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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I. Формулиране и актуалност на изследваните проблеми 

Основните проблеми на настоящото изследване се отнасят до ролята на и 

отношението между планирането и пазара за координацията на обществените 

дейности в сферата на устройството на териториите и значението на правата на 

собственост за устройственото планиране и развитие. Актуалността на тези проблеми 

има два аспекта. Първият аспект е свързан с нестихващия дебат за ролята на 

планирането и пазара в урбанистичното развитие и в управлението на природните 

ресурси и ландшафти. В областта на урбанистичното развитие след значителен превес 

на непланираното развитие до края на XIX, през XX век и особено през втората му 

половина централното планиране до такава степен се наложи в практиката на развитите 

държави, че днес урбанистите,  различни други специалисти и редовите граждани не 

могат да с представят градското развитие без планиране. Тези тенденции могат да се 

сравнят тенденциите в областта на общественото (социално-икономическото) развитие, 

където дебатът за баланса между планирането и пазара продължава вече твърде дълго, 

защото нито привържениците на пазарните механизми, нито привържениците на 

централното планиране (въпреки провала на държавния социализъм в края на 80те 

години на XX век) успяват да предложат работещи решения, осигуряващи оптимален 

баланс между тях. Същевременно в повечето държави в Азия, Африка и Южна Америка 

спонтанното (непланирано) урбанистично развитие все повече се разраства (Cozzolino 

2018; Cozzolino & Moroni 2021). Най-мощна е подкрепата за планирането и най-остри са 

критиките срещу пазара в областта на управлението на природните ресурси и 

ландшафти и, съответно, управлението на териториите. Проблемите свързани с 

използването на природните ресурси и природната среда  несъмнено са между най-

належащите и критични проблеми на нашето съвремие. 

Освен споменатите аспекти на баланса между планирането и пазара, у нас дебатът 

е особено актуален поради прехода от централизирано социалистическо към 

демократично пазарно общество. Както е добре известно, след първото десетилетие на 

прехода, през което на планирането се гледаше като на остатък от комунистическия 

подход (Nedovic-Budic 2001; Hirt 2005; Hirt & Stanilov 2009), към края на века започна 

процес на неговото възраждане. Един от критичните фактори за това възраждане беше 

разочарованието от функционирането на неограничения пазар в областта на 

устройственото планиране (Daskalova & Slaev, 2015; Slaev, Nedović-Budić et al., 2018). В 

българското общество бързо нарасна критичността към пазара в резултат от широко 

разпространеното убеждение, че пазарът е основната причина за презастрояването в 

големите градове, за обезлюдяване на малките населени места, за „бетонирането“ на 
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Черноморските и планинските курорти, както и за влошаването на състоянието на 

природната среда. 

Пазарът и планирането се свързват с формата на собственост. В социалните науки 

доминира разбирането, че пазарът се гради върху частна собственост, а централното 

планиране – върху колективна или публична. Същевременно се наблюдава определена 

разлика в оценката на проблемите, свързани с пазара, планирането и формата на 

собственост в икономиката и в пространственото (градско и териториално) развитие. 

Докато в икономиката ефективността на пазара е всепризната и в тази сфера никой в 

пост-социалистическите държави не иска да възстановява силното централно 

планиране, в пространственото развитие, успоредно с постепенното и, може да се каже, 

пълно възстановяване на позициите на  планирането след 2000 г., критичността към 

пазарните процеси все повече нараства (Slaev, Zeković et al., 2018). Аналогично е 

отношението към собствеността. Между специалистите и в обществото преобладава 

мнението, че частната собственост е полезна за икономиката. Когато се изтъква ползата 

от частната собственост, класическият източник е „невидимата ръка“ на Адам Смит, 

според когото, преследвайки своите частни интереси, индивидът работи за общото 

благо. Пазарната конкуренция повишава производителността и икономическата 

ефективност и така се подобряват условията на живот на цялото общество. Но тези 

взаимовръзки изглежда, че работят по различен начин в сферата на урбанистичното 

развитие. Въпреки, че никой не призовава към одържавяване на поземлените ресурси, 

урбанистите като цяло са критични към влиянието на частните интереси. Те биха 

искали да има значително повече публична собственост, за да може 

градоустройственото планиране да разполага с повече ресурси за задоволяване на 

публичния интерес.  Освен това урбанистите са недоволни от широко разпространения 

стремеж на частните собственици да застроят имота си при възможно най-висока 

интензивност. Така големите градове са подложени на презастрояване, като тази 

тенденция е още по-изявена и критикувана от обществото в зоните за туризъм и отдих. 

Но как тогава да обясним разликата в развитието на Слънчев бряг (Davcheva & Tasheva, 

2016), Златни пясъци и Албена? И в трите курорта днес земята е частна собственост. 

Изглежда, че проблемът в развитието на курортите не е свързан с формата на 

собственост (частна или публична), а с нейния мащаб.  

Освен урбанистите, еколозите са още по-негативно настроени срещу частните 

интереси. Според тях, в стремежа си към печалби частните собственици не само се 

стремят да застроят всяко парче земя, но също замърсяват природата, и унищожават 

растителността и биоразнообразието.  

Критиките обаче не са само срещу частната собственост – общата собственост 

също е подложена на сериозни критики за разхищаване на природните ресурси. 

Според класическата статия на Хардин, „Трагедията на общите ресурси“ (The Tragedy of 

the Commons, Hardin, 1968), общата собственост е източник на безстопанственост. 

Давайки примери с различни общи ресурси, например с общинските пасища, Хардин 

изтъква липсата на интерес на индивидуалните членове на дадена общност да 
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използват икономично общите ресурси и да поемат отговорност за тяхното опазване. 

Така формата на собственост продължава да е фундаментален проблем за 

планирането на антропогенната среда и природните ресурси и има критично значение 

за нашето съвремие, за бъдещето на страната ни и изобщо – за бъдещето на 

човечеството.  

II. Цел и задачи на изследването 

Целта на настоящото изследване е да отговори на поставените актуални въпроси 

за координирането на обществените дейности в устройственото планиране и развитие 

като анализира ролята на собствеността по нов начин и, по-конкретно, както 

разглежда собствеността като комплексна (сложна) институция, съставена от 

органично свързани частни и общи права на притежание, ползване и контрол.  

Задачите на изследването са:  

1. Да изясни различния характер и роля на правата на собственост при реализирането 

на централно планирани и децентрализирано координирани дейности в сферата на 

устройственото планиране и развитие. 

2. Да изясни институционалния характер на колективните (частно-общите) права на 

собственост в контекста на институционалната структура на урбанистичното развитие. 

3. Да изясни влиянието на комплексната структура на правата на собственост за 

планирането на антропогенната среда и природните ресурси. 

4. Да дефинира факторите, определящи формата на собственост като комбинация от 

частни и общи права на собственост и по-точно – да определи нивото на 

частност/общност, съответстващо на дадена обществена дейност, с фокус върху 

механизмите на развитие на урбанизираните и природните територии. 

5. Да изследва възможните опции и да предложи как и въз основа на какви принципи 

трябва да се планира развитието на антропогенната среда и природните ресурси в 

условията на преобладаващи сложни (частно-общи) права на собственост. 

 

III. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е планирането на антропогенната среда и природните 

ресурси като основен инструмент за тяхното управление в зависимост от установените 

върху тях права на собственост. Една от базовите концепции в тази дисертация е 

разбирането, че формите на координация на човешките дейности се определят от 

правата на собственост, но това става по строго специфичен начин. Основните форми на 

координация на обществените функции в пространственото развитие са три – частно 

планиране, пазар и колективно планиране и коя от тези форми ще бъде използвана за 



8 

 

координиране на дадена дейност зависи от това дали собствеността е (чисто) частна или 

(чисто) публична, или каквато е най-разпространената форма – частно-обща (при 

различни отношения между нейните частни и общи/публични компоненти). При това от 

огромно значение е фактът, че в сферата на икономиката и обществения живот 

съотношението между видовете форми на собственост върху е различно от това в 

сферата на развитието на антропогенната среда и природните ресурси. 

При така дефинирания обект на изследване дисертацията се стреми да определи 

ролята на частно-общите права на собственост в организацията на пространственото 

развитие. Съответно предмет на изследването е ролята на правата на собственост за 

координирането на обществените дейности при управлението на антропогенната 

среда и природните ресурси като се отчита взаимодействието на и баланса между 

частното планиране, колективното планиране и пазара. 

Епистемологичен обхват: областта на познанието, която е изследвана в 

дисертацията, е устройственото (пространственото) планиране с фокус върху връзката 

между обществените функции и тяхната пространствена проекция върху територията 

– аналогично на значението, което имат функциите в архитектурата за тяхната 

пространствена реализация. Изследваните в дисертацията обществени функции 

попадат в контактната зона между териториалното устройство и две или повече сфери 

на познание. Въпреки тази комплексност, изследването изцяло попадат в областта на 

теорията на устройственото (пространственото) планиране, защото се фокусира 

изключително върху пространствения ефект на обществените отношения и тяхното 

значение за организирането на антропогенната среда и ползването на природните 

ресурси. 

 

IV. Изследователска теза 

Правата на собственост върху ресурсите са универсалните градивни елементи на 

всички форми на обществени отношения, включително устройственото 

(пространственото) развитие. Правата на собственост са институции (системи от 

работещи обществени правила), които формулират съгласието на всички участници в 

дадена дейност и на обществото като цяло относно това кой участник какви права 

притежава да използва определени ресурси. Тази дефиниция определя, първо, 

приоритетното значение на правото на контрол и управление на пространствените, 

природните и антропогенните ресурси спрямо правото на ползване/консумиране. 

Второ, според дефиницията са възможни три варианта на управление на 

антропогенната среда и природните ресурси – чрез частно планиране, когато само 

един участник притежава права на управление,  чрез съвместно (колективно/общо) 

планиране, когато правата на управление имат няколко или много на брой участници: 

или чрез децентрализирано координиране, т.е. чрез механизма на пазара (Slaev, 

2016a).  Общите права на собственост осигуряват максимално широк достъп на хората 
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до елементите на средата и ресурсите, а частните права осигуряват ефективност на 

тяхното управление. В реалността обаче чисто общи права на собственост не 

съществуват, а чисто частните права, т.е. индивидуалните, са твърде малко и тяхното 

функциониране обхваща твърде ограничена част от човешките дейности. Основната 

част от правата на собственост в реалния свят са комплексни – „частно-общи“. 

Институциите и организациите са частно-общи структури, чиято основна цел и 

същност се състои именно в това да осигурят достъп на хората до ресурсите и тяхното 

ефективно използване. Съответно, взаимодействието между планирането и пазара на 

устройственото развитие в условията на частно-общи права на собственост се определя 

от многослойната структура на институциите и организациите (Slaev, 2020). 

Нивото на частност/общност е ключова характеристика на институциите и 

организациите, определяща основните принципи и особености на управлението и 

планирането на природните ресурси и антропогенната среда. Критериите, 

дефиниращи нивото на частност/общност, са 1) от броя на съсобствениците (Buchanan, 

1965) и 2) разпределението на отговорностите и правомощията между 

съсобствениците – индивиди и колективни субекти. Това ниво зависи от 

характеристиките на използваните ресурси и институционалната организация на 

дейностите. В тази връзка произходът на ресурсите е от първостепенно значение. 

Неантропогенните ресурси (пространство, време и природни ресурси) се 

характеризират с първоначално високо ниво на публичност/общност, но все по-

широкомащабното им използване ги прави все по-оскъдни, което по принцип изисква 

нарастване на нивото на частност. Антропогенните ресурси се отличават с 

първоначално много висока степен на частност. Тяхното широкомащабно използване 

повишава степента им на общност, като при информационните ресурси степента на 

публичност достига максимално високи нива. По-сложно стои въпросът с 

антропогенната среда, в която инфраструктурата неизбежно се характеризира с 

висока публичност. 

В областта на управлението на природните ресурси и антропогенната среда (т.е. 

научно-приложните аспекти на изследването) теорията на частно-общите права на 

собственост идентифицира два подхода за ефективно и устойчиво разпределение на 

собствеността, правата и задълженията. Първият се отнася до случаите, когато за 

правата върху неразпределените ресурси се съревновават малък брой индивиди или 

субекти. В тези случаи Коусианското пазарене (Coase, 1960) в относително чист вид е 

най-подходящ механизъм за осигуряване на висока ефективност и устойчивост. Вторият 

подход работи, когато претендентите са многобройни. В тези случаи оптималното 

решение се свързва с принципите на Пигувианските методи на управление чрез 

директиви, забрани, такси, данъци и субсидии (Pigou, 1932). Устройственото планиране 

винаги  е било принудено да използва тези два подхода, но това е ставало несъзнателно, 

непоследователно и с ниска ефективност. В условията на все по-ускорено териториално 

и градско развитие и нарастващи заплахи от прекомерно интензивно използване на 

природните ресурси и влошаване на състоянието на природната среда ясното 
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дефиниране и целенасочено прилагане на Коусиански и Пигувиански методи в областта 

на планирането става все по-наложително. 

 

V. Методи и методологична структура на изследването 

Методи:  

- Проучване на литературата – методът е използван във всички части на 

дисертация, но е главен проучвателен метод в първата част на дисертацията, която 

изследва теоретичната рамка и по-конкретно връзките между теориите за правата на 

собственост, институциите и планирането. 

- Системен анализ е използван във всички части на дисертация, доколкото обектът 

на изследване (планирането на антропогенната среда и природните ресурси) навсякъде 

е разглеждан като система от компоненти и връзките между тях. 

- Институционалният анализ е приложен при всички въпроси свързани с 

обществените структури, методите на планиране, пазарните механизми, 

централизираните и децентрализираните форми на координация, управлението на 

природните ресурси, дадености и ландшафти, както и планирането на антропогенната 

среда, приложението на Коусианските и Пигувианските подходи и изобщо при всички 

случаи, свързани с институционалния строеж на социума и правата на собственост като 

градивни елементи на обществените отношения. 

- Икономически анализ е широко използван в дисертацията за съпоставка на 

различни форми на стойност – например, материални, културни, естетически и 

екологически. Икономическият анализ е универсален поради основното предимство на 

икономическата оценка  – нейната универсалност и способност да съизмери 

въздействия от различно естество  .  

Методологична структура: 

Глава 1 на дисертационния труд проучва теоретичната рамка на изследваните 

проблеми в областта на теорията за правата на собственост, институционалната теория,  

теорията на планиране и пазарната теория. Глава 2 прави подробен анализ на правата 

на собственост като градивни елементи на обществено-икономическите и 

устройствените дейности и изследва тяхната социална същност, принципите на 

претендиране за, възлагане и придобиване на права на собственост, компонентите на 

собствеността и връзката между формата на собственост и механизмите на 

координиране на обществените дейности. След това изследването се задълбочава в 

начина на функциониране на частните и общите права, както и в предимствата и 

недостатъците на управлението на всяка от тези два основни форми на собствеността. 

Глава 3 от дисертацията е същинската теория на комплексните права на собственост в 

контекста на устройственото развитие. Въвежда се разбирането за собствеността като 

комплексна институционална структура, органично единство на частни и общи 



11 

 

елементи на притежание и управление. Изследван е генезисът на институциите и 

организациите и са разграничени функциите на собствеността според това дали тя 

включва права върху ресурси или такива върху дейности или върху субект/структура за 

тяхното управление. Глава 4 от проучването анализира значението на естеството на 

ресурсите за вида на правата на собственост върху тях, както и какви други фактори 

влияят върху степента на частност/общност. Последната Глава 5 от дисертацията 

изследва практическите аспекти на теорията на частно-общите права на собственост 

за управлението на пространствените, природните и антропогенните ресурси и 

обосновава приложимостта на релевантни Коусиански и Пигувиански подходи за 

повишаване ефективността на планирането на природните ресурси и антропогенната 

среда.   

