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Като най-общо впечатление бих отбелязъл, че дисертацията на арх. 

Венцислав Йочколовски би трябвало да се възприема като една авангардна 

разработка, ориентирана в подчертано съвременен стил, консолидираща значими 

актуални теми, предлагаща в много отношения принципно нови визии, 

предприета с явно много висока амбиция и мотивирана от твърде значителен по 

величината си евристичен порив. Същевременно тя би трябвало да се схваща 

като своебразен капитализиран израз на един твърде солиден и многостранен 

професионален опит, консолидирал в себе си спецификата на широк спектър от 

значими съзидателни и творчески дейности – проектантски, управленски, 

предприемачески, експертни, изследователски, образователни и др. – 

свидетелстващи за непосредствена обусловеност и ангажираност по отношение 

на напреженията и необходимите промени в актуалната ситуация.  

Естествено, при други поводи това впечатление би могло да се мотивира с 

обстойно позоваване върху твърде заслужаващите внимание нейни 

характеристики. Тук – от гледната точка, в която в случая се застава – като най-

съществен момент би следвало да се отбележи, че тя решава един по същество 

нов, определено нестандартен проблем, адресиращ реализирането на една 

радикална за областта на публичното управление иновация, която би трябвало да 

катализира по един многостранно благоприятен начин мащабно разгръщане и 

динамизиране на иновационните процеси в стопанската, а като цяло и в 

социалната сфера. Фокусира се при това една фактически нова в този смисъл 



област – архитектурното, градоустройствено и регионално планиране, 

акцентирайки върху един категорично нов аспект – превенцията срещу 

вземането на неефективни решения във връзка с изгражданите инфраструктурни 

условия, преценявани от гледна точка на осигуряването на едно като цяло 

целесъобразно иновативно развитие. 

В методологическо отношение, като може би най-съществен момент в 

случая би трябвало да се отбележи изключителното внимание, отделено на 

детайлното разработване на общата постановка, в която определено биха могли 

да се посочат твърде много оригинални моменти, надхвърлящи обичайните 

разбирания. Тя предвижда привличане на широк спектър от разнобразни идеи, 

постановки, основания, доводи и т.н., както и достатъчно възможности за 

справяне с произтичащата комплексност характер като цяло на процеса на 

разработката и изследователската ситуация. До голяма степен  важно в този 

смисъл се оказва и отделеното значително място в конкретния съдържателен 

анализ на редица специализирани въпроси, попадащи в обхвата на 

наукознанието (респ. изследванията на науката) – респ. свързани с иновациите, 

научната политика, съвременното значение на науката и технологиите, 

промените в икономиката и обществото и т.н. Постигнатата по този начин 

пределно задълбочаваща се методологизация придобива съществено значение с 

оглед осмислянето и постигането на съответствие със съвременните нови 

тенденци, със значението им за науката, научните и иновационните политики, за 

напредъка на страната и Европейската интеграция, глобализацията. Особено 

показателен в този смисъл се е оказал стремежът за формулиране и решаване на 

конкретните задачи в духа на процесуалното мислене (процесуалната 

философия). Това на свой ред предполага непрекъснати усилия, контекстът да 

бъде поддържан пределно разгърнат, като в същото време е необходимо бъдат 

търсени подходящи формули и прийоми, позволаващи да се избегне 

нарастващата сложност (съчетавайки примерно „глобалното” и „локалното”), за 

да може в крайна сметка перспективата да остане постоянно и максимално 

открита. Така, тръгвайки от началната идея за връзката между технологията и 

мястото, е станало възможно посредством една дълбока методологическа да се 



достигне до нов управленски иновационен модел – задаващ върху принципно 

нова визия и носещ имплицираните интенции на цялостната разработка. 

Заложеният в него евристичен и социален заряд предполага процесът 

последователно да продължи и по-нататък, а трансдисциплинарният му 

потенциал да се разгърне реципрочно в широк мащаб. 

Относно теренното изследване, проведено с цел да се установи важността 

и необходимостта от отчитане на техническа инфраструктура, би трябвало да се 

предполага, че е удовлетворило нуждите, заради които е предприето. От 

гледната точка на наукознанието не би следвало да се навлиза в третираните в 

случая специални въпроси, но пък тя би могла да бъде възприемана като 

показателен казус в редица отношения, включително с оглед откриващото се 

ново проблемно поле и очертаващите се нови визии по някои по-общи въпроси. 

Биха могли да се отправят бележки относно необходимостта от 

допълнително редактиране и коректорска работа, както и от привеждане на 

библиографията и цитирането на източниците в съответствие с установените 

стандарти, което ако е възможно, би било желателно да бъде направено 

междувременно. 

В заключение, считам, че дисертацията отговаря на изискванията и 

претежава достатъчно качества, за да бъде подкрепена с оглед присъждането на 

научната и образователна степен, за която се предира.   
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