УАСГ.  

Спазени са процедурните и академичните изисквания във връзка с 

представянето на дисертационния труд. Изискуемите според ЗРАСБГ и 

ППЗРАС на УАСГ документи на докторанта са налични. Представеният от 

него автореферат пълно отразява съдържанието на цялостната разработка.  

Дисертацията, обект на настоящето становище, съдържа 137 страници 

на български език, включващи приложенията: Библиография, Проекти-

разработки на автора, Списък на фигурите и таблиците.  

Декларирани са две публикации на български по темата на докторанта в 

издания с научно рецензиране.  

Избраната проблематика може да бъде окачествена като „тежка“ за един 

начинаещ изследовател, тъй като е подчертано интердисциплинарна. В нея се 

включват направления като: градоустройство, история, историческа 

география, демография, социология на града, икономика и мн. др. Това 

корелира с разгърнатите съдържателни мотиви на дисертационния труд 



(структуриран във Въведение, пет глави и Заключение), като се добавя и 

опитът от разработки на автора, съществена част от неговото представяне. 

Проучването на градоустройствените феномени „централизация“ и 

„децентрализация“ и техните форми предполага (макар и в различна степен) 

историческа основа на анализа на отделните териториални структури. В този 

смисъл, докторантът представя подбрана информация, вписвайки актуалните 

градоустройствени решения в съответния регионален, културен и исторически 

контекст. В изложението са разгледани и редица примери за това как се 

променят редица селища от средата на XX век до днес.  

Основната цел на дисертационната разработка е „формулирането на 

концепция за перспективно развитие на градовете в аспекта на съвременното 

урбанистично развитие на примера на гр. Дамаск.“ Задачите подбрани в 

изпълнение на заложената цел включват „формулиране на методико-планови 

аспекти на пространството развитие“ и „разработване на теоретично-

пространствени модели за централизиран и децентрализиран голям град в 

аспекта на съвременното урбанистично развитие, с оглед на хармонизацията 

на пространствата среда“.  

Многоаспектността на проблематиката обосновава разширеното 

представяне на емпиричен материал, осигурено в труда чрез примери на 

няколко градски модели на развитие. Всичко това е подчинено на въведената 

в изложението авторска гледна точка: на силните и слабите страни на 

конкретни агломерации, техните структурни и градоустройствени решения. 

Важно е да се отбележи, че като цяло графичната информация предоставяна в 

труда е подробна, удачно подбрана и сама по себе си приносна. 

Логично, представената в дисертацията картина е сложна и 

противоречива, тъй като тя адекватно отразява контрастите  и вариациите на 

изследваните обекти. Същевременно, тя е познавателна и функционално 

насочена към институциите, определящи съвременното градско развитие. 

Предложеният инструментариум за нейното хармонизиране е фокусиран 

върху процесите на ниво проектиране, одобрение и реализация, без да се 

пренебрегва мнението на обитателите – сегашни и/или бъдещи. Той е 

апробиран в градоустройствената работа на докторанта.  

Предложените методико-планови аспекти на пространството развитие 

на града и авторският модел са обосновани в изложението и отговарят на 

поставената цел и задачи. Приемам заявените от докторанта приноси. 



Считам, че дисертационният труд отговаря на изисквания на жанра – 

разработка за защита на „ОНС доктор“. Добро впечатление прави богатият 

понятиен апарат. В цялост, разработката е обективна теоретична база за 

бъдещи изследвания, както и за практически градоустройствени намеси в 

различни направления.  

Намирам, че известна редакция и форматиране на заглавни надписи, 

бележки, цитати и описания на отделни фигури биха били уместни при 

евентуална бъдеща публикация на текста. Подходящо е и разширяването и 

обогатяването на библиографията в края на труда.  

В допълнение, препоръчвам на автора да потърси възможност за по-

голяма публичност на проучванията си, особено чрез публикации на 

английски език.  

Бележките и препоръките обаче, в никакъв случай не омаловажават 

качествата на представения дисертационен труд.  

 

Затова давам своята положителна оценка на направеното 

изследване и препоръчвам на уважаемото жури да присъди 

образователната и научна степен доктор, в професионално направление 

5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност 

„Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство ” на архитект 

Билал Гаирли, за неговата дисертация „Децентрализация и градско 

развитие. Перспективи за децентрализация на градовете в аспекта на 

съвременното урбанистично развитие.“ 

 

доц. д-р арх. Стела Ташева, ЛТУ, София 

София, 6.01.2022 

 