VI. Апробация 

Трудът може да се счита за апробиран, доколкото по всички негови части има 

направени публикации в международни реферирани изследователски журнали, 

регистрирани в бази данни като Scopus и Web of Science/Clarivate Analytics. Апробацията 

може да се приема за валидна предвид строгите научни процедури на приемане на 

статиите в журнали с висок импакт фактор. По-важните публикации по основните теми 

от дисертацията, съответно групирани, са:  

i. Планирането и пазарът като основни форми на координация на обществените 

дейности в зависимост от формите на собственост върху ресурсите: 

Slaev AD (2016a) Types of planning and property rights. Planning Theory 15(1): 23-41. 

Slaev AD (2016b) Property rights and methods of nomocratic planning. Planning Theory 15(3):  

274-293. 

Slaev, A.D. (2017a) The relationship between planning and the market from the perspective 

of property rights theory: A transaction cost analysis. Planning Theory, 16(4):404-424. 

ii. Отношението между планирането и пазара и ролята на правата на 

собственост в урбанистичното развитие: 

Slaev, A.D., and Nedović-Budić, Z. (2017) The Challenges of Implementing Sustainable 

Development: The Case of Sofia’s Master Plan. Sustainability 9(1):15. 

Slaev, A.D., Nedović-Budić, Z., Krunić, N., Petrić, J., Daskalova, D. (2018) Suburbanization and 

sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia. European Planning Studies, 26(7): 1389-1412. 

Slaev, A.D., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T., Bajić, T. (2018) Regulating Market-led Urban 

Expansion in the New Master Plans of Sofia and Belgrade. SPATIUM  39: 38-46. 

iii. Комплексни частно-общи права на собственост: 

Slaev, A.D. (2020) Complex private-common property rights in institutional and planning 

theories. Planning Theory 19(2) 193–213. 
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Slaev, A.D., Daskalova, D. (2020) Complex property rights and Coasean bargaining in natural 

resource management. Journal of Environmental Policy & Planning.  

Slaev, A.D., and Collier, M. (2018) Managing natural resources: Coasean bargaining versus 

Ostromian rules of common governance. Environmental Science & Policy, 85: 47-53. 

iv. Коусиански и Пигувански методи за управление на природните ресурси и 

антропогенната среда: 

Slaev, A.D. (2017b) Coasean versus Pigovian solutions to the Problem of Social Cost: The Role 

of Common Entitlements. The International Journal of the Commons, 11(2): 950-968. 

Slaev, A.D. (2020) Complex private-common property rights in institutional and planning 

theories. Planning Theory 19(2) 193–213. 

Авторските права на тези от описаните статии, които са в съавторство, са посочени 

като проценти в Справката за съответствието по Приложение към чл. 1а, ал. 1 на ПП 

на ЗРАС в края на автореферата.  

VII. Приноси 

Дисертацията прави единадесет приноса към теориите, свързани с планирането 

на антропогенната среда и управлението на природните ресурси, и към  политиките в 

областта на градското и териториалното планиране и подобряването на устойчивостта 

на развитието на антропогенната и природната среда. 

Научно-теоретични приноси: 

1. Идентифициране на ролята на правата на собственост като универсални 

градивни  елементи за координиране и организиране на всички обществени дейности 

в устройственото развитие и обосноваване на три основни компонента на правата на 

собственост: 1) права на ползване и консумиране, 2) права на контрол и управление и 3) 

задължения за осигуряване, поддръжка и отговорност. – Задача 1, приносът е развит в 

Глава 2 на дисертацията. 

2. Обосноваване на основните форми на координация (частно планиране, пазар и 

колективно планиране)  според конкретната конфигурация на видовете права на 

собственост при реализиране на устройственото развитие. – Задача 2 в Глава 2. 

3. Изясняване на институционалната структура на собствеността като многослойна 

и обосноваване на комплексните частно-общи права като основна и най-широко 

разпространена форма на собственост в областта на устройственото развитие. – 

Задача 3, приносът е развит в Глава 3 на дисертацията. 

4. Въвеждане на понятието степен (ниво) на частност/общност и определяне на 

основните критерии измерващи степента на частност, а именно, 1) броят на 

съсобствениците и 2) разпределението на отговорностите и правомощията между тях 

при отчитане на вътрешната структура на колективните субекти.  – Задача 3, в Глава 3. 
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5. Изясняване на факторите, които предопределят нивото на частност/общност в 

планирането на антропогенната среда и природните ресурси: 1) натуралните 

характеристики на ресурсите и 2) институционалната организация на тяхното 

използване. –  Задача 4, приносът е развит в Глава 3 на дисертацията. 

6. Изясняване на фундаменталната роля на Коусианското пазарене за 

управлението и планирането на природните ресурси и антропогенната среда. – във 

връзка със  Задача 5, приносът е развит в Глави 4 и 5 на дисертацията. 

7. Изясняване и диференциране между функционирането на Коусиански и 

Пигувиански подходи според броя участници при социално-отговорно използване, 

управление и планирано на пространствените и природните ресурси. – Задача 5, 

приносът е развит в Глава 5 на дисертацията. 

Научно-приложни приноси: 

8. Формулиране на принципи и насоки за прилагане на Коусиански решения от 

страна на държавата и обществените институции в устройственото развитие на 

териториите в случаите, когато за използването на природни ресурси и ландшафти се 

конкурират малък брой субекти (групи или общности). 

9. Изясняване на функцията на Пигувианските мерки и методи (директиви, забрани, 

такси, данъци и субсидии) като основна форма на приложение на Коусианските подходи 

в условията на многобройни съсобственици на природните ресурси и елементите на 

антропогенната среда. 

10. Формулиране на предложения за усъвършенства на законовата и нормативната 

рамка на българското устройствено планиране (ЗУТ, ЗУЧК, ЗУЗСО, ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗМДТ, 

ЗПФ, НПНУОВТУЗ, НОСУСП, НОАМТЦУПСО, НОРМДСО, НИЕТИГСТСО, НИПОЗССО и др.) за 

прилагане на системи от монетарни (Пигувиански и Коусиански) мерки за планиране и 

управление развитието на антропогенната среда и природните ресурси. 

11. Формулиране на бъдещи насоки за усъвършенства на законовата и 

нормативната рамка на българското устройствено планиране за прилагане на 

Пигувиански мерки и методи в съответствието с Коусианските принципи на планиране 

и управление развитието на природните ресурси и урбанистичните системи.  

Всички научно-приложи приноси са свързани със Задача 5 и са развити в Глава 5 

на дисертацията. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОДНА ЧАСТ 

Тази дисертация изследва отношението между видовете права на собственост и 

планирането на антропогенната среда и природните ресурси. Така изследването се 

фокусира върху няколко научни под-области на теорията на устройственото 

планиране: обща теория на планирането, теория на правата на собственост, пазарна 

теория и теория на институциите. Най-общо връзките между тези области изграждат 

следната структура. Връзката между планирането и пазара се базира на популярното 

разбиране, че видът на правата на собственост определя действието на планирането 

или пазара. Всъщност тази връзка е погрешно интерпретирана, но в основата си вярна. 

Връзката между планирането и правата на собственост е още по-трудно разбираема за 

изследователите и най-често напълно се пропуска или игнорира. Като цяло, най-лесното 

обяснение на взаимодействието между посочените четири теоретични под-области на 

теорията на устройственото планиране се определя от факта, че както правата на 

собственост, така и планирането и пазарът представляват институционални структури за 

координиране на обществените дейности (действията на индивидите в обществото). 

1. ГЛАВА 1: ТЕОРЕТИЧНА РАМКА: ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЕОРИИТЕ ЗА 

ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ПЛАНИРАНЕТО 

Дисертацията започва с кратък преглед на развитието на теорията за правата на 

собственост и теориите за институциите и организациите. След това развитието на 

теорията на планирането е разгледано в контекста на развитието на градоустройството. 

По-нататък в изследването е поставен специален акцент върху приложимостта на 

икономическия подход за оценката, планирането и управлението на всички форми на 

социалното развитие и институционалния икономикс на Роналд Коус (Coase, 1937, 1960). 

Под икономически подход се разбира използването на икономическа оценка и 

икономическа логика при анализите в настоящата дисертация(Robbins, 1969; Caves et al., 

1992; Markovits, 2008). Обикновено се счита, че икономическата (паричната) оценка е 

релевантна само в областта на икономиката и пазарните отношения, но всъщност 

планирането (включително планирането на културните и алтруистичните дейности) 

неизменно се базира на съпоставка между 1) вложените разходи на материали, 

финанси, труд, умения, усилия и време и 2) очакваните/ постигнатите резултати. 

Ефективността (т.е. отношението на резултатите към вложените ресурси) е решаващ 

фактор не само при изграждането на индустриални обекти и жилищни сгради, но също 
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и при развитието на отдиха и социалните дейности, както и при опазването на 

културното наследство и на природните дадености и ландшафти. Решаващото 

предимство на икономическата оценка е нейната универсалност – тя може да служи за 

съпоставка на различни форми на стойност – например, материални, културни, 

естетически и екологически (Robbins 1969). Тъй като планирането цели да управлява 

полезността на разнообразни човешки дейности, икономическият подход е възможно 

най-уместен. Друго решаващо предимство на икономическия подход е, че позволява 

оценката на стойността на даден ресурс да се извърши съвместно от многобройните 

участници в пазарния процес, координирани от механизма на цените (Hayek, 1945). 

Днес компютърните технологии позволяват безпрецедентно нарастване на събираната 

и обработваната информация (Bakardjieva & Lyutov, 2003;  Bakardjieva & Gradinarova, 

2004; Писарски, Недялков & Аспарухов 2015; Давчев, 2019; Ташева-Петрова, 

Мутафчийска &  Буров 2020). Но успоредно с възможностите за обработка на 

информацията нараства и комплексността (сложността) на формите на обществено и 

технологично развитие. Така установеното от Хайек „мълчаливо“ координиране и 

придобиване на данни и знания от страна на участниците в пазарния процес при тяхната 

обработка става още по-нужно и важно. 

Приносите на Роналд Коус имат фундаментално значение за развитието на 

икономическата наука през XX век. Всъщност, Коус по блестящ начин изяснява 

отношението между планирането, централното управление (държавата) и пазара. Най-

важни са приносите в неговите две класически статии. В първата си статия Коус (Coase, 

1937; Tchipev, 2018) въвежда понятието „транзакционни разходи“. Това са разходите, 

които не са пряко свързани с производството (или за строителство в градското развитие), 

а са свързани с действието на пазарния механизъм – такива са разходите за проучване 

на цените, за изготвяне на договорите, нотариалните такси и т.н. Фирмената 

организация представлява алтернатива на пазара и е свързана с вътрешно планиране и 

вътрешни организационни разходи (Tchipev, 2018). Ако вътрешните организационни 

разходи на дадена фирма са по-ниски от транзакционните разходи на пазарния 

механизъм, тогава продуктът (стоката или услугата) ще бъде произведен от фирмата 

чрез вътрешно планиране. А ако транзакционните разходи са по-ниски от вътрешните 

организационни разходи на фирмата, продуктът ще бъде произведен от пазара. Във 

втората си класическа статия Коус (Coase, 1960) обсъжда оптималната роля на 

държавата и централното планиране за неутрализиране на пазарните дефекти. Той 

критикува принципите на икономикса на благосъстоянието, според които пазарните 

дефекти следва да се неутрализират от държавата (централното планиране) чрез 

въвеждане на данъци, такси и забрани. Коус изтъква, че централизираните мерки 

(данъците, таксите и забраните) носят в себе си традиционните слабости на централното 

планиране – невъзможност да се осигури пълна информация за оптимални решения и 

да се предвидят действията на участниците в отговор на централизираните мерки. 

Пазарните дефекти според него са резултат на неясно установени или общи права на 

собственост – те се появяват, когато някоя от страните или и двете страни в една пазарна 
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сделка използват ресурси, които не са тяхна частна собственост. Най-често соченият 

пример е замърсяването от производството на дадена фабрика. За да произведе стоки 

за своите купувачи, фабриката влага свои собствени материали и труд, „закупен“ от 

работниците. Но, когато замърсява въздуха или водите, фабриката използва също и 

ресурси (чисти води и, най-вече, чист въздух), за които не е платила. Според Коус, когато 

се налагат забрани, такси или санкции, държавата не може да дефинира най-правилната 

мярка, защото информацията е винаги оскъдна и централното управление не познава 

достатъчно добре възможностите на заинтересованите страни (собственикът на 

фабриката и местните жители) за оптимално решаване на конфликта. Решението, което 

Коус предлага, е държавата да остави двете страни да се пазарят и тогава тази страна, 

която цени ресурса по-високо, ще плати на другата страна, за да получи правата на 

собственост върху ресурса. След статията на Коус, предлаганото от него решение 

започва да се нарича „Коусианско пазарене“. Ефективността на това решение се дължи 

на факта, че така се използва реалната мотивация и знанията на тези, които са пряко 

заинтересовани. Така оптималната роля на държавата е не да определя данъците, 

таксите и забраните, а да осигури ефективно „Коусианско пазарене“ и да възложи 

правата на собственост върху даден ресурс на тази страна, която има най-голям интерес 

от използването му (включително и от неговото опазване). Респективно, най-

заинтересованият ще трябва да компенсира всички, които губят възможността да 

използват ресурса. Но Коус също така отчита, че не е ефективно правата на собственост 

да бъдат преразпределяни всеки път, когато се появи потенциален собственик, 

способен да подобри полезността на използване на ресурсите. Той въвежда критерий 

(Coase, 1960, стр.15-16), според който преразпределение на правата на собственост ще 

има само ако „увеличението на стойността на продукцията вследствие на 

преразпределението е по-голяма от свързаните [с преразпределението] разходи“. В 

противен случай, когато цената на промяната е по-висока от стойността на ползите, се 

казва, че „разходите са забраняващо високи“, за да се реализира по-добро 

разпределение на собствеността. 

2. ГЛАВА 2: ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ: СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ФУНКЦИОНИРАНЕ   

2.1. Проблематика и теоретична рамка 

В настоящото изследване централно планиране и пазарите се разглеждат като 

основни обществени институции за  координиране на обществените дейности (Чипев, 

2020), включително използването на природите ресурси и изграждането и развитието 

на урбанизираната среда. Диференцирането между планиране и пазар се гради на 

разграничаването между централизирано управление и децентрализирана 

координация. В първия случай функционирането на системата се определя от единен 
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център, а във втория – от децентрализираните решения на членовете на системата, 

които не се управляват от единен център, а се координират от обективно действащи 

механизми, какъвто е пазарният механизъм. 

По принцип, частната собственост се свързва с пазара – за да може даден индивид 

или фирма да продава определени стоки или услуги на пазара, индивидът/фирмата 

трябва да притежава пълни права на собственост, тоест да е частен собственик на 

предлаганите стоки и услуги. Обратно, общата собственост се управлява чрез планиране, 

а не чрез пазарния механизъм, защото съсобствениците на дадена стока не могат да я 

търгуват помежду си. От друга страна, обаче, частната собственост също е свързана с 

планирането – освен че участват на пазара, частните фирми също така планират своето 

производство, при това в практиката има многобройни примери на фирмено планиране 

на изключително високо ниво – например планирането на световните лидери в 

производството на автомобили или компютри. На свой ред,  въпреки своята колективна 

структура, икономически образувания като кооперативи, колективни фирми, асоциации, 

акционерни дружества и дори форми на комуни (напр. кибуците)  не само използват 

планиране, за да управляват своите дейности, но и продават своето производство на 

пазара подобно на частните фирми. 

