СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров
научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ от
ПН 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”
ОТНОСНО: Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна
степен “доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и
геодезия”, с кандидат арх. Арменд Хайруш Фазлиу, в докторантура на самостоятелна
подготовка към ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“,
Нов български университет, Магистърски факултет, Департамент „Архитектура“
ТЕМА: „Устойчиво развитие на град Прищина, Р Косово и ревитализация на
жилищната среда“
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р арх. Георги Георгиев
Становището е изготвено на основание заповед № 3-РК-15 от 09.10.2019 г. на
Ректора на НБУ, с която съм утвърден за член на научното жури. При написването на
становището са спазени изискванията на Закона за развитие на академичния състав,
Правилника за неговото приложение и Наредбата за развитието на академичния състав
на НБУ.
Представениите от арх. Арменд Хайруш Фазлиу материали са в съответствие със
ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за развитието на академичния
състав на НБУ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” и съдържат:
- дисертационен труд;
- автореферат;
- CV - европейски образец;
- авторски публикации по темата.
Дисертационният труд съдържа 208 страници (198 стр. във варианта на английски
език), 146 фигури (снимки, схеми, чертежи, вкл. 8 таблици), библиография – 40

източника, списък с публикациите на автора по темата – 3 бр. (2 статии и един доклад на
международна конференция в НБУ). Дисертационният труд е структуриран в 6 модула въведение, четири части и последен модул – заключение. Авторефератът към
дисертационния труд съдържа 81 страници, включително 62 фигури, от които 7 са
таблици.
Следва да се отбележи актуалността на темата, както и актуалността на начина на
нейното разработване. В дисертацията е направен обобщен ситуационен анализ на
досегашното развитие на град Прищина и е поставена диагноза на проблемите в него,
изследва се състоянието на средата за обитаване и управлението на жилищните сгради,
правят се сценарии за различни варианти на бъдещо развитие. Необходимостта от нов,
задълбочен поглед върху развитието на града произтича от дълбоките геополитически,
екологични и социално-икономически промени в последните десетилетия, както в света,
така и в конкретното населено място и региона – обект на дисертационния труд. Тези
промени поставят нови изисквания към пространствената урбанизирана среда и в
частност жилищната среда и предопределят необходимостта от предефиниране на
насоките за бъдещото им устойчиво развитие.
Авторът на дисертацията успешно се справя с темата, като предлага конкретни
стъпки, модели, сценарии и алтернативи на необходимите урбанистични и
архитектурно-градоустройствени намеси

след задълбочен анализ на развитието на

селищната територия и нейните елементи във времето. Дисертацията съдържа
задълбочено и комплексно изследване на пространственото развитие на град Прищина.
Особено внимание е отделено на развитието на жилищната среда, като освен
архитектурно-пространствените аспекти са разгледани и въпроси на управлението и
поддръжката на жилищата, енергийната ефективност и екологията.
Арх. Арменд Фазлиу отлично познава изследваната проблематика в качеството си
на жител на града, както и на архитект, занимаващ се с преподаване и проектиране –
основно на жилищни сгради. Ползваните при провеждане на научното изследване
литературни източници съответстват на темата на дисертацията и са цитирани коректно.
Възприетите от докторанта методи на изследване са съобразени със сложността на
проблематиката и поставената цел. Приложените от арх. Арменд Фазлиу методи за

научно изследване му позволяват да постигне поставените в дисертационния труд цели
и задачи.
Дисертационният труд на арх. Арменд Фазлиу е логично структуриран, текстът е
богато илюстриран, като авторът последователно и убедително излага тезите си.
Теоретичният

модел

на

изследването

е

обоснован

и

правилно

разработен.

Дисертационният труд съдържа както теоретични, така и практически приложими
резултати, предлагащи конкретни идеи за бъдещото развитие на Прищина. Към
основните приноси на научния труд могат да се отнесат:


оценката на състоянието на град Прищина с извеждане на основните проблеми и
стратегически насоки за неговото устойчиво развитие



ситуационен анализ на социално-икономическото и пространствено-времевото
развитие на град Прищина



извършване на обстоен сравнителен, процедурен и адаптивен анализ и
формулиране на изводи за състоянието на жилищната среда в Прищина



разглеждането на темата за ревитализацията на жилищната среда в контекста на
устойчивото развитие на града



извеждане

на

актуалните

архитектурно-градоустройствени

проблеми

на

сградните структури и междусградните пространства в жилищните квартали


въвеждане на типология на кварталните структури и оценка на атрактивността им



разработване на основни насоки в устойчивото развитие на Прищина в
различните му аспекти чрез алтернативни сценарии, общоградски устройствени
приоритети и подобряване на културната идентичност
Дисертационният труд може да бъде използван като основа на бъдещи научно-

изследователски и конкретни проектни разработки, както за град Прищина, така и за
други селища в Косово, както и в контактните области на познание.
Авторефератът представя достоверно дисертационния труд и отговаря на законовите
изисквания, като в него коректно са изложени основните постановки, съдържанието,
постигнатите резултати и научните приноси, както изявите и публикациите на автора по
темата на дисертацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационния труд на докторанта съответства на изискванията на ЗРАСРБ,
Правилника към него и нормативните документи на Нов български университет в тази
област. Дисертационният труд показва задълбоченост в изследваната област, както и
способността на автора да съчетава теоретични и практически приложими знания и
резултати и възможности за самостоятелни научни изследвания,
Имайки предвид качествата на представената работа давам положителна
оценка на дисертационния труд и убедено препоръчвам на почитаемото научно
жури да присъди на арх. Арменд Хайруш Фазлиу образователната и научна степен
“доктор” по научната специалност “Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли” от професионално направление 5.7. “Архитектура,
строителство и геодезия”.
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