СТАНОВИЩЕ
От: проф. арх. И. Никифоров, доктор на архитектурните науки, София, ул.
„Милевска планина № 16, телефон 0887318585, e-mail: iv_nikiforov@abv.bg
Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
“Доктор” по научната специалност 5,7. (“Архитектура, строителство и геодезия –
Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство”) на
арх. Йордан
Димитров Любенов на тема „Развитие на рекреационно-туристически зони в
пристанищни територии и тяхното интегриране с центровете на градовете”,
съгласно заповед ………………. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“
Актуалността на труда е много добре защитена от автора с протичащите в световен
мащаб процеси за реконструкция на пристанищните територии на градовете и
изграждане в тях на съвременни рекреационно-туристически зони, както и
значителното изоставане, в това отношение, на българските пристанищни градове
Целта на труда произлиза от нуждата да се създаде специализирана методика за
проучване и разработване на устройствени проекти за изграждане на РТЗ в
пристанищните територии. От нея логично следват основните задачи на труда,
свързани с разположение на РТЗ в структурата на пристанищните територии,
определяне на тяхното функционално съдържание, планова, пространствена и
архитектурно-художествена композиция, както и подобряване на съответната
нормативно-правна основа.
За тяхното решаване правилно е избрана методика включваща;
1. Изследване развитието на пристанищните зони на на Варна и Бургас от края на
ХІХ и началото на ХХ век;
2. Проучване на предимствата и недостатъците на проекти и реализации на
пристанищата на Варна и Бургас и на характерни примери на големи европейски
градове, с акцент и изводи относно техните рекреационно- туристически зони ;
3. Разработване на принципни схеми за изграждане на РТЗ в пристанищните
територии и на тяхната връзка с обществените центрове на градовете, на
конкретни схеми за градовете Варна и Бургас, както и предложения за
подобряване на нормативно-правната база у нас.
В съответствие с възприетата методика за разработване на труда е избрана и неговата
структура, съставена от увод, три глави и заключение.
Оценявам задълбоченото, аналитично и критично проучване на всички генерални
планове и устройствени проекти за пристанищата на Варна и Бургас, както и удачния
подбор на характерни примери на проекти и реализации от чуждата практика (Генуа,
Барцелона, Хамбург, Хелзинки и Копенхаген)
Намирам за съществен извода за кръговото историческо развитие на социалната и
пространствена връзка между обществените центрове на градовете и техните
пристанища. Тя е непосредствена и много силна при възникване на градовете. Техните
обществени центрове и социален живот са се развили непосредствено до пристанищата
Индустриалната епоха изолира пристанищата от градовете и техните центрове.
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Съвременното постиндустриално развитие на градовете връща пристанищата на
техните центрове, но на ново рекреационно-туристическо ниво.
Приемам изводите за
научни приноси на труда. Оценявам го за полезен и
изключително навременен за българската наука и практика.
Могат да се направят бележки по отношение на някои неточни заглавия и усложнени
формулировки, които неизбежно съпътстват първите научни работи. Правят много
добро впечатление интелигентно изведените графични материали и таблици.
В труда са ползвани много чужди материали, което показва добрата информираност на
кандидата. Всички те са коректно посочени в дисертацията.
Безспорно е, че пред нас се представя изграден научен работник, който може успешно
да формулира актуална научна теза, да проучи задълбочено световния опит, да открие
специфичните проблеми у нас и да предложи методика за тяхното решаване.
Всичко това ми дава основание с пълна убеденост да препоръчам присъждането
на арх. Йордан Димитров Любенов образователната и научна степен „Доктор“по
професионално направление 5.7.и научна специалност „Териториално и
ландшафтно устройство и градоустройство“
Проф. арх. Иван Никифоров, д. а. н.
София 08. 03.2015 г.
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