Приема се, че формата на собственост определя формата на управление. Както 

частната и общата собственост се считат за две взаимно-изключващи се алтернативи, 

така и пазарът и планирането се смятат за крайни противоположности. Планиращите 

специалисти (напр. урбанистите)  често обвиняват пазарните механизми за това, че 

стимулират стремеж към прекомерни печалби. От друга страна икономистите 

подчертават ниската икономическа ефективност на колективната/публичната 

собственост. В теорията преобладава разбирането, че икономическите структури, 

базирани на частна собственост са многократно по-ефективни от публичните 

предприятия.  

Но когато става дума за урбанизационни процеси, свързани с усвояването на 

природна и изграждането на антропогенна среда и управлението на градското развитие, 

повечето хора и специалисти са критични към ефективността на пазарните механизми. 

Развитието, водено от пазарните закони, се счита за стихийно и неефективно и се търси 

осигуряване на надмощие на централното планиране. В тези случаи, обаче, 

изследователите и експертите игнорират един очевиден въпрос: щом 

децентрализираното управление на ресурсите посредством пазарните механизми в 

икономиката е по-ефективно от планирането, защо и как се получава така, че в 

пространственото (градското и териториалното) развитие планирането може да бъде 

по-ефективно от пазара? (Holcombe 2013). 
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2.2. Дискусия  

Същност на правата на собственост 

Правата на собственост най-често се разглеждат като възможност за използване 

на собственост със значителна стойност (например, недвижим имот), регламентирана 

от законовата система. Изглежда, че смисъла на собствеността се проявява в зависимост 

от нейната значителна стойност. Но когато отчетем и правата на собственост с малка 

стойност, става очевидно, че те са универсална база за координиране/организиране на 

обществените дейности. За изпълнението на всяка обществена (т.е., включваща повече 

от един индивид) дейност (икономическа, културна, битова или урбанистична) е 

необходимо участниците да постигнат съгласие и да установят кой с какви ресурси (труд, 

умения, материали, парични средства) участва и върху кои ресурси има контрол (Slaev, 

2016a).  Така става ясно, че правата на собственост са в основата на всяко, дори и най-

незначителното взаимодействие между хората. 

Установяването на права на собственост е взаимодействие между индивидите и 

субектите (например групи и организации) и общностите/обществото. В тази процедура 

индивидите са водени от своите потребности, а обществото – от обществените правила. 

- Потребности и интереси – те определят целта на използване на ресурсите. Барзел 

(Barzel, 1997) разграничава между икономически и законови права на собственост. 

Икономическите права според него трябва да се приравнят към ползите за собственика 

– онова, от което хората се нуждаят или „онова, което хората в крайна сметка търсят” 

(Barzel, 1997, стр. 3). За да удовлетворят своите нужди и интереси, хората претендират 

за права на собственост върху даден ресурс. 

- Обществени правила и институции – Да се установят права на собственост 

означава да се установи (доброволно или принудително) съгласие между всички, които 

участват в дадена дейност, и, по-общо, между всички членове на обществото, че 

определен индивид има право да управлява конкретен ресурс и да използва/консумира 

произведеното/създаденото от ресурса. Тоест, правата на собственост са съгласие на 

общността в отговор на претенциите на индивида, че той/та може да използва ресурса 

по своя преценка, но при определени условия и да консумира ползите от него. 

Компоненти на правата на собственост 

В класическата си статия „Собственост“ Хоноре (Honoré, 1961) разглежда 11 

съставни компонента на собствеността: право на притежание, право на ползване, право 

на управление, право на получаване на доход, право на капиталовата стойност, право 

на сигурност, право на (възможност за) прехвърляне, възможност за безсрочност, 

забрана за увреждащо ползване, отговорност за зловредно ползване, остатъчен 

характер. Тъй като много от дефинираните компоненти представляват алтернативни 

варианти на получаване на ползи от собствеността или алтернативни форми на 

управление и носене на отговорност, в тази дисертация аз приемам, че компонентите 

могат да бъдат групирани в три групи: 
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- Права на ползване/консумиране – това е онази част от съгласието на 

обществеността, която се отнася до икономическите права от определението на Барзел. 

- Права на управление и контрол – тоест съгласието на общността индивидът или 

субектът да управлява ресурса, включително да определи как и от кога ще се ползва или 

консумира. 

- Задължения за разходи, отговорности, пасиви – отговорност за осигуряване на 

всички необходими разходи за осигуряването и ползването на ресурса и задължение за 

компенсиране на всякакви щети от неговото. 

Частни и общи права на собственост 

Установяването на частни права на собственост върху даден ресурс означава, че 

индивидът или субектът (напр. юридическо лице) има право сам да взима решения за 

използването на ресурса. При частните права на собственост даден индивид или субект 

е носител на всички видове права и отговорности, свързани с ползването на ресурса. 

Установяването на общи права на собственост върху даден ресурс означава, че 

индивидът или субектът няма право сам да взима решения за използването на ресурса, 

а само съвместно с други индивиди или субекти. Кръгът от всички индивиди и субекти, 

които имат право да взимат решение за даден ресурс е кръгът от съсобственици. За да 

може да се вземе решение, трябва точно да бъде определен всеки, кой има право на 

глас, тоест всички съсобственици –  индивиди и субекти. С други думи правото на 

управление може да бъде разпределено между участниците в структурата, но неговата 

най-висша форма – правото на контрол – може да се упражнява само съвместно от 

всички  съсобственици. Същевременно, останалите права и задължения могат бъдат 

разпределени и се разпределят между съсобствениците въз основа на система от 

обществени правила, която е същността на конкретната организация – т.е. институцията.  

Планирането и пазарът като основни форми на управление на правата на 

собственост 

Нивото на обществените дейности е от ключово значение за връзката между 

формата на собственост и формата на координация/организация. На национално ниво 

както частните субекти, така и колективните/публичните участват в пазарните 

отношения. От друга страна вътрешната организация на всички социални структури – 

както частни, така и колективни – се базира на планиране. Но когато разглеждаме 

дадена дейност и конкретна конфигурация на права на собственост, установяваме 

следните взаимовръзки (Slaev 2016a, 2016b): 

 Частно планиране се използва за организиране на дейностите, когато индивидът 

или субектът притежават всички ресурси за тази дейност. 

 Пазарът е основният механизъм за координация, когато различни 

индивиди/субекти са индивидуални собственици на различните ресурси, които се 

използват за дейността. 
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 Колективно (съвместно, общо) планиране се прилага, когато различни 

индивиди/ субекти са съсобственици на различните ресурси, които се използват за 

съвместна дейност 

Методи на планиране и управление  

Частното и колективното планиране се управляват посредством различни методи: 

- „Чисто“ (перфектно) планиране (управление) се прилага при частно планиране. 

Например, частният собственик планира своята къща посредством точен план. 

- Регулиране (отворено планиране) се прилага при колективно планиране и 

управление. Например, на нивото на устройствените планове се прилагат правила и 

норми. Но регулирането никога не е „идеално“ или „чисто“, защото част от общите 

ресурси се планират чрез точно планиране – например инфраструктурата. Главното е, 

че приложението на стриктно (точно) планиране при колективните системи е 

ограничено, а регулирането чрез правила и норми е правилният подход. 

Тези два типа планиране са в основата на теорията на Хайек (Hayek, 1973, 1976) за 

два методологични подхода при изграждането на порядък в социално-икономическите 

системи, развита от Ст. Морони (Moroni, 2007, 2010, 2015) в областта на урбанизма. 

- Телеократично (идеално, стриктно, точно, подробно) планиране. При този тип 

планиране стремежът е планът да дефинира колкото е възможно по-подробно и точно 

желания резултат. 

- Номократично планиране – планиране на окрупнени цели, по които има по-

широко обществено съгласие, без дефиниране на точни детайли, така че резултатите да 

съответстват на интересите на по-големи групи хора. 

Планирането представлява формулиране на желаните (целевите) характеристики 

на дадена система, но заедно с това планирането неизбежно определя права и 

задължения (вкл. ограничаване на правата). Определянето на правата и задълженията 

на жителите и участниците в урбанистичното развитие всъщност е главната задача на 

плановете, защото тяхната реализация изцяло зависи доколко правилно и ефективно са 

формулирани правата и задълженията на всички участници в урбанистичното развитие. 

Същевременно комплексът от всички права и задължения, свързани с ползването на 

даден ресурс за дадена цел, представлява право на собственост върху ресурса. Изводът 

е, че планирането представлява преди всичко разпределение на права и задължения за 

определени дейности, както и разпределение и уточнение на правата на собственост 

върху ресурсите.  

От друга страна, планирането е пряко свързано с управлението, защото 

управлението представлява поредица от цикли на изготвяне и приложение на планове. 

Същевременно, правото на собственост е определящо за правото на управление 

(собственикът определя как да се управлява даден ресурс). Но според Коус (1960), за да 

придобие право на собственост върху даден ресурс, индивидът трябва да заплати 

неговата пълна цена (в резултат на провеждането на Коусианско пазарене). Така се 

установява еднозначна връзка между заплащането на стойността на ресурсите, правото 

на управление и планирането: за да може даден индивид да планира и да управлява 
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дейностите си той или тя трябва да е заплатил/а стойността на съответните ресурси. 

Когато разпределя права на ползване и управление, планирането трябва да осигури 

тяхното заплащане. Но на практика планирането почти винаги игнорира това изискване 

и не се занимава с плащания, данъци и такси. Това е изключително сериозен, но 

пренебрегван проблем в урбанистичното планиране. 

2.3. Обобщения и изводи 

Координацията или организацията на всички човешки дейности се свежда до 

упражняване на права на собственост. Правата на собственост са обща база за 

организиране и координиране на обществените дейности според тяхното 

разпределение между планирането и пазара. Връзките между частната собственост и 

пазара, от една страна, и, от друга, между общата собственост и планирането са валидни, 

но са валидни само когато визираме конкретна конфигурация на права на собственост 

Индивидите се стремят да придобият права на собственост заради тяхната 

полезност, така потребителската стойност на правата е равна на полезността на 

ресурсите минус стойността на разходите за придобиване на собственост и свързаните 

с нея отговорности. Освен потребителска стойност, правата на собственост имат и 

стойност на придобиване, която се определя от цената на вложения труд за създаване 

или доставяне на ресурсите (производствени и доставни разходи) и други разходи 

(транзакционни) за установяване на правата. Но въпреки, че правото на 

ползване/консумиране е „онова, което хората в крайна сметка търсят” (Barzel, 1997, стр. 

3), правото на контрол, т.е., висше управление е същността на собствеността, защото то 

включва правото да се определя кой и как може да използва или консумира ресурса. 

Най-разпространените проблеми, свързани с градското развитие се дължат на 

неразбирането на разликата между частното и колективното планиране, съответно 

между телеократичния и номократичния подход. Урбанистите и другите планиращи 

специалисти в градското развитие не разбират, че, тъй като урбанистичното планиране 

е форма на  колективно управление, тяхната роля не е да развиват урбанистичната 

структура по „възможно най-добрия начин“ (каквато би била ролята им, ако 

урбанистичната структура би била тяхна частна собственост), а да постигнат консенсус 

между интересите на различните обществени групи и слоеве и да реализират градското 

развитие в съответствие с този консенсус (Slaev, 2016b, Slaev et al. 2019). 

Централните органи (правителство, местни власти, управителните органи на 

колективни структури) имат функцията да реализират общите права на собственост на 

тези, които са ги избрали. Урбанистите и планиращите специалисти в колективните и 

публичните системи са представители на местната власт и упражняват правата на 

собственост на гражданите и заинтересованите страни. 
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3. ГЛАВА 3: ТЕОРИЯ   НА   КОМПЛЕКСНИТЕ   ЧАСТНО-ОБЩИ   ПРАВА   

НА   СОБСТВЕНОСТ  

3.1. Проблематика и теоретична рамка 

Формулиране на проблемите  

Според определенията за връзката между типа на правата на собственост и 

формата на координиране на действията на индивидите  конкретна конфигурация на 

правата на собственост наистина определя дали пазарът или централното планиране 

ще организира дадена обществена дейност. Но тогава защо колективните структури 

участват в пазарни отношения, а частните фирми планират? И още, форма на частна или 

форма на колектива собственост са колективната фирма, кооперативът и акционерното 

дружество?  

Преобладава становището, че има три алтернативни вида собственост: частна, 

обществена и колективна. Изясняването на значението на публичната и колективната 

собственост дава най-добър отговор за типовете собственост и на поставените въпроси.  

Теории за смисъла на общата (колективната, публичната) собственост 

Теорията на Самюелсън, изложена в статията му „Чиста теория на публичните 

разходи“ (Samuelson, 1954), не се отнася пряко до формите на собственост, а се отнася 

до два вида блага/стоки – частни и публични. Първите са стоки за частна консумация, 

т.е., такива, които се консумират индивидуално „разпределени между различни 

индивиди“  (Samuelson, 1954, стр. 387), а вторите са стоки за колективна консумация 

„които всички ползват заедно“; т.е. стоки, от чиято консумация е невъзможно някой да 

бъдат изключен. Въпреки, че Самюелсън никъде не прави изрична връзка между 

натурата на стоките и правата на собственост, използването на определенията „частна 

стока“ и „публична стока“ предполага наличието на такава връзка. Освен това дори при 

условие, че не дефинира формата на собственост, Самюелсън дефинира частните стоки 

като такива, които могат да бъдат консумирани индивидуално, а публичните стоки – 

като такива, които могат да бъдат консумирани само колективно. Но, както беше 

подчертано по-горе, според теорията на собствеността начинът на консумиране е 

основен компонент на правото на собственост. С други думи, въпреки че изрична връзка 

между натуралните характеристики на стоката и формата на собственост върху нея в 

теорията на Самюелсън не е формулирана, от логическата структура на тази теория 

следва, че вродените характеристики на стоките/ресурсите предопределят дали стоката 

ще бъде частна или колективна/публична собственост. 

Един алтернативен подход към общата собственост може да се изгради върху 

теорията на Джеймс Бюканън (Buchanan, 1965).  Още в началото на статията си 

„Икономическа теория на клубовете“ той подчертава, че докато теорията на Самюелсън 

се занимава с двете „чисти“ или „крайни“ форми на права на собственост – 
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„чисто“ частни и „чисто“ публични, Бюканън разглежда междинните форми на 

собственост между тези крайности. Това фактически е колективна/ 

групова/съвместна/обща собственост, при която правата на собственост са споделени 

между членовете на дадена група или общност. В тази категория влизат не само 

кооперативите и колективните фирми, но и всички семейства и домакинства, асоциации, 

акционерни и всякакви форми на търговски и нестопански дружества и сдружения, 

корпорации, местни, регионални и национални асоциации и общности. Бюканън отчита, 

че всяка тези структури се отличава с различни нива на публичност/частност от 

останалите – от малки колективни фирми и партньорства с високо ниво на частност до 

държавни фирми, агенции и институции с високо ниво на публичност. 

3.2. Дискусия 

Причините за възникване на общи права на собственост и тяхната 

институционална същност  

Теории на Самюелсън и Бюканън фактически предлагат две различни причини за 

възникването на общи (публични или колективни) права на собственост. Логично е да 

се предположи, че различните причини се дължат на различните форми на собственост 

– публична, тоест обща за всички, и колективна, тоест обща за група от индивиди, но 

всъщност при двете форми обяснението на общата собственост е напълно различно. 

Според Самюелсън необходимостта от обща собственост произтича от това, че 

публичните стоки не могат да се консумират индивидуално/частно, те са не-намаляеми 

(консумираното количество от един индивид не намалява количеството, което другите 

могат да консумират) и не-изключващи (никой индивид не може да изключи останалите 

от възможността да консумират). Например, въздухът е такъв публичен ресурс, защото 

консумацията от един човек не намалява консумацията на останалите и не ограничава 

техните права да консумират въздух.   

Теорията на Бюканън дава други основания за установяването на обща 

собственост. Според Бюканън обща собственост се установява, защото индивидите се 

нуждаят от определено оптимално (по Парето) количество от даден ресурс, но 

набавянето на Парето-оптимално количество е свързано с определени разходи. 

