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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. д-р арх. Валери Иванов 

катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет, УАСГ 

 

 Относно: Дисертационен труд за придобиване на научна степен „ДОКТОР 

НА НАУКИТЕ“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и 

геодезия“ и научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и 

градоустройство“. 

 Автор на дисертационния труд: Проф. д-р арх. Александър Слаев – 

преподавател в катедра „Архитектура и урбанистика“ във ВСУ „Черноризец 

Храбър“, с открита процедура за предварително обсъждане на дисертационен 

труд със Заповед № 423/17.11.2020 г. на Ректора на УАСГ. 

 Тема на дисертационния труд: „Управление и планиране на 

антропогенната среда и природните ресурси: теория на комплексните права на 

собственост“. 

 Основание за изготвянето на рецензията: Заповед № 293/31.03.2021 г. на 

Ректора на УАСГ за назначаване на научно жури и решение на първо заседание на 

научното жури проведено на 12.04.2021 г. 

 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРУДА 

 Дисертационният труд съдържа 358 страници вкл. 37 броя фигури, 8 броя 

публикации, 2 броя снимки и библиография (22 източника на български език, 197 

източника на английски език, 10 медийни източника). 

 Актуалността на изследването се определя от няколко основни фактора: 

•  ролята на правата на собственост в контекста на отношението между 

планиране и пазар разгледано като фактор за координация на обществените 

дейности в устройственото планиране и развитие; 

•  преходът от централизирано към пазарно регулиране на икономиката, от 

тоталитарно към демократично политическо управление у нас и необходимостта 

от нов баланс между планиране и пазар в дейностите  по устройство на 

териториите; 

•  доминиращите у нас пазарни приоритети, корпоративни и частни 

интереси, които са вероятната основна причина за съвременните деформации на 

урбанизирани територии (големи градове, морски и планински курорти): 

презастрояване, влошена екология, некачествена жизнена среда. 

Аргументирано формулираните от автора цел и задачи изясняват основните 

акценти в труда: 
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•  Формулиране на оригинално схващане за правата на собственост в няколко 

аспекта като: 

- основни единици на всички обществени дейности – отношения между 

хората свързани с организацията на дейностите, в които те участват; 

- система от правила, които изграждат многослойни обществени 

организации – фирми, сдружения, общности. В този смисъл те са сложни 

социални структури; 

- частно – общи структури. Имат двойствен характер с характеристики на 

частни /индивидуални/ и на общи /публични/ права. 

•  Изясняване на видовете собственост като авторът аргументира тезата, че 

традиционното разбиране за видовете собственост /индивидуална, групова, 

публична/ трябва да се дефинира в зависимост от степента на частност/общност 

и да се свърже с оптималния брой съсобственици, както и с институциалната 

организация на групата/ общността съсобственици. 

•  Обосноваване на основополагащата роля на формата на собственост при 

организацията на всяка обществена дейност /и конкретно на свързаните с 

урбанистичното развитие/ чрез: 

- оптимизиране на броя на собствениците за определяне на адекватна 

степен на частност/общност съответстваща на дадена обществено-икономическа 

дейност, комплекс от ресурси и инстуционална структура; 

- прилагане на метода „Коусианско пазарене“ за избор на оптимален брой 

собственици при различни варианти на институционална организация. 

•  Аргументиране на възможности за приложение на разработената 

концепция в областта на устройственото планиране и развитие в зависимост от 

установените права на собственост. Изясняване на ролята на държавата и 

централното планиране в процеса на „Коусианско пазарене“. 

Изследователската теза на автора се базира на схващането, че правата на 

собственост върху ресурсите са универсалните градивни елементи на всички 

форми на социални отношения. Те са обществени институции, които са основата 

на съгласието между участниците в дадена дейност и на обществото като 

съвкупност относно правото на всеки участник да изисква определен ресурс. 

Авторът обосновава тезата, че нивото на частност/общност е основна 

характеристика на институциите и организациите, която определя базовите 

принципи и особености при управлението на антропогенната среда и природните 

ресурси. Според него теорията на частно-общите права дефинира два подхода за 

управление на собствеността, правата и задълженията съответно „Коусианско 

пазарене“ при малък брой участници и Пигувиански методи при голям брой 

участници. Прецизното и целенасочено прилагане на тези подходи авторът 
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определя като все по-наложително в условията на ускорената съвременна 

урбанизация. 

Приложените аналитико-синтезни методи са избрани правилно и логично 

в съответствие с формулираните цел, задачи, обект, предмет. Проведени са 

аргументирано и последователно в изследването. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРУДА 

Дисертационният труд съдържа: Уводна част, Глава 1, Глава 2, Глава 3, Глава 

4, Глава 5 и Заключение. 

В Уводната част е представена кратка историческа обосновка на 

значимостта на разглежданата проблематика. Изявена е важността на процесите 

на планиране във всички човешки дейности. Изтъкната е ролята на 

градоустройственото планиране като ограничител на правата на собственост на 

всеки собственик в името на опазване на правата на неговите съседи. Авторът 

посочва, че  правилата  при планиране служат за преразпределяне на права на 

контрол и права на собственост. 

Формулирани са, разгледаните по-горе, актуалност, цел и задачи на 

изследването, предмет и обект, изследователска теза, методи. Изведени са 

приносите на труда, които ще анализираме обстойно в рецензията. Представен е 

речник с дефиниции на основните термини използвани в дисертацията. 

В Глава 1 - Теоретична рамка: връзките между теориите за правата на 

собственост, институциите и планирането е изложена общата теоретична рамка 

на изследването, обоснована е неговата интердисциплинарност, посочени са 

обхванатите теоретични области: теории за правата на собственост, теории за 

институциите и организациите, теории за планирането и териториалното 

развитие. 

Авторът формулира основни изводи свързани с: 

-  ролята на обществото при установяване на правата на собственост; 

- значението на организациите и институциите за упражняване колективните 

права на собственост; 

- необходимостта от нови модели на сътрудничество, които се основават на 

нови принципи за управление на конфликтите. 

Критичният анализ на теориите, прегледът на тяхното историческо развитие 

и изведените обосновани изводи позволяват на автора да изгради собствената си 

оригинална теза приложима при планирането и управлението на урбанистичното 

развитие. 

В Глава 2 - Права на собственост: същност, характеристики и 

функциониране е проведен задълбочен, комплексен анализ на правата на 
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собственост вкл. възлагане и придобиване на права на собственост и ролята на 

институциите за координиране и управление на обществените дейности. 

Базирайки се на своята работна хипотеза авторът извършва паралелен 

анализ на проявленията на Коусианските и Пигувианските методи особено 

свързаните с: 

-  необходимостта от колективни действия в защита на интересите на 

множеството засегнати индивиди; 

- ролята на правителството, пазара и фирмата за установяване правата на 

собственост; 

- управленските подходи и проявленията им в контекста на териториално 

планиране в условията на частна и колективна собственост. 

Особено значима в научно-изследователско, теоретично, приложно и 

приносно отношение е Глава 3 – Теория на комплексните частно-общи права на 

собственост. В нея се обосновава водещата роля на планирането като рамка на 

действие на пазара на съответното институционално ниво. Изяснява се ролята на 

„Коусианското пазарене“ като най-ефективна форма на разпределение на 

правата на собственост и повишаване на нивото им на частност. По този начин 

планирането създава пазарни отношения. 

Аргументира се тезата, че организациите и институциите са сложни 

структури от правила – съответно от права за управление и контрол, което 

означава права на собственост, заедно с произтичащата от това значима роля при 

определянето на отношението между планирането и пазара. Посочена е 

водещата задача на планирането – да определи правилата на 

взаимоотношенията между собствениците на ресурси.  

В глава 4 – Управление и планиране на видовете ресурси е обосновано 

значението на правата на собственост за управлението на природната среда и 

антропогенните ресурси като изследването е базирано на изведена авторова 

класификация на правата на собственост върху ресурсите според техния 

произход. 

Посочва се, че „Коусианското пазарене“ е последователна трансформация 

от по-високо ниво на публичност към по-високо ниво на частност на 

собствеността. 

Аргументиран е изборът на оптимален резултативен подход („Коусианско 

пазарене“ или Пигувиански методи) като резултат от броя на участниците, които 

формират страните в процеса на „пазарене“ във всички етапи на икономическите 

и обществените явления и дейности. 

В глава 5 – Практически импликации на теорията на частно-общите права 

на собственост за  планирането на антропогенната среда и природните ресурси 
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авторът подчертава, че планирането като институция за обществено управление 

изгражда система от права и задължения, чрез които плановете се реализират и 

изяснява възможностите за приложение на разработената концепция в 

процесите на устройственото планиране. Той обосновава необходимостта от 

промени в методологията на планиране, както и в нормативните документи 

свързани с устройството на територията, данъците и таксите, публичните финанси 

като формулира конкретни предложения и насоки за усъвършенстване на 

законовата и нормативната рамка на устройственото планиране у нас с цел 

устойчиво управление на антропогенната среда и природните ресурси. 

Своите теоретични обобщения авторът обосновано предлага за прилагане 

в специфични  български урбанизирани територии генериращи урбанистични 

конфликти – планински и морски курортни комплекси. 

В Заключението дисертационният труд е обобщен в няколко основни 

аспекта: 

•  Правата на собственост се възприемат не като средство за обогатяване, а 

като универсални градивни/базисни елементи за координиране/организиране на 

всички обществени дейности – икономически, социални, културни и други и 

особено тези в устройственото планиране. 

•  Аргументиран е комплексният характер на правата на собственост, като се 

изтъква, че чисто публични права на собственост не съществуват, а чисто частните 

обхващат твърде малко ресурси и нямат икономическо значение. 

•  Изяснено е, че нивото на частност/общност във формата на собственост 

като ключов фактор за управлението и планирането на обществените структури  и 

териториалните ресурси се определя от два взаимосвързани фактора – 

диапазонът на приемливия брой собственици и институционалната организация 

на субекта-собственик. 

•  Коусианският подход целесъобразно съчетан с прилагането на  

Пигувиански инструменти са оптимална възможност за рационално и ефективно 

регулиране и планиране на природните ресурси и антропогенните дадености. 

Особен интерес в цялостния научно-изследователски процес на автора и 

неговото експониране представлява авторефератът на дисертационния труд. 

Трудът е изграден по класическите канони на научните изследвания 

съответно:исторически анализи и обобщения; теоретични постановки, тези и 

обосновки; концептуални насоки, идеи и теории; практико-приложни аспекти. 

Авторефератът е представен за първите четири /най вече с теоретична стойност/ 

глави в еднотипна форма: Проблематика и теоретична рамка, Дискусия, 

Обобщения и изводи. С този неконвенционален подход, според мен, авторът 

убедително постига няколко цели: 
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- представя по нов, нестандартен начин логиката, последователността и 

развитието на своите изследвания; 

- създава научни условия и предпоставки за задълбочена, всестранна и 

креативна дискусия по изследваната проблематика; 

- представя неординерно, но убедително и като естествен кулминационен 

резултат своите теоретични, теоретико-приложни и практически достижения. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Формулираните от автора приноси са логичен резултат от комплексното, 

креативно, задълбочено и аргументирано научно изследване проведено в труда. 

Особено стойностни в теоретично и приложно отношение, според мен, са 

приносите свързани с: 

•  Дефиниране на правата на собственост и тяхната институционална същност 

като основен фактор при организиране и координиране на обществените 

дейности в социално-икономическото развитие и териториално-устройственото 

планиране и управление. 

•  Изясняване на същността на комплексните частно-общи права на 

собственост и определяне степента на частност/общност като универсална и 

основна характеристика на правото на собственост. Формулиране на основните 

критерии изясняващи степента на частност/общност и обосноваване на формите 

за координация между тях. 

•  Определяне на ключовото значение на „Коусианското пазарене“ за 

планирането и управлението на антропогенните и природните ресурси и 

формулиране на предложения за оптимизация на този подход в зависимост от 

броя на участниците свързани с използването на тези ресурси. 

•  Обосноваване на възможностите за приложение на теорията в областта на 

пространственото планиране и развитие в условията на прилагане на 

„Коусианското пазарене“ съчетано с Пигувиански мерки и методи при наличие на 

множество собственици на природен и антропогенен ресурс. 

•  Формулиране на конкретни приложения, както и принципни насоки, за 

усъвършенстване на методологията и  нормативните документи регламентиращи 

планирането и управлението на природните ресурси и урбанизираните системи. 

Приносите могат да бъдат свързани със следните аспекти на научната 

дейност: 

- генериране на нови теории в областта на правата на собственост, 

планирането и управлението на природните и антропогенните ресурси и 

конкретно териториалното устройство; 
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- обогатяване на съществуващи знания и практически дейности за оптимално 

приложение на нова теория свързана с права на собственост при съвременна 

организация на урбанизираната среда; 

- прилагане на постигнати научни резултати в теорията и практиката на 

пространственото планиране и развитие, вкл. за усъвършенстване на законовата 

нормативна база. 

Посочените публикации по дисертационната тема – общо 11 на брой – 

статии в авторитетни издания, демонстрират професионалните и научните 

качества на докторанта, значимия му личен принос в постигнаните теоретични и 

практически резултати, задълбочените и комплексни познания по изследваната 

проблематика. Те са систематизирани в 4 основни групи: 

-  планирането и пазарът  като основни форми за координация на 

обществените дейности в зависимост от формата на собственост върху ресурсите; 

- отношението между планирането и пазара и ролята на правата на 

собственост в урбанистичното развитие; 

- Коусиански и Пигувиански методи за управление на природните ресурси и 

антропогенната среда. 

  

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Към разглеждания дисертационен труд ще формулирам известни 

препоръки, които според мен, биха били креативно полезни при бъдеща 

публикация на труда и не намаляват безспорно високата стойност на 

постигнаните научни и научно-приложни резултати: 

•  Основната част от дисертацията е развита около идеята за комплексните 

частно-общи права на собственост. Обоснована е тезата, че в устройственото 

планиране се прилагат два основни подхода за ефективно и устойчиво 

разпределение на собствеността, правата и задълженията – Коусианско пазарене 

и Пигуински методи в зависимост от броя на заинтересованите субекти. Вероятно 

е необходимо да се обмисли въвеждането на критерии за определяне на 

оптималния брой субекти, при които е рационално приложението на всеки един 

от тях. 

• Целесъобразно е авторът да доразвие своите разсъждения върху 

конкретните форми на планиране, при които е ефективно прилагането на 

разглежданите два основни подхода, както и върху комплексния ефект от това 

приложение. Подобни изследвания могат да изкристализират в обоснована 

концепция /а не във фрагментарни предложения/ за усъвършенстване на 

законовата и нормативната база. Темата предполага своето естествено 
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продължение в бъдещи, все така аргументирани, креативни и многопластови, 

теоретични и практически проучвания на автора. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложените в настоящата рецензия анализи, обобщения и оценки, 

формулираните препоръки и изводи ми дават всички необходими основания с 

убеденост да направя извода, че е представен един завършен, многопрофилен, 

задълбочен, иновативен, комплексен, научно-теоретичен и приложен труд, който 

притежава безспорни качества за да бъде присъдена научната степен „Доктор на 

науките“ на неговия автор проф. д-р арх. Александър Слаев. . 

 

 

10.05.2021 година   Автор на рецензията: 

град София       /проф. д-р арх. Валери Иванов/ 