Осигуряването на много ресурси в Парето-оптимални количества е твърде скъпо 

(популярният термин е “prohibitively costly” – т.е. забраняващо скъпо). В такива случаи 

хората формират групи и общности, за да си набавят тези ресурси на приемлива цена – 

така разходите за производство, добиване или доставяне на различните ресурси се 

оптимизират при различен брой участници, тоест съсобственици. Например, ако даден 

фермер притежава земя, която трябва да напоява, разположена на значително 

разстояние от най-близката река, за него/нея е непосилно скъпо да построи напоителен 

канал, но ако се обедини със своите съседи той/тя ще плати или осигури само една 

малка част от разходите за строителството на канала. Така колективната собственост 
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дава на фермера достъп до ресурс, който иначе е недостъпен. Но разходите за 

колективно управление са различни при различен брой съсобственици. Затова според 

теорията на Бюканън главният въпрос при колективната собственост е именно този – 

при какъв брой участници отношението между индивидуалните приходи и 

индивидуалните разходи се оптимизира.  

Предимства и недостатъци на частните права на собственост 

Частните права на собственост имат две фундаментални предимства (Slaev, 2017a, 

2017b): 

Първо – единство на компонентите на правата на собственост – един и същи 

индивид или субект (юридическо лице) е собственик на всички права и носи всички 

задължения за осигуряването и използването на ресурса и резултатите от това 

използване. 

Второ – частната собственост е основание за функциониране на пазарния 

механизъм, защото частният собственик (индивид или юридическо лице) има право да 

управлява стоката/ресурса самостоятелно, включително и да я/го продава. Но когато 

участва на пазара, частният собственик участва в пазарната конкуренция и това 

гарантира неговата ефективност. Ако частният собственик не умее да използва своите 

ресурси ефективно, той/тя ще загуби своите права на собственост. 

Недостатъкът на частната собственост е, че ограничава достъпа на много хора/част 

от хората до необходимите им ресурси. 

Предимства и недостатъци на общите права на собственост 

Главното предимство на общите права на собственост (Slaev, 2017a, 2017b) е това, 

че като формират групи и общности хората си спестяват разходи за добиване и 

осигуряване на ресурси и получават достъп до ресурси, блага и ценности които иначе са 

недостъпни.  

Главният недостатък на общата собственост е лошото управление. То започва най-

напред от това, че няма иманентна връзка между правото на ползване, правото на 

управление и отговорността за осигуряване на разходите и възможните провали и 

нанесени щети. Дори когато само двама или трима партньори участват в съвместна 

дейност, е възможно единият от тях да вложи труд и ресурси на многократно по-висока 

стойност от това, което получава. Проблемите са много по-големи в големите групи – в 

такива групи колективните права насърчават възползването от чуждия труд (Alchian & 

Demsetz, 1973) и гратисчийството (Buchanan & Tullock, 1962; Ostrom, 1990). 

Организацията на големите групи и общности се нуждае от централно тяло, в което е 

невъзможно да участват всички, а участват само малка група от представители (Demsetz, 

1967). Тогава възникват проблеми от вида „принципал-агент“ (Jensen & Meckling, 1976), 

защото представителите в управлението са склонни да заместват интересите на тези, 

които трябва да представляват, със своите лични интереси. Понеже организацията е 

сложна дейност, тя изисква организационни разходи (Buchanan & Tullock, 1962), които 
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могат да бъдат огромни. Нерядко организацията на една колективна дейност може да 

е по-скъпа от самата дейност. Поради вече изложените причини колективната дейност 

недостатъчно стимулира съвестното отношение към труда  създава благоприятна среда 

за корупция (Chiodelli & Moroni, 2016). Освен това колективната собственост е свързана 

с недостатъците на обществения избор (Buchanan & Tullock, 1962) и колективното 

действие (Olson, 1971). 

Комплексни частно-общи права на собственост 

Теорията на Самюелсън всъщност е само частично вярна: в нея има неточност, 

която може да изглежда малка, но тази неточност води до някои важни, но погрешни 

крайни изводи. „Публични стоки“ в смисъл обща собственост на всички, както 

предполага теорията на Самюелсън, не съществуват. Няма стоки/ресурси, които да са 

ненамаляеми и да не изключват някои хора от консумация. Въздухът например, не е  не-

намаляем ресурс, защото когато даден индивид диша, той все пак намалява 

количеството, което остава налично за останалите дишащи. Ако разсъждаваме за двама 

души или група от хора, които са на улицата или сред природата, ние не бихме 

допуснали, че в действителност има такова намаляване, защото сред природата 

въздухът е изобилен. Но ако разсъждаваме за двама души в херметична камера с 

вместимост 2 кубически метра, няма съмнение, че за тях въздухът е оскъден и това, 

което диша всеки от тях намалява количеството на въздуха за другия. Дори сред 

природата въздухът може да бъде замърсен от дадена фабрика – така собственикът на 

фабриката консумира от чистия въздух и чистият въздух намалява. Разбирането, 

произтичащо от теорията на Самюелсън, че публичните стоки са не-намаляеми и, 

следователно, публичната собственост е общодостъпна „за всички“ е погрешно. 

Сириаси-Уантръп и Бишъп (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 1975) доказват, че публичната 

собственост не е „чисто“ или „перфектно“ обща (общодостъпна) за всички, защото 

„перфектно“ обща за всички всъщност означава ничия. Публичната собственост е 

регулирана; тя следва правила, установени от дадено общество и неговото 

правителство, и, следователно, достъп имат само тези, които се подчиняват на 

правилата и отговарят на критериите (например, гражданите на страната или тези с 

редовна виза). Всички останали са изключени от правото на достъп до съответната 

публична собственост. 

В действителност обща собственост съществува, но във вида, както дефинирана в 

теорията на Бюканън. Това е колективната собственост на членовете на дадена група 

или общност, които са се обединили, за да си поделят разходите за осигуряването на 

необходимите им ресурсите. Груповата собственост, както изтъква Бюканън (1965), не е 

„чисто“ обща, защото изключва всички извън групата. Тази форма на собственост е 

комплексна – едновременно обща и частна: тя е обща на членовете на групата, но за 

всички извън групата е частна (изключваща). Дали груповата/колективната собственост 

е обща или частна зависи единствено от това дали я разглеждаме „отвътре“ (на по-

ниското ниво) или „отвън“ (на по-високото ниво). Това всъщност е най-
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разпространената форма на собственост на земята. „Чисто“ обща собственост не 

съществува, а „чисто“ частна собственост са единствено личните дрехи, четката за зъби, 

личният компютър и други подобни. Практически всички форми на собственост, които 

имат икономическо и социално значение  – от собствеността на семейството, през 

колективната фирма, до общината и корпорацията – всички те са комплексни форми на 

собственост. Заради своята комплексност в тази дисертация те се наричат „частно-

общи“.  

Истинското значение на публичната собственост е, че тя е обща за всички 

национални граждани, но дори и тази форма на собственост е частна – частна на нацията, 

защото изключва всички чужди граждани. 

Разбира се, различните частно-общи форми на собственост се различават по 

своята степен на частност/общност. Степента на частност/общност се определя от 

редица фактори, но два от тях са с най-голяма важност. Бюканън е посочил първия от 

двата фактора – броят на съсобствениците (членовете на групата). В неговата теория, 

както беше подчертано, определянето на оптималния брой съсобственици е от 

критично значение за функционирането на общата/колективната собственост. 

Очевидно, колкото по-малък е броя на съсобствениците, толкова по-високо е нивото на 

частност на икономическия субект и обратно. Вторият основен критерий е 

институционалната структура, в която са най-важни два фактора: от какъв вид са 

членовете на групата и тяхната роля. Първо, относно вида, членовете на групата могат 

да бъдат индивидуални участници, както и колективни/групови. Второ, ключов фактор 

за институционалната структура е разпределението на ролите между участниците и 

преди всичко разпределението на отговорностите. Някои от участниците поемат 

изключителни отговорности и по този начин придобиват права с висока степен на 

частност върху отделни дейности и ресурси. 

Различните обществени и социални дейности изискват различно ниво на общност. 

Човек може сам да обработва земеделски парцел, но една къща най-често се обитава 

от семейство или група индивиди и рядко – от отделен индивид. Семейното жилище е 

колективна собственост на семейството, а семейството е типична форма на 

партньорство със старши и младши партньори. Затова, за да се продаде едно семейно 

жилище, решението трябва да се вземе от двамата старши партньори. Улиците по 

принцип са общинска собственост, защото градските комуникации и обществения 

достъп го изискват; оптималният брой на съсобствениците в този случай е равен на броя 

на жителите на града. По изключение, в определени случаи улица може да е колективна 

собственост  на група от обитатели – например в жилищен комплекс от затворен тип. 

Локалната мрежа от улици, които обслужват индустриален комплекс, нормално е 

собственост на корпорацията, която притежава комплекса, а една корпорация 

обикновено е колективна собственост на група акционери. В края на XIX век Е. Хауърд 

предлага изграждането на паркове, които да са колективна собственост на жителите 

(или на част от жителите) на неговия град-градина; тази идея е реализирана още през 

1920те от пионери като Кларънс Стайн, Хенри Райт в редица техни проекти за 
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предградия (Birch, 1980). Успехът на тази добра практика я е направил популярна и до 

днес.  

Упражняването на частно-общи права на собственост има важно значение по 

отношение на колективното управление. Въпреки всички недостатъци, колективното 

управление може да бъде подобрено чрез въвеждането на правила (Ostrom, 1990). 

Въпреки че правилата може никога да не са перфектни, те могат постепенно да се 

подобряват, като по този начин намаляват своите недостатъци до приемливо ниво. И 

все пак всяко вътрешно колективно образувание е външно частно. Така това 

предприятие участва на пазара и пазарната конкуренция е ключов фактор за 

стимулиране на подобряването на вътрешната система от правила за управление на 

ресурсите (Ostrom, 1990; Moroni, 2007, 2015). Подобряването на правилата, 

предизвикано от пазарната конкуренция, е причината много предприятия с високо ниво 

на колективност (например публични акционерни компании) да оцелеят в конкуренция-

та и така да се оказват по-ефективни от многобройните предприятия с по-високо ниво 

на частност (напр. еднолични търговци). 

3.3. Обобщения и изводи 

В литературата е широко прието, че правата на собственост са институция. Правата 

на собственост без съмнение са системи от законово регламентирани правила – най-

висшата форма на обществени правила, приети от националния парламент и прилагани 

от националната съдебна система и полиция. Многослойната структура на институциите 

има импликации с фундаментално значение за взаимодействието между планирането 

и пазара. Обикновено се смята, че пазарът функционира само на национално ниво, а за 

планирането се отчита, че то функционира на няколко различни нива, но най-важно 

отново е националното. Националното ниво наистина е най-важно, защото на това ниво 

се формира, установява и функционира  националната законова система, която 

дефинира работата на пазара. Но така както институциите са многослойни, така не само 

планирането работи на няколко нива, но и взаимодействието между планирането и 

пазара се реализира на различни нива в институционалната структура на обществото. 

Многослойните обществени структури могат да бъдат моноцентрични (йерархични) и 

полицентрични. Вида на структурата зависи от характеристиките на ресурса 

(анализирани в следващата глава) и от институционалната организация. Ползването на 

отделен ресурс по принцип генерира двуслойна структура, затова организациите като 

минимум имат две нива на упражняване на права на собственост:  вътрешно – 

колективно и външно – частно. Организирането на труда на участниците и правилата, 

които координират действията на членовете на организацията, се пригаждат към 

мащаба на използвания ресурс. Но когато организацията ползва  на няколко ресурса, тя 

е изправена пред необходимостта да адаптира организационните правила към обща 

система. Така се изгражда смесена система, в която вътрешната система от правила на 

организацията е моноцентрична, но с полицентрично управление на ресурсите. 
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Организациите и институциите са сложни структури от правила и съответно – 

структури от права на управление и контрол – т.е. права на собственост. Тези структури 

определят отношението между планирането и пазара, като формата на собственост и, 

съответно, формата на управление се сменят на различните структурни нива. На нивата, 

на които формата на собственост върху ресурсите е колективна/обща, координацията 

на дейностите се извършва от планирането, чиято основна задача е да определи 

правилата на взаимодействие между участниците. Когато обвързва правата на 

управление, ползване и консумиране, разпределени между участниците, с техните 

задължения централното планиране практически трансформира права на собственост с 

по-високо ниво на общност на даденото ниво в такива с по-ниско ниво на общност, т.е. 

повишава се нивото на частност. Това е теоретичното обяснение на констатацията на 

редица теоретици  като напр. Ърнест Алекзандър (Alexander, 2008) и Ален Берто (Bertaud, 

2014), че главната роля на планирането е да създаде рамката на действие на пазара на 

съответното институционално ниво. Тази функция на планирането пряко се свързва с 

ролята на Коусианското пазарене в случаите на външни ефекти. Както вече беше 

изтъкнато в уводната част и ще бъде по-подробно разяснено в следващата секция, 

външните ефекти отразяват непълноти в разпределението на права на собственост, а 

Коусианското пазарене е най-ефективна форма на разпределение на права на 

собственост и повишаване на тяхното ниво на частност. Така планирането генерира 

пазарни отношения. 

 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ РЕСУРСИ  

4.1. Проблематика и теоретична рамка 

В предходната глава беше направен извода, че теорията на Самюелсън (Samuelson, 

1954) е поне от части  грешна. Няма такива блага/стоки/ресурси, които са публични по 

произход, тоест такива, които не могат да бъдат консумирани индивидуално/частно и, 

още по-малко, такива, които по произход са неизчерпаеми. Но както беше показано, 

различните стоки/ресурси са подходящи в различна степен за частно използване или 

консумация, което означава, че за всеки конкретен ресурс има различен оптимален 

брой ползватели и съсобственици, и, по-нататък, този оптимален брой не е фиксиран, а 

зависи от институционалната организация на ползването на ресурса. При различна 

институционална организация оптималният брой на консуматорите и съсобствениците 

ще бъде различен. Най-ясно тези взаимовръзки могат да бъдат изяснени чрез 
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съпътстващите (свързаните) разходи. Тук именно значение имат и характеристиките на 

ресурсите, което логично може да се свърже с теорията на Самюелсън. 

Рационалното в теорията на Самюелсън 

Според Бюканън (Buchanan, 1965) проблемът каква форма на собственост (с какво 

ниво на частност/общност) ще се установи върху ресурсите зависи от съотношението 

между техните оптимални количества на потребление и естествено (натурално) 

наличните количества. Именно в това отношение теорията на Самюелсън е основателна 

– естествено-наличните количества зависят от натуралните  характеристики на 

ресурсите. Например, ако даден индивид притежава къща с двор и обича да консумира 

ябълки, само четири пъти в годината по две ябълки, но пазарът е на такова разстояние, 

че пътните разходи са твърде високи, най-икономичният вариант за индивида е да 

засади ябълка в двора си. Но дори и в този случай дървото може да ражда, да кажем, 

между 12 и 20 ябълки на година, при което между 4 и 12 ябълки остават излишни. 

Очевидно, производството на ябълки не отговаря на оптималното количество, от което 

индивидът се нуждае. Или при определена технология за даден земеделец е най-

удачно да използва примерно четири хектара земя, но дали земя с такава площ и с 

необходимата категория ще е налична на приемливо разстояние от дома на земеделеца? 

Най-често ще се окаже, че подходяща по размер и качество земя е налична само на 

голямо разстояние от дома на земеделеца, което значително ще повиши разходите за 

обработка на земята. За дадена дейност, например за хотелски комплекс в града най-

вероятно ще трябва да се обединяват няколко имота или за строителство на жилищна 

сграда може наличната земя с подходящо местоположение да е с твърде големи 

размери и собственикът й да не е склонен да продава малки части от парцела. При 

всички разгледани случаи естествено-наличните количества от ресурса не съответстват 

на търсените и тогава потреблението може да се оптимизира само чрез коопериране с 

други потребители. Индивидът с ябълките може да комбинира своето потребление с 

друг индивид, земеделецът може да се договори с друг/и земеделец/земеделци 

заедно да купят земя, която в качествено и количествено отношение отговаря на техните 

нужди. Чрез сдружаване няколко собственика на земя биха могли да окрупнят 

парцелите си, за да осигурят необходимата за хотел обща площ. В последния случай 

няколко човека, нуждаещи се от земя за жилищно строителство, могат да купят голям 

парцел, ако по този начин ще придобият земя на най-изгодна цена и после да си поделят 

парцела. Тези проблеми, свързани с оптимизирането на използваните количества от 

даден ресурс определено зависят от неговите оригинални (естествени) характеристики, 

както и от институционалната структура, в която са организирани консуматорите. На 

никой не би му хрумнало да се обединява с други потребители, за да си купи обувки – 

защото стойността на обувките е такава, че обикновен чифт обувки едва ли ще бъде 

непреодолима трудност, заради която някой ще се нуждае от обединение. Натуралните 

характеристики на обувките са такива, че ползите от съвместно ползване са нищожни в 

сравнение с разходите и вредите от съвместното управление. Обратно, при 
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поземлените ресурси в зависимост от установените институции ползите от съвместното 

ползване могат да са многократно по-високи от разходите.  

В тази връзка отново най-точно дефиниране и най-пълно обяснение на проблема 

е дал Роналд Коус в статиите си от 1937 и 1960 г.  

Значението на съпътстващите (асоциираните) разходи 

В статията си от 1937 Коус е първият изследовател, който се фокусира върху 

разходите извън производствената дейност. Транзакционните разходи са тези, които са 

свързани с действието на пазарния механизъм. Но има и редица разходи, които нито са 

производствени, нито са свързани с пазарния механизъм и такива са част от разходите 

породени от външни ефекти. Затова във втората си семинална статия Коус използва 

освен прилагателното транзакционни, така също и прилагателното свързани разходи. 

Тук трябва да включим и изследваме ролята на транзакционните и всички други разходи, 

свързани с установяването на права на собственост 

4.2. Дискусия - Видове ресурси, оригинални права на собственост 

и естествени тенденции на промяна 

Съсобствеността върху ресурсите варира в огромни граници и се определя от 

многобройни обществени правила. Въпреки това собствеността върху ресурсите се 

подчинява на няколко основни правила особено що се отнася до 

оригиналните/първоначалните права – първите права на собственост, които се 

установяват върху даден ресурс. Най-ясно изразена е разликата между два основни 

вида ресурси: 

- неантропогенни и  

- антропогенни 

Права на собственост върху неантропогенните ресурси 

Изначални ресурси – това са пространството и времето „въобще“ – без 

специфичните характеристики на материята, която по принцип ги запълва. Това са 

единствените ресурси, за които можем условно да приемем, че отчасти (но само отчасти) 

отговарят на критериите на Самюелсън: те съществуват „веднъж завинаги“, което 

означава, че приемаме, че нови количества от тези ресурси не се създават и 

съществуващите количества не се губят. Доколкото това е така, консумацията на даден 

индивид от тези ресурси не намалява количеството достъпно за другите. Това е 

предпоставка за не-установяване на права на собственост или за установяване на такива, 

които са с висока степен на публичност или са непълно дефинирани. Но това е вярно 

само доколкото се отнася до изцяло хомогенно и изотропно пространство. На практика 

дори и „празното“ пространство не може да е изотропно за човешките дейности, защото 

те неизбежно изискват сътрудничество между индивидите, а това на свой ред изисква 
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различни нива на пространствена близост. Определени точки в пространството се 

оказват удобни за сътрудничество (често в резултат на случайни фактори) и това 

превръща пространството в анизотропно. Когато голям брой индивиди имат интерес да 

пребивават в определена точка от пространството, за да си сътрудничат, пространството 

в тази точка става оскъдно. Оскъдността на даден ресурс е ключов фактор за 

установяване на права на собственост с по-високо ниво на частност. Първоначалното 

високо ниво на публичност на правата на собственост върху пространството постепенно 

се трансформира в такова с все по-висока частност.  

Природни ресурси – такива са всички ресурси „произведени“ от Земята: въздух, 

води, почви, гори, биоразнообразие, полезни изкопаеми, микроклимат и др. Тъй като 

са „произведени“ от природата, правата на собственост, които най-напред възникват 

върху тези ресурси (т.е., оригиналните/първоначалните права) са с висока степен на 

публичност: като правило тези ресурси принадлежат на съответното национално 

общество. Това е така, както в демократичните, така и в авторитарните общества – 

например в една монархия те принадлежат на монарха, тъй като той представлява 

обществото. Причината е, че държавата (която като основна обществена институция в 

националното общество, управлява законовата система) носи отговорността за 

съхраняването на националните богатства и разполага с военния и репресивен апарат, 

с който отстоява правата си на собственост. На ранните етапи от развитие на обществото  

държавите по света са имали малко на брой граждани, а технологиите за използване на 

природните ресурси са били ниско производителни. Поради това природните ресурси, 

които обществото е консумирало, са били недостатъчни, оскъдни, но в природата са 

били изобилни – тоест, ресурси са били налични в количества, по-големи от тези, които 

хората са могли да усвоят и консумират.  Изобилието на природните ресурси определя 

високото ниво на общност на правата върху тях. Единствено при поземлените ресурси 

изобилието (наличието на количества земя за обработване по-големи от тези, които 

хората могат да обработят) в определени случаи води до установяване на частна 

собственост. Но с развитието на технологиите природните ресурси престават да са 

изобилни и стават оскъдни. Оскъдността на ресурсите изисква по-ефективно 

управление, което може да се постигне по два начина. Единият начин е чрез 

приватизиране, а другият - чрез подобряване на организационните правила 

(подобряване на организацията). Второто по принцип означава по-добро обвързване на 

задълженията и реалния принос на всеки от участниците с ползите, които той/тя 

получава. Обвързването на задълженията за дадена дейност с ползите от нея на 

практика представлява „вътрешно“ приватизиране на дейността без да се нарушава 

цялостната структура на собствеността. Фактически, обаче, и при двата варианта 

резултатът е повишаване на степента на частност.  Следователно, собствеността върху 

природните ресурси първоначално е с високо ниво на публичност, но при повечето 

такива ресурси тенденцията е към трансформиране на собствеността в такава с по-

високо ниво на частност, особено когато ресурсът става оскъден. 
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Права на собственост върху антропогенните ресурси 

Индивидуални ресурси – това са ресурси създадени или произведени от отделен 

индивид или група от индивиди – например посадени, обработвани и отгледани 

селскостопански стоки, произведени промишлени стоки, предоставени услуги, 

създадени интелектуални произведение (разкази, статии, книги, лекция или други 

художествени или музикални творби). Основните ресурси, вложен за производството на 

тези ресурси са физическите усилия на индивида и интелектуални способности под 

формата на събраната и обработена него/нея информация. Това са индивидуалните 

умения и таланти, включително и организационни способности, но и такива  трудови 

умения като сръчност и ловкост. Несъмнено умелите и сръчни движения също са 

интелектуални способности, които управляват физическата сила, дори когато 

обработването на свързаната информация и управлението на движенията става 

интуитивно, а не като целенасочена дейност. В действителност интелектуалните 

способности са най-важният елемент на индивидуалните ресурси, защото именно 

благодарение на способности и таланти, които се основават на умения да се обработва 

и използва информация, стойността на индивидуалните блага може да нарасне 

многократно. Ясно е, че тъй като индивидите произвеждат/създават индивидуалните 

ресурси със своя собствен труд и умения, индивидуалните ресурси са тяхна (на 

индивидите) собственост (освен в робовладелческите общности). Човек е собственик на 

плодовете на труда си, защото той/тя ги е създал/а със своите способности, които той/тя 

непрекъснато възпроизвежда. Важен въпрос е каква е стойността на индивидуалните 

ресурси. В пазарното общество стойността се определя от съотношението между 

предлагането и търсенето, между производството и потреблението. Една стока/ресурс 

се произвежда и, съответно трудът и способностите на конкретния индивид се 

реализират толкова, колкото хората имат нужда от този труд и способности и са готови 

да платят за тях. Индивидът използва приходите от продажбата на своя труд и 

способности, за да възпроизвежда своя труд и способности. Ако трудът и способностите 

на даден индивид са много търсени, потребителите ще са готови да платят висока цена 

за тях. Така по-производителния труд и по-успешния талант ще се оцени на по-висока 

цена и стойността на неговото възпроизводство нараства. В заключение 

индивидуалните ресурси се характеризират с максимално висока степен на частност при 

своето създаване, но това високо ниво на частност се запазва и през живота на човек, 

заради индивидуалния начин на възпроизводство на индивидуалните ресурси.  

Информационни ресурси – В тази статия информационни ресурси се дефинират 

като такива, които са свързани със събирането, обработването, структурирането и 

използването на информация.  Информационните ресурси са пряко свързани и 

всъщност до голяма степен съвпадат с интелектуалните, които по принцип са част от 

индивидуалните ресурси. При това интелектуалните ресурси са по-важната част от 

индивидуалните, понеже могат да бъдат многократно и несъизмеримо по-ценни от 

физическите усилия. Информационните ресурси съвпадат с интелектуалните дотолкова, 

доколкото човекът е единственото същество, което може да пълноценно да събира и 
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обработва информация. Информационни ресурси не съществуват, ако не са създадени 

от хората/индивидите, така че информационните ресурси са чисто индивидуален ресурс, 

но е необходимо да бъдат разграничени от „стандартните“ индивидуални ресурси, 

когато стойността на информацията в създаденото от индивида стане несъизмеримо по-

висока от стойността на физическия продукт.  Такива са, например, индивидуалните 

ресурси, свързани със създаването на нови изобретения и други иновации, 

произведения на изкуството (филми, музикални творби, шоу предавания), софтуерни 

продукти, бази данни и др. За изключителната стойност на такива продукти съдим по 

приходите на техните собственици. Международно известни, популярни изпълнители, 

артисти и шоу звезди печелят на година повече от международни фирми гиганти. Още 

по-изумителни са печалбите на софтуерните мега-компании като Епъл, Гугъл, Фейсбук 

и Амазон. Това, което е особено важно в случая, е, че  тази огромна стойност на продукта 

се оказва несъизмеримо по-голяма индивидуалните ресурси, които са вложени в 

„производството“ – способности, умения, талант, измерени като стойност за 

производителя. Получава се съществено разминаване между стойността за 

производителя и тази за потребителя, като втората е многократно по-висока от първата. 

Това е така, защото стойността на вложените в „производството“ индивидуални ресурси 

се измерва по стойността на тяхното възпроизводство, а тя, колкото и да бъде завишена, 

в редица случаи остава многократно по-ниска от потребителската стойност. За твореца, 

артиста, изобретателя или компютърния специалист „производител“ на 

информационни блага (Bakardjieva & Gercheva, 2011)   несъмнено е много важно да 

получи адекватно възнаграждение за своя труд, но, когато трудът вече е възнаграден 

(особено ако е възнаграден по най-високите възможни стандарти) и въпреки това 

продуктът продължава да носи неизмерими приходи, тогава собственикът обикновено 

е съгласен да предостави по-малка или по-голяма част от ново-добитата стойност 

безплатно. Често дори се оказва, че цената за предпазването на собствеността от 

безплатно ползване (гратисчийство) е по-висока от стойността на загубата от 

гратисчийството. В крайна сметка продуктът рано или късно бива предоставен 

безплатно на всички, които желаят да го ползват. Затова интелектуалната собственост с 

времето се изчерпва. Собствеността върху патентите има обикновено продължителност 

от 10 или 20 години, а правата на интелектуална собственост се изчерпват след 50-60 до 

80-90 години. При изчерпването на собствеността върху информационните ресурси те 

добиват максимална степен на публичност. 

Обществени правила – противно на всички други видове ресурси, обществените 

правила са единственият вид ресурс, който може да съществува единствено ако се 

употребява колективно.  Човек може да използва самостоятелно, без други хора 

пространството, различни природни ресурси, както и своите лични умения и таланти, но 

не би могъл да използва правила, защото те по своята същност са обществени. Трябва 

да отбележим, че правата на собственост, поради своята институционална същност на 

системи от правила също не могат да се упражняват, ако това не става в дадена общност, 

т.е колективно. Следователно, отделният индивид може сам да консумира даден ресурс, 
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но не може да бъде собственик на този ресурс извън обществото, защото дефиницията 

на правата на собственост неизбежно изисква обществено съгласие. Освен това 

колкото повече хора приемат дадена система от правила, тоест колкото по-високо е 

нивото на нейната публичност, толкова по-висока е нейната валидност и обществена 

стойност. 

Пигувиански средства за решаване на Коусианските проблеми на общите 

разходи  

В уводната част на дисертацията беше подчертана заслугата на Коус за неговото 

предложение за решаването на проблемите на външните ефекти. Вместо да се 

използват традиционните подходи на централното планиране, Коус предлага 

държавата да използва Коусианско пазарене, за да разпредели правата на собственост 

между  претендентите. Така публичните права на собственост се трансформират в 

частни. Но когато отчитаме, че твърде малко права на собственост са „чисто“ частни, 

установяваме, че става дума за увеличаване на степента на частност: публичните 

(държавни) права на собственост фактически се трансформират в частно-общи. 

Истината е, че Коусианското пазарене не създава частни, а частно-общи права на 

собственост с по-ниско ниво на общност, съответно, по-високо ниво на частност. Но 

въпреки по-високото ниво на частност, променените права на собственост са вътрешно 

общи, а общите права на собственост изискват централно планиране и Пигувиански 

методи за  управление. Например, ако в дадена котловина се установи фабрика, чието 

производство замърсява въздуха, между собственикът на фабриката и местните жители 

ще възникне спор за замърсяването на въздуха. Решението на Коус предвижда 

държавата да дефинира обхвата на ресурса (в случая това е въздуха в котловината) и да 

остави   жителите и собственика на фабриката да се пазарят. В крайна сметка този, който 

оценява въздуха по-високо, ще спечели наддаването и ще трябва да плати обещаната 

цена, за да обезщети другата страна. Но тук ни интересува какъв на практика е ефектът 

от отчитането на частно-общите (колективните) права на собственост в Коусианското 

пазарене. Например, собственикът на фабриката може да е колективна фирма, ООД, 

или акционерно дружество и други колективни фирмени форми, които очевидно отвън 

е частна, но отвътре са колективни структури. Но докато собственик на фабриката могат 

да бъдат различни фирми с различно (често високо) ниво на частност, за да участват в 

пазаренето местните жители ще трябва също да създадат частно-обща  структура, която 

най-вероятно ще бъде с високо ниво на общност. Ако например броят на местните 

жители е 50 или 100 човека, те няма как да участват в преговорите всички заедно 

директно, а ще трябва да се организират в някаква форма на сдружение, което ще се 

представлява от управително тяло. Щом като в пазаренето ще участва колективен 

участник, тогава неговата организация неизбежно трябва да се подчинява на 

централизирано планиране и да има свой ръководен орган (Slaev, 2017b). За процеса на 

пазарене вероятно ще са необходими парични средства и други ресурси, които трябва 

да бъдат събрани от членовете на сдружението. Събирането на средства от членовете 
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на местната общност фактически е дейност, аналогична на събирането на такси и 

данъци. Ако сдружението спечели пазаренето с фирмата замърсител, последната ще 

трябва да бъде обезщетена и сдружението отново ще трябва да събира такси от 

членовете. Ако обратно – фирмата предложи по-високата цена и получи право да 

замърсява въздуха, тогава тя ще трябва да обезщети местните жители и ще плати на 

сдружението съответната сума. Тогава сдружението ще раздаде на всеки свой член 

съответната част от прихода, което представлява разпределяне на субсидия. В 

заключение - става очевидно, че, когато в Коусианско пазарене участва колективен 

участник, резултатът от Коусианското решение не е заместването на общи права на 

собственост с частни, а заместването на права с по-високо ниво на общественост с 

такива с по-високо ниво на частност. 

Критерии за приложимост на Коусианските и Пигувианските методи на 

управление на антропогенната среда и природните ресурси 

В централизираното планиране и конкретно в управлението на антропогенната 

среда и природните ресурси Коусианските и Пигувианските методи са алтернативни и, 

от гледна точка на теорията на планирането – единствените възможни. Най-общият 

критерий за разпределяне на обществените дейности по устройственото планиране 

между тези два метода е относително лесен и ясен – той се определя от това, дали броя 

на кандидатите да придобият права на собственост върху даден природен  ресурс или 

елемент на антропогенната среда е подходящ за преговори и „пазарене“ между 

заинтересованите страни или не е. На практика обаче правата на собственост, за които 

индивидите и колективните субекти се състезават, са комплексни и това означава, че в 

редица конкретни случаи критериите са по-сложни. Тези критерии са пряко свързани с 

условията, които определя старшата институция. Ако вземем най-популярния пример 

за Коусианско пазарене – кеп-енд-трейд процедурите за разпределение на въглеродни 

емисии, ще установим, че правилата на процедурата формират някои от важните 

условия, определящи броя на участниците. Ето защо допустимият брой участници може 

да варира в много широки граници. 

Реализирането на Коусианско пазарене зависи от: 

- брой участници – зависи от институционалната рамка, т.е. какви традиции 

съществуват или е изградила старшата организация (например държавата или местната 

общност). Ако няма институции, специално развити за конкретната форма на пазарене, 

обикновено участниците са от двама-трима до  не повече от 10-12. Но при изградени и 

функциониращи институции с такова предназначение, в търг могат да участват стотици 

и дори хиляди участници. 

- специфичните характеристики на ресурса, който е предмет на процедурата. 

Критерият е дали ресурсът може лесно да се дели на дялове. Ако ресурсът не може да 

се дели, тогава в процедурата в зависимост от горното условие могат да участват дори 

хиляди участници. Но ако ресурсът може да се дели на неограничен брой дялове и 

старшата институция пряко реализира разпределението му след пазаренето, възможно 



37 

 

е нейният капацитет да бъде изчерпан само от няколко процедури. Тук отново 

реализирането на квази-пазарни процедури зависи от институционалното развитие. 

- повтаряемостта на процедурата – повтаряемостта и постоянството или 

променливостта на условията са важни фактори за приложимостта на Коусианското 

пазарене. Този метод е приложим при ниска повтаряемост, но повишаването на 

повтаряемостта да определено ниво е фактор за подобряване на ефективността на 

метода. 

Прилагането на Пигувиански методи зависи от: 

- броя на участниците – Когато заинтересованите потенциални участници са на 

брой по-голям от този, който позволява институционалната рамка, Коусианското 

пазарене е невъзможно и единствен приложим метод на организиране може да е 

система от правила и норми, данъци, такси и субсидии от Пигувиански характер. 

- специфичните характеристики на ресурса, който е предмет на процедурата – Ако 

ресурсът се характеризира с универсални качества по отношение на претенциите на 

многобройни заинтересовани страни, за централното планиране е по-ефективно да 

изработи система от Пигувиански правила, включващи  дефинирането на такси, данъци, 

субсидии, забрани и директиви. 

- повтаряемостта на процедурата – повтаряемостта и постоянството на условията 

на ползване на конкретните ресурси са важни фактори за приложимостта на 

Пигувиански методи. 

 

4.3. Обобщения и изводи  

В тази глава беше показано, че ресурсите не се делят на частни и публични, както 

твърди Самюелсън, а различните видове ресурси се характеризират с различно ниво на 

частност или общност на оригиналните права на собственост върху тях. Иначе казано, 

естествените (физическите) характеристики на ресурсите са един от ключовите фактори 

за вида на първоначалните права на собственост, когато такива бъдат установени върху 

ресурсите. Нещо повече – натуралните характеристики на ресурсите сa ключов фактор 

също и за насоката в която ще се променят правата на собственост на по-късните етапи 

от икономическите и обществените процеси.  

В такава именно светлина трябва да се интерпретира теорията на Коус в реалната 

практика. Тъй като в практиката правата на собственост не са „чисто“ частни и 

„чисто“ общи, резултатът от Коусианското пазарене не е проста трансформация от 

единия тип в другия, а представлява последователни трансформации от по-високо ниво 

на публичност към по-високо ниво на частност. Но, когато вземем предвид, че степента 

на частност се определя от два ключови критерия (броя на съсобствениците и тяхната 

институционална организация), може да се окаже, че социално-икономическа структура, 

която външно изглежда с високо ниво на публичност, всъщност има по-високо ниво на 

частност, ако вътрешната й структура се  базира на стегната организация от точно 
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регламентирани задължения с високо ниво на отговорност и система на заплащане, 

която поощрява изпълнението на задълженията и санкционира неизпълнението или 

когато някои от съдружниците са с неограничена отговорност.  

Когато участниците в Коусианското пазарене са субекти, характеризиращи се с 

определено (често дори високо) ниво на публичност, Коусианското пазарене изисква 

употребата на Пигувиански методи. Основният фактор е дали броят на участниците, 

които формират дадена страна в пазаренето са единични или многобройни. Ако 

заинтересованите страни са малко на брой единични участници, Коусианско пазарене 

от „класически“ тип ще е най-доброто решение, но ако заинтересованите страни с 

еднотипен интерес са много бройни – Пигувианските методи ще бъдат адекватни. 

 

 

5. ПРАКТИЧЕСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА НА ЧАСТНО-ОБЩИТЕ 

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА 

АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

В последната глава са разгледани практическите импликации на констатациите и 

тезите на дисертационния труд в светлината на Коусианските подходи в планирането. 

Както беше отбелязано в предходния параграф, основните варианти в тази връзка са два: 

реализиране на Коусианско пазарене в сравнително чист вид и приложение на 

Коусиански процедури посредством използване на Пигувиански методи – преки 

директиви, забрани, такси, данъци и субсидии. У нас проблемите, свързани със 

значението на формите на собственост и взаимодействието между планирането и 

пазара имаха първостепенно значение във всички аспекти на обществения и 

икономическия живот през периода на преход от централизирано социалистическо към 

демократично пазарно общество.  

Като обект за емпирични изследвания настоящата дисертация разглежда 

изграждането и развитието на урбанизираната среда (Александров, 2016, 2019), която 

включва както развитието на среда за обитаване  (жилищната среда и жилищната 

политика, Георгиев, 2017, Georgiev, 2017, 2019), курортната среда (с хотелски комплекси 

и други средства за подслон, Давчева & Давчев, 2016, 2019), така и развитието на 

индустриалната среда (Писарски, 2013). 

През периода на преход от социалистическо към пазарно общество българските 

градове и територии преживяха ускорено и в много случаи и на много места бурно 

развитие. Ето защо примерите от българската действителност са изключително 

подходящи илюстрации на темите, предмет на изследване в дисертацията. 

През първите години след началото на прехода пространственото (урбанистично 

и териториално) планиране в България, подобно на планирането в останалите пост-

социалистически държави, беше отричано и редуцирано до възможния минимум (Hirt, 
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2007; Kovachev et al, 2017; Slaev & Nedović-Budić, 2017). Но след смяната на столетието 

отношението към пространственото планиране се промени и то навлезе в период на 

възраждане. Интензивните урбанистични процеси доведоха до проблеми, като тези 

свързани с редуцирането и състоянието на обществените пространства и обществените 

сгради, училища, читалища (Райновска 2013) и детски градини (Георгиева 2014, 2016), 

със състоянието на културно-историческото наследство (Илиева, 2013, 2014; Вачева & 

Илиева, 2018; Ковачева, 2018), обновяването на панелните комплекси и енергийната 

ефективност на застрояване (Иванов, Симов & Аспарухов, 2017; Ковачев & Петров 2016; 

Петров, 2015), разпространението на комплекси от затворен тип (Иванов & Георгиева, 

2019), развитието на зелените пространства (Ковачев 2019a, 2019b)  формите на 

устойчива градска мобилност (Николов, 2019; Ножарова и Николов 2019а, 2019б) и 

градската екология (Николов 2007; Nozharova & Nikolov 2019).  За да решават тези 

проблеми, повечето от градовете  започнаха да разработват нови общи устройствени 

планове. Тенденциите в курортите бяха подобни, но с една драматична разлика: 

развитието в туристическите зони беше изключително бързо, може да се каже, 

взривообразно, докато планирането изостана с няколко години. Така планирането и 

развитието на зоните за туризъм по Черноморското крайбрежие и планинските курорти 

критично се разминаха (Anderson et al, 2012). Докато бумът в строителството се случи 

през 2006 и 2007 г., към онзи момент нови общи устройствени планове имаха само две 

или три от малките курорти селища. Първите големи градове и курортни зони получиха 

нови общи устройствени планове (ОУП) едва след 2011-2012 г. Черноморските и 

планинските курорти на България, разбира се, заслужават специално и много 

задълбочено изследване, но тази статия се фокусира върху ОУП на София, защото 

проблемите, свързани с методите и инструментите на планиране, са най-ясно очертани 

в планирането на столичния град. Заедно с това урбанистичните процеси в София имаха 

и имат по-устойчив характер и могат да се разглежда като пример за тенденциите в 

развитието на планирането в България въобще (Slaev etal. 2018). ОУП София всъщност 

беше първият и най-мащабен пример на новото поколение урбанистични планове. 

Новият Общ устройствен план на София в своя първоначален вид беше разработен от 

2000 до 2003 г., но беше приет от Народното събрание чак през 2007. Както вече беше 

изтъкнато, точно това беше периода на строителния бум, който започна от големите 

градове и то преди всичко от София. Както и в останалите части на страната, така и в 

столицата пикът на строителството беше през 2006-2007 и затова още при приемането 

на ОУП вече се отчиташе необходимост от неговото актуализиране. Актуализацията 

беше разработена за по-малко от две години и беше приета през юли 2009. 

Презастрояването в централните градски части беше идентифицирано като проблем 

още в първоначалния план, но в актуализацията акцентът върху този проблем беше още 

по-сериозен (Slaev, Zeković, Kovachev, Maričić & Bajić, 2018). Според плана, централните 

градски части бяха твърде претоварени с функции и те трябваше да бъдат разтоварени 

от част от функциите. Тази цел беше формулирана като необходимост от 

децентрализация на урбанистичната структура. В същата връзка важен приоритет на 
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плана беше обитаването да бъде насочено към периферните и крайградските 

територии. Един от методите за постигане на децентрализация беше да се стимулира 

развитието на зони с ниска интензивност на застрояването и високи качества на средата 

(много зеленина и открити пространства) извън компактния град. Тъй като структурата 

на обитаването, както и на всички други урбанистични функции, се оценяваше като 

прекалено централизирана, новото жилищно строителство трябваше да бъде насочено 

към периферните райони.  Същевременно обаче планът изтъкваше важната роля, което 

имаха обширните зелени зони в южните крайградски територии и целеше максимално 

да ги запази. Затова голяма част от новото застрояване трябваше да бъде насочена към 

северните крайградски територии.  Към днешна дата, 13 години след приемането на 

ОУП на София най-общо можем да кажем, че в редица отношения планът постигна 

своите цели, но в случаите, когато планирането влезе в противоборство с пазара,  то най-

често е изправено пред неуспехи (Slaev et al. 2018).  

Както беше посочено по-горе и ще бъде показано в следващите  две секции, 

подобни заключения, се налагат и при изследването на урбанистичните процеси в 

териториите и селищата за отдих и рекреация. Почти винаги неуспехите по-малко или 

повече се дължат на подценяване на интересите и възможностите на собствениците на 

имоти, на недооценяване на действието на пазара и липсата на ефективни инструменти 

за приложение на плановете и, най-вече, монетарни лостове. 

5.1. Ролята и предимствата на Коусианските и Пигувианските 

методи в планирането на антропогенната среда 

Разделението на методите на управление на правата на собственост на две групи 

се свързва с приложението на два главни подхода. Тъй като колективните права на 

собственост изискват колективно централизирано планиране, те се свързват именно с 

централизирания подход, типичен за урбанистите и другите специалности и професии, 

които се занимават преди всичко с планиране. От друга страна, понеже частните права 

на собственост се управляват по децентрализирани методи, те се разработват и 

обосновават преди всичко от икономисти. Проблемите на разпределението на 

човешките дейности между планирането и пазара занимават както първата група 

специалности, така и втората. Но се оказва, че икономическите теории са предложили 

по-убедително обяснение на това разпределение. Докато теориите на представители на 

първата група, които отчитат децентрализираните форми на управление, най-често 

остават изцяло в областта на централното планиране (напр. теориите за адвокатско, 

застъпническо и комуникативно планиране), най-известните икономически теории се 

фокусират върху и анализират отношението между планирането и пазара. Това именно 

са теориите на Пигу и Коус. Тези теории са ценни за теорията на планиране именно с 

това, че най-убедително изясняват кога една дейност трябва да бъде управлявана с 

централизирани и кога – с децентрализирани методи, как си взаимодействат двата вида 
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методи, кои характеристики и критерии са от първостепенно значение и какви 

инструменти трябва да бъдат използвани.  

По тези въпроси изследването на отношението между теориите на Пигу и Коус 

води до следните изводи, които имат съществено значение за теорията и практиката на 

урбанистичното планиране: 

Първо, и двете теории подчертават ключовото значение на монетарните 

инструменти. Те имат същественото предимство, че променят мотивацията на субектите, 

докато административно-командните методи се опитват да променят поведението на 

субектите без да влияят на тяхната мотивация. Изводът е, че без монетарните 

инструменти – планирането е непълноценно. 

Второ, Коусианският анализ акцентира върху важността на заплащането на цената 

за придобиване на права на собственост върху ресурсите. Без да бъде заплатена 

пълната цена, правата на собственост могат да бъдат ревизирани и са нестабилни. 

Трето, Пигувианските мерки имат предимството, че са по-широко приложими 

отколкото „чисто“ Коусианските.  

Четвърто, Коусианските процедури имат съществени предимства що се отнася до 

определяне на това кой трябва да бъде обезщетен. Пигувианските данъци се внасят в 

общинския или държавния бюджет и така „автоматически“ облагодетелстват всички. 

Противно на тях, Коусианските процедури са насочени към конкретни субекти или 

обществени групи – плащат, тези участници, които консумират ресурсите, и получават 

обезщетение онези участници, които губят правата си да ги използват. 

Пето, Коусианските процедури стимулират тези дейности и урбанистични функции, 

които са полезни, и ограничават онези, които са вредни или ниско ефективни. 

Шесто, докато при Пигувианските такси, данъци и субсидии е трудно да се 

определи правилният им размер, при Коусианското пазарене размерът на санкцията 

или стимула се определя „автоматически“ – по-точно от преценката а участниците в 

Коусианската процедура. 

Седмо, Коусианските принципи са най-правилната насока на развитие на 

Пигувианските методи, защото дават възможност последните да бъдат 

усъвършенствани, като се запазва тяхната широка приложимост и същевременно се 

повишава тяхната ефективност чрез определяне на оптималните фискални нива, 

обществените дейности, от които трябва да се събират данъците и таксите, и дейностите, 

към които да се насочват ответните субсидии. 

В обобщение, най-важният извод е, че монетарните инструменти трябва да се 

моделират в съответствие с това кои обществени групи ползват обществените ресурси 

за кои обществени дейности и какви са нивата на използване и консумиране и, 

съответно, кои групи с какви обществени дейности и колко допринасят за осигуряването 

на обществени ресурси. 
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5.2. Коусиански методи в планирането на природните ресурси и 

антропогенната среда 

Екологичните конфликти и ролята на Коусианското пазарене 

Теорията на Коус е изключително влиятелна, но нейното приложение в практиката 

не е толкова широко. Прилага се в ограничен брой случаи, които обаче са знакови – 

известни като кеп-енд-трейд схеми (Tietenberg, 2003) и преди всичко търгуването на 

въглеродни емисии (Burney 2010). Но те само отчасти са приложение на Коусианско 

пазарене в чист вид, тъй като тези схеми възникват в резултат на инициативи на 

централното управление. Много по-подходящи за реализация на Коусианско пазарене 

в сравнително чист вид са случаите на конфликти между различни обществени групи, 

каквито нерядко възникват в териториалното и градското развитие – например 

конфликтите по повод природни зони и дадености, конфликтите за опазване на зелени 

терени в градовете или конфликтите, свързани със забрана или допускане на добиване 

на природни ресурси (като шистов газ или ценни метали). Проблемът най-често е дали 

изобщо да се използват природните ресурси или да се откажем от използването им, за 

да се опази природата и природната среда. По принцип проблемът се състои в това, че 

природите ресурси се консумират с все по-високи темпове, което заплашва опазването 

на природата, но от друга страна човечеството не може да се откаже от тези ресурси, 

защото, може да се каже, в действителност нито един човек не е преживял дори един 

ден от живота си без да консумира ресурси, създадени от природата. Очевидно 

проблемът се свежда до това да се консумират природни ресурси дотолкова, че 

гарантирано да се съхранява способността за възпроизводство на природата. Втори 

важен проблем в тази връзка е да се определи важността на всеки ресурс, тъй като 

различните ресурси имат различно значение за съхраняване на екосистемите. 

Следователно, за да може централното планиране  вземе информирано решение, 

трябва да се сравнят три фактора: ценността на даден ресурс за природния баланс и 

неговата способност за възпроизводство (стойност на създаване, т.е., 

„производствената“ стойност) и важността на този ресурс за хората (потребителската 

стойност). Когато трябва да се сравнят величини с различен произходи и различно 

естество, икономическият подход е най-подходящ и затова Коусианското пазарене 

следва да бъде универсалният метод в такива случаи.  

Развитието на ски зоната в НП Пирин 

Подходящ пример е развитието на мрежата от ски писти в Пирин. Основният 

въпрос в този случай е какво развитие на ски зоната трябва да се допусне, за да се 

удовлетворят интересите на местните жители  да се стимулира развитието на туризма 

за осигуряване на поминък, както и интересите на ски-туристите и скиорите, от една 

страна, и, от друга, интересите на българските граждани и природолюбители да се 

опазва българската природа. Развитието на зоната започва още от 1960те години, но до 

края на XX век  това развитие остава крайно ограничено. През следващите години 
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развитието е такова, че в края на 2017 започват протести срещу плановете за 

разрастването на ски зоната, които продължават в продължение на осем месеца. 

Според природозащитниците главната причина за нанесените на природата щети в 

Национален парк Пирин, както и на много други места в непосредствена близост до 

българските курорти, е частната инициатива. Не само природозащитниците, но и много 

редови граждани, които ценят българската природа, както и повечето специалисти- 

еколози са убедени, че стремежът към печалба, който е типичен за частната собственост, 

е главната причина за влошаването на състоянието на природата и бетонирането на 

средата - тоест превръщането на природната среда в урбанизирана.  

Базирайки се на изводите от теоретичното изследване, дисертационният труд 

прави анализ на процесите в Национален парк Пирин по отношение на вида на 

упражняваните права на собственост, функционирането на сложните частно-общи 

структури от права, оптималния брой съсобственици и действието на Коусианските и 

Пигувиански подходи за решаване на проблемите на външните ефекти. 

Развитието на ски зоната е проследено от началото на 1960те. Дисертацията 

отбелязва приоритетите свързани с развитието на туризма и ски спорта и твърде 

ограничения успех на  плана от 1985 за развитие на ски курорта с оглед участието в 

първенствата за Европейската ски купа през 1987.  До края на 1980те в ски зоната има 

изградени само седалков лифт с дължина около 700 м и два влека и така остава до края 

на века. Истинското развитие започва от 2001 г., когато Юлен разработва ТУП на ски 

зоната. Планът е одобрен и до края на годината Министерският съвет на РБ обявява 

процедура за възлагане на 30-годишна концесия. Юлен АД е единствен участник в 

процедурата и печели концесията. Трябва да подчертаем, че развитието на ски туризма 

в Пирин съответства на целите за развитие на туризма в България на Националния план 

за развитие от 1999, в последствие потвърдени от националните стратегии от 2006 и 

2009 г. Партньори в Юлен АД са три безизвестни български фирми и община Банско, 

която апортира земя и участва с 20% от общия капитал. В договора за концесия е 

уточнена площта на концесията и задълженията на концесионера. Площта на 

концесията е 99.55 ха и обхваща само терените под пистите, като изключва терените 

между пистите. Вноските, които концесионерът трябва да плаща, се определят на база 

на реализираната печалба, като първите години вноските са изключително занижени. 

Друго задължение на концесионера е да опазва природната среда, като това е 

формулирано съвсем общо с по едно изречение в две от точките на договора. Всички 

съоръжения по първоначалния проект са построени за пет години, както и 

допълнително още лифтове и ски писти. Още през първата година на строителството 

природо-защитници- те подават сигнали за нерегламентирано изсичане на просеки и за 

строителство извън определените в договора очертания. След многократни 

настоявания от страна на природо-защитниците МОСВ възлага контролни геодезични 

измервания и се оказва, че концесионерът използва 65 ха в повече от договорираните 

в концесионния договор. Междувременно, още през 2005-2006 г. при увеличаване на  

капитала на Юлен АД в дружеството влизат две офшорни фирми ТАГ Сървисес и 
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Маренго Трейдинг, които придобиват новите акционерни дялове и в кратък срок 

изкупуват почти изцяло акциите на трите първоначални частни фирми. Така през 2009 

трите първоначални частни фирми остават с почти нулев дял в акционерното дружество 

(по-малко от 0.3 %). Делът на община Банско също намалява на 8.32 %. През март 2015 

Районният съд издава първата си присъда за незаконна сеч срещу Юлен Ад.  

Важен въпрос свързан с придобиването на права на собственост, ползване, 

управление и контрол е заплащането за тези права. Както беше отбелязано, през 

първите години Юлен АД е освободен от концесионни плащания, което има за цел да 

облекчи товара на направените инвестиции. Това може да бъде обяснено и с 

необходимостта да се развие туризма в един регион, който в края на века е в твърде 

затруднено икономическо състояние. Освен това през първите 10-11 години  

концесионерът отчита загуби, но дори и след 2013 концесионните плащания достигат 

едва около 270 000 лв., при положение, че само ежегодният наем от отдаване на 

съоръженията за провеждане на състезанията за Световната купа по ски алпийски 

дисциплини е над 2.7 милиона лева. Юлен АД успява да избегне плащанията за 

незаконно използваните 65 ха чак до 2017 г., когато е осъден да плати едва около 80 000 

лв. 

Друг изключително важен проблем е свързан с ефекта от развитието на ски зоната 

върху околната среда и биоразнообразието в НП Пирин. Правени са само две 

проучвания, като първото от тях остава  недовършено. Първото проучване е инициирано 

от млади учени от БАН и то установява сериозно ускоряване на почвената ерозия и 

влошаване на биоразнообразието в ски зона и в близост до нея, но това проучване е 

прекратено поради липса на средства. Второто проучване е правено във връзка с втория 

План за управление на НП Пирин. Една част от наблюденията на това проучване звучат 

подозрително оптимистични, което се обяснява от еколозите с тясната близост между 

фирмата, която го е изготвила и Юлен АД. Но дори това проучване и докладът от него 

не могат да скрият някои алармиращи екологични тенденции, свързани преди всичко с 

почвената ерозия. 

Следствия и обобщения 

Развитието на ски зоната в НП Пирин позволява да се направят следните изводи: 

Първо, погрешно е да се твърди, че частната собственост (или общата собственост) 

сама по себе си води до увреждане на природната среда. Всички основни участници в 

казуса са частно-общи субекти – т.е. структурата на техните права на собственост е обща 

за членовете им и частна за тяхното обединение. Община Банско представлява местните 

жители, които фактически са частна общност, която включва всички граждани на 

общината и изключва всички останали граждани на България. (Разбира се, трябва да се 

отчетат проблемите свързани с представителството на редовите граждани в дадена 

община при липсата на ефективни механизми за обществено участие, Kovachev et al., 

2018, Slaev et al., 2019). Природозащитните организации включват техните членове и, 

изобщо, като природо-защитници се идентифицират всички български граждани, които 



45 

 

обичат българската природа, изключвайки всички останали; така природо-защитниците 

също са частна общност. Юлен АД не е чисто частен субект, тъй като е колективно 

дружество, което включва пет фирми и община Банско и по този начин всеки жител на 

Банско формално се явява собственик на 0.001% от акционерното дружество.  Трябва да 

се отчете и немаловажният факт, че Юлен АД всъщност не е собственик на ски зоната, а 

е концесионер, тоест наемател. От този факт следва, че дори на най-базисно ниво не 

става дума за частна собственост, а за съвместна собственост, доколкото,според Барзел 

(1997) отношенията между даден наемодател и даден наемател представляват 

временна съсобственост. От тази гледна точка  в конкретния случай отношенията между 

държавата като собственик/наемодател и концесионерът/наемател са отношения на 

съсобственост. 

Второ, управлението на ски зоната, като го изпълнява Юлен АД е вредно за 

природата на НП Пирин, но това не е защото Юлен АД е частна фира и се стреми към 

печалба (Slaev & Daskalova, 2020). Когато развива ски туризма и реализира своята 

печалба Юлен АД същевременно реализира националните цели за развитие на туризма 

като водещ сектор на икономиката. Развитието на туризма в зоната над Банско след 

2000 г. има значителен принос за подобряване на икономическото състояние на 

жителите на града и района, след икономическите проблеми в края на XX век (Институт 

за пазарна икономика, 2016). Следователно, проблемът не е в частната собственост на 

Юлен АД или в естествения стремеж на частната фирма да реализира печалба.   

Главната причина поради, която Юлен АД не използва природните ресурси на НП 

Пирин с грижата на добър стопанин е, че акционерното дружество плаща силно 

занижена цена за използването на тези ресурси. Ако Юлен АД плащаше истинската цена 

за ресурсите, дружеството нямаше ненужно да руши биоразнообразието и щеше да се 

въздържа от заграбване на нови терени. Освен това, ако концесионните вноски са 

достатъчно големи, те биха помогнали за опазване на природата в останалите части на 

НП Пирин и други природни зони в България. 

Трето, природо-защитниците би трябвало да оценят критичната важност на две 

съображения. Плащането на истинската цена на природата  е по-важно от забраните, 

именно защото е по-ефективно средство за контрол и било могло да послужи за много 

по-ефективна забрана. А най-важният извод би трябвало да е този, че природо-

защитниците трябва по-малко да разчитат на държавата (и държавната собственост) и 

повече да се стремят към лично участие в контрола върху природните ресурси и 

дадености. Но правото на контрол е основен вид право на собственост и като  всяка 

собственост трябва да се заплати.  

Четвърто, определянето на истинската цена на природните ресурси е критично 

важно за тяхното не само икономически ефективно, но и за екологически устойчивото 

им използване (Slaev & Collier, 2018, Slaev & Daskalova, 2020). Цената на природните 

ресурси се определя не само от тяхната производствена стойност като средство за 

производство или осигуряване на услуги (като пространство за обитаване, отдих и 

туризъм), но и от тяхната екологична стойност.   
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Пето, Коусианското пазарене е най-ефективния начин както за определяне на 

цената на природните ресурси, така и за разпределение на правата върху тях. За целта 

не само фирмите -доставчици на туристически и други услуги, но и природо-

защитниците също могат и трябва да участват в Коусианското пазарене. Процедурите за 

концесии и други форми на ползване са изключително подходящи за Коусианско 

пазарене. Ако природо-защитниците и техните поддръжници участваха в процедурата 

за ски зоната в Пирин, те биха могли да предложат по-висока цена от Юлен АД – по 

оценка – между 1 000 000 и 1 500 000 годишна концесионна такса. 

Шесто, Коусиански процедури трябва да бъде първият етап на планирането на 

всякакви значими природни дадености (Slaev & Collier, 2018, Slaev & Daskalova, 2020) и 

зони на конфликти между страни, които са заинтересовани от развитието на природните 

дадености. Ролята на централното планиране за правилната организация на 

Коусианското пазарене е критично важна.  

5.3. Пигувиански методи и средства за планиране на природните 

ресурси и антропогенната среда 

Трудностите на Коусианското пазарене при проблеми, свързани с околната 

среда и инфраструктурата  

В дискусията в секция 4 бяха изтъкнати проблемите на Коусианското пазарене при 

колективната собственост върху ресурсите. Като първи важен извод беше изтъкнато, че 

в условията на колективна собственост върху ресурсите Коусианското пазарене не може 

изцяло да замести Пигувианските подходи. Всъщност препоръчаните от Коус процедури 

ще доведат до понижаване на нивото и обхвата на Пигувианските правила – забрани, 

директиви, данъци, такси и субсидии в смисъл, че ще бъдат въведени нови директиви, 

данъци, такси и субсидии, но на по-ниско ниво – тоест в структура, която е под-система 

на първоначалната система от взаимоотношения. Може да се приеме, че 

първоначалната система се е разделила на две, три или повече под-системи, което 

съответства на два други принципа на теорията на комплексните права на собственост: 

Първо, трансформирането на правата на собственост, общи за дадена 

група/общност от индивиди, в права на собственост на по-малки общности, фактически 

съответства на градежа на многослойните институционални структури.   

Второ, общите права на собственост (също както и частните) са всепроникващи в 

обществените структури и системи, но разпространението на общите права на 

собственост е свързано преди всичко с всестранното използване на природни ресурси. 

Когато един ресурс се използва за дадена цел, първоначално уменията на ползвателите 

и технологиите са на ниско ниво и затова се използват малки количества от природния 

ресурс; така наличните количества многократно надвишават търсените, тоест ресурсът 

е изобилен. Но в последствие технологиите се развиват и то все по-бързо и търсените 

количества надвишават наличните; така ресурсът става оскъден. За да се управлява 
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оскъден ресурс системата от правила (институционалната организация) става все по-

сложна. Възможно е системата от правила да се усъвършенства и така общата форма на 

собственост се запазва. При усъвършенстването на правилата се създава по-стриктна 

връзка между задълженията на участниците и ползите, които всеки участник получава. 

Или  отделни индивиди или групи от индивиди ще установят частни права на 

собственост върху ресурса. Така и в двата случая нивото на частност се увеличава. Но 

успоредно с това възникват нови форми на ползване на ресурсите и нови права на 

собственост, които (типично за първо-присъдените права на собственост) са с 

максимално ниво на публичност. По този начин ресурсите с високо ниво на публичност 

винаги са многобройни, а като беше подчертано, ресурсите с високо ниво на публичност 

се нуждаят от Пигувиански методи за реализирането на Коусианските решения. 

В крайна сметка дали ще бъде приложено Коусианско пазарене в относително 

чист вид или ще се използват Пигувиански методи зависи главно от това дали субектите 

(индивиди или групи/общности/ организации), заинтересовани от употребата на 

ресурса са малко на брой и между тях може да се реализират  преговори и 

„пазарене“ (например, ако са две или три общности – както в примера със ски зоната в 

НП Пирин) или са многобройни (например домакинствата, които имат интерес да си 

построят дом в дадена крайградска зона или рибарите, които ловят риба от дадено 

езеро). При всички случаи, обаче, Коусианското пазарене е началната фаза на 

планирането, защото от тази процедура зависи какъв тип планиране ще се приложи – 

частно или колективно, или, по-точно, планиране с високо ниво на частност или с високо 

ниво на публичност. 

Има поне два тип ресурси, при които формата на собственост традиционно или 

неизбежно е колективна/обща. Първият тип са природни ресурси, които хората 

традиционно възприемат като национално богатство. Такива са например  природните 

ландшафти, крайбрежието, рудите и другите минерални подземни богатства. Тези 

ресурси в повечето държави по света са национална собственост, въпреки че има и 

немалко различни практики. Горите са по-специфичен случай, доколкото съществени 

различия има дори в рамките на Европа: в повечето държави горите са държавна 

собственост, но има и редица държави, в които голяма част от горите са частна 

собственост. Вторият тип ресурси, за който може да се каже, че по принцип е публична 

собственост (освен с определени изключения) е инфраструктурата. Това се отнася преди 

всичко за пътната инфраструктура. В редките случаи, когато предоставя права на 

собственост върху определени видове инфраструктурни мрежи на частни фирми или 

фирми със смесена собственост, държавата си запазва специален правен режим, който 

й позволява лесно да възстанови публичната собственост върху тези мрежи. 

Важен въпрос, който често се подценява, дори когато става дума за 

инфраструктура (но още по-масово се пренебрегва, когато става дума за природни 

ресурси), се отнася до размера на данъците и таксите и техния принос в градското 

развитие. Тъй като инфраструктурата е от първостепенно значение за всяка община, 

обезпечаването на  инфраструктурното развитие с финансови средства, включително и 
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със собствени източници от местните такси по принцип е важен проблем при 

формирането на общинските бюджети, но тази връзка между собствените бюджетни 

приходи и изграждането и поддържането на инфраструктурата не се отчита при 

определяне на таксите за строително разрешение в българските общини, а още по-

малко се отчита при изработването на градоустройствени проекти. В действителност 

нито общите, нито подробните устройствени планове не третират размерите на таксите. 

Както е показано в следващата секция, размерът на таксите, свързани с местното 

развитие, и най-вече таксите за строително разрешение трябва да се определя в пряка 

зависимост от разходите за инфраструктура. При природните ресурси необходимостта 

да се обвърже таксата със стойността на ресурса е проблем, който е още по-масово 

игнориран, защото отчитането на тази стойност е изключително труден за решаване 

казус. 

Проблеми и недостатъци на Пигувианските методи в практиката на 

устройственото планиране в България 

Проблемите, свързани с приложението на Пигувианските методи в практиката на 

устройственото планиране са два. Първо, липсва правилно разбиране на връзката 

между директивните и монетарните Пигувиански методи и инструменти. Монетарните 

инструменти се подценяват и тяхното приложение в практиката на устройственото 

планиране е твърде ограничено. Така ефективността на планирането многократно се 

редуцира. Второ, поради непознаване на Коусианските и Пигувианските подходи при 

практическото изграждане на институциите се подценяват и неправилно се разрешават 

обективните трудности свързани с определянето на размера на таксите, данъците и 

субсидиите в устройственото развитие.  

При инфраструктурата по принцип връзката между разходите за нейното 

изграждане и таксите, данъците и субсидиите е очевидна. В научната литература 

(Alexander 2005, 2012) има много изследвания на „инструменти за улавяне на 

стойност“ (value capture instruments). Това са преди всичко инструменти за набиране на 

финансиране за големи инфраструктурни проекти. Но в градското развитие всеки проект 

е свързан, ако не с огромни, най-малкото със значителни разходи, които, ако не бъдат 

финансирани, проектите и плановете няма да бъдат реализирани. Ето защо е странно, 

че градоустройствените планове третират проблемите с финансирането на заложените 

в тях мероприятия само най-общо. В тези проекти по принцип се разработват части, 

третиращи финансовата рамка, изготвят се индикативни таблици и планове за етапите 

на финансиране. Но това, което може да обезпечи реалната връзка между изготвения 

план и неговото реализиране, са местните такси и данъци, които дефинират как на 

практика ще се свърже планираното производство на урбанизирана среда с 

потреблението.  

Тези проблеми са очевидни в градоустройствената ни практика. Общият 

устройствен план (ОУП) на София и практиката на финансиране на дейностите в 

Столична община е най-подходящ пример, доколкото у нас именно в Столична община 
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тези практики са най-развити. Системата за планиране и регулиране на урбанистичното 

развитие на София и неговото финансиране се формира от няколко законови и 

административни акта, от които най-важни са Законът за устройство и застрояване на 

Столичната община (ЗУЗСО), Законът за местните данъци  и такси (ЗМДТ), Наредбата за 

определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Столична община 

(НОАМТЦУСО) и Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен 

общински съвет (НОРМДСОС). Най-малко 16 такси определени по тези и други законови 

и административни актове имат пряко влияние върху урбанистичното развитие на града, 

но тези актове нямат никаква пряка връзка с ОУП и, освен това, ефектът от данъците и 

таксите като цяло е незначителен, най-често несъзнателен, а в някои случаи дори е 

нецелесъобразен. Двете такси, които би трябвало да имат най-пряко влияние върху 

урбанистичното развитие, са таксата за издаване на разрешение на строеж (което 

маркира началото на строителството) и таксата за издаване на удостоверение по реда 

на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (разрешение за експлоатация, което маркира края на 

строителството и готовността на сградата да се използва). Таксата за издаване на 

разрешение на строеж в София се определя по зони (общо осем зони) в зависимост от 

средната цена на имотите. В централната зона на града тази такса е 14 лв./кв.м, за 

периферията на компактния град е 6 лв./кв.м, а за извънградските райони варира между 

3 и 5 лв./кв.м. Ако направим сравнение с аналогичните тарифи и Белград и Рим, ще 

установим, че нивата на таксите и данъците, свързани с урбанистичното развитие, са 

най-ниски в София – средно под 0.5 % от продажната цена на имота. Таксите в Белград 

са малко по-високи, а таксите в Рим са между 8 и 13 пъти по-високи по абсолютна 

стойност и между 5 и 9 пъти по-високи по относителна стойност – т.е., между 2.5 и 4.5% 

от продажната цена. Съответно в София и Белград таксите и данъците имат минимален 

принос към финансирането на развитието  техническата и социалната инфраструктура и 

реализирането на публичните мероприятия в градовете, докато в Рим таксите и 

данъците поемат основната част от финансирането. Освен това, въпреки че на теория 

системата от местни данъци и такси в Рим (подобно на системите в София и Белград) не 

си поставя за цел да съдейства за реализирането на генералния план, на практика (за 

разлика от системите в София и Белград) в италианската столица таксите за изпълнение 

на инфраструктурни работи (например, урбанизационните такси и разрешенията за 

строеж) се определят именно на база на разходите, необходими за строителството на 

техническата и социалната инфраструктура.  

Вторият сериозен проблем се отнася до определянето на размера на таксите и 

данъците въобще, но преди всичко тези, свързани с природните ресурси. При 

природните ресурси най-често липсва осмисляне на необходимостта да бъдат правилно 

оценени, защото природозащитниците считат, че икономическата оценка на природата 

практически обезценява нейната непреходна стойност. Ето защо според тях правилният 

подход за управление на природните ресурси и дадености е прилагането на забрани. 

Основният метод за борба с увреждането на природата, който природозащитниците 

подкрепят, е дефинирането на забрани и стриктния контрол върху тяхното изпълнение 
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от страна на държавата. Такава е била позицията на природозащитните организации 

винаги: както относно ски зоната в Пирин, така и относно черноморските ни курорти. 

Тази позиция продължава да се поддържа от природо-защитниците, въпреки 

неефективното прилагане на държавните политики в областта на опазването на 

природната среда до момента.  

Но когато забраните бъдат нарушавани, за да имат ефект е необходимо да се 

прилагат санкции. Когато липсват санкции или когато санкциите са твърде ниски, 

забраните са ниско ефективни и често дори безсмислени. Например според Закона за 

Черноморското крайбрежие за неспазване на изискванията за приетите параметри на 

застрояване в зона А максималният размер на санкцията е 12 000 лв. Очевидно е, че при 

отклоняване от нормите на застрояването при търпими строежи (или когато поради 

корупционни схеми или неефективност на администрацията реалният размер на 

нарушенията се укрива) е възможно инвеститорът да реализира печалби, които да са 

десетки пъти по-големи от санкцията. Необходимостта да се прилагат забрани 

подчертава необходимостта да бъдат оценени природните ресурси, защото санкциите 

при неспазване на забраните трябва да са съизмерими със стойността на нанесените 

щети. Има редица начини за оценка на ресурсите чрез алтернативни на пазарните 

методи; от тях най-универсалните и широко приложими може да се класифицират в две 

групи: 1) оценка на стойността за производителя и 2) оценка на стойността за 

потребителя. През последните десетилетия широко признат начин за оценка на 

стойността за потребителя е оценяването на екосистемните услуги. Оценяването на 

стойността за производителя се пренебрегва поради трудностите произтичащи от 

характера на природните ресурси като „произведени от природата“. В дисертацията 

обаче е застъпена тезата за необходимостта от оценяване на природните ресурси и 

дадености именно като „произведени от природата“. Дори когато хората не участват 

пряко в производството на даден ресурс, периодът на неговото създаване в зависимост 

от наличието на алтернативни възможности представлява обществен разход, който 

може да е неприемлив. От тази гледна точка стойността на ресурсите, които са 

заплашени от изчерпване може да нарасне неимоверно, но колкото и да е висока тази 

стойност, тя трябва да остане база за определяне на таксите и данъците. Най-важният 

ефект е, че когато таксите за използването на природни ресурси и дадености/ 

ландшафти станат прекомерно високи, те ще действат като много по-ефективни 

ограничители от административните забрани. 

В тази връзка Коусианските принципи могат да бъдат изключително полезни за 

подобряване на Пигувианските методи и инструменти. Те предоставят безалтернативна 

възможност да се преодолеят поне частично затрудненията пред централното 

планиране, свързани с ограничената информация при определяне на таксите и 

данъците при териториалното и градското развитие. Предимството на Коусианския 

подход може да се определи като „квази-пазарен метод“. Този метод е „квази-пазарен“, 

защото не може изцяло да изключи необходимостта от централно формирана оценка 

на стойността на ресурсите, но имитира действието на пазара и поведението на 
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пазарните участници по следния начин. Първоначално централното планиране трябва 

да определи две ключови величини: първо, допустимото или целевото количеството на 

използвания ресурс и, второ, първоначалната такса за неговото използване. В 

последствие в процеса на устройственото развитие таксата се променя в зависимост от 

това дали използваните количества ресурс са по-малки или по-големи от планираните. 

Така се имитира нормалното пазарно поведение на всеки пазарен участник, който 

регулира предлагането на своите ресурси в зависимост от пазарното търсене. Подходящ 

пример е ски зоната в Пирин при съществуващия начин на управление, който е типичен 

за централно управление основаващо се на Пигувиански методи. При тези условия би 

трябвало допустимото развитие на територията да се обвърже с използването на най-

ценните ресурси в случая: състоянието на екосистемите и биоразнообразието. Ако след 

определен период от време (напр. 5 години) вредите за екосистемите са по-големи от 

очакваните, концесионната такса би трябвало да се повиши пропорционално на 

отклонението от целевото състояние на екосистемите и биоразнообразието.  

Друг пример може да е осигуряването на зелена инфраструктура в курортните 

зони. Ако сравним средата в курорти като Слънчев бряг (Davcheva & Tasheva 2016), 

Златни пясъци и Албена, установяваме, че в първите два курорта средата е значително 

влошена поради недостиг на зелена инфраструктура (паркова и улична зеленина). 

Очевидно разликата се дължи на дребно-размерната собственост в Слънчев бряг и 

Златни пясъци, при което отделният собственик на може да влияе на средата, а в Албена 

собственикът (Албена АД) може ефективно да осигури оптимално планиране и 

реализиране на плановете. Но тъй като в първите два случая собствеността не може да 

бъде уедрена, успешно решение може да бъде постигнато чрез такси отразяваща 

истинската полезност на зелената инфраструктура. Важен аспект на проблема с 

осигуряването на зелени терени е ниската оценка на стойността им, въпреки че те са 

изключително важни за атрактивността на средата за отдих. За да бъдат осигурени 

площи за озеленяване, те трябва да бъдат отчуждени от съществуващите имоти, но, за 

да бъде това реализуемо, цената на отчуждаваната земя трябва да бъде висока най-

малко колкото е пазарната. Съответно, таксата за строително разрешение трябва да 

бъде достатъчно висока, за да покрие разходите за инфраструктура, включително за 

парковите и уличните зелени площи. При условие, че са планирани необходимите 

зелени площи, но отчуждаването им върви трудно, ще бъде необходимо 

обезщетението при отчуждаване и таксата за строително разрешение да бъдат 

допълнително повишени. Така прилагането на пазарни (Коусиански) методи за 

определяне на цената на обезщетението и строителните такси може да неутрализира 

негативните външни ефекти при многобройни участници в териториалното и градското 

развитие.  

Според теорията на Р. Коус една промяна в правата на собственост ще се 

реализира при две условия: първо, ако новата структура на собствеността води до по-

голяма ефективност, и, второ, ако асоциираните (общи, всестранни) разходи за 

реализиране на промяната са по-малки от очакваните сумарни бъдещи приходи (по 
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нетна сегашна стойност). В случая със „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ асоциираните 

разходи след реализираното застрояване биха били твърде високи и това прави 

коригирането на ситуацията изключително трудно. Можем да очакваме, че с времето 

поради ниската конкурентоспособност част от икономическите субекти ще се откажат от 

пазарната надпревара и това може да доведе до окрупняване на  собствеността. 

Въпреки трудностите, една такава тенденция би трябвало да се подкрепи и да се 

стимулират субектите, които имат интерес от развитието на зелената система на 

курортите. Следните стъпки могат да подпомогнат евентуално положително развитие. 

Първо, проектно проучване на територията с цел идентифициране на всякакви, 

дори и минимални, възможности за озеленяване, както в компактно-застроените зони, 

така и в периферията, където тези възможности са многократно по-големи. Важен 

резерв съществува в някои от вътрешните пространства.  

Второ, обособяване на тези терени и осигуряване на високо ниво на защита.  

Трето, натрупване на значителен фонд за преустройство и благоустройство 

(посредством данъчно облагане пропорционално на плътността на застрояване в 

индивидуалните имоти) Този фонд трябва да послужи най-вече за максимално високо 

компенсиране на онези собственици на земя, при които има възможност да се отделят 

площи за обществено озеленяване.  

Четвърто, разработване и прилагане посредством данъчни стимули на различни 

опции за ограждане на отделните частни имоти, способстващи за „отваряне“ както към 

уличните и други обществени пространства, така и между имотите. Този вариант може 

да е много ефективен там, където има възможност за оформяне на общи вътрешни 

пространства, особено когато вътрешните пространства са достатъчни по площ и се 

осигурят алтернативи за достъп. 

Пето, развитие на нова схема за пешеходен и автомобилен достъп – система от 

максимално озеленени улици със смесен (споделен) достъп – приоритетен пешеходен 

достъп със зелени площи и високо ниво на благоустройството (предимно пешеходни 

улици) и максимално ограничен автомобилен достъп, но до всички имоти. 

Финансирането на реализацията на такава схема трябва да стане изцяло за сметка на 

фонда за преустройство и благоустройство. 

5.4. Предложения и насоки за усъвършенстване на законовата и 

нормативната рамка на устройственото планиране у нас с цел 

прилагане на Коусиански процедури 

Бидейки институция за обществено управление, планирането изгражда система от 

права и задължения, чрез които плановете се реализират. Понеже комплексът от права 

и задължения, свързани с дадена дейност, представлява структура от права на 

собственост, дефинирането на тази структура е основата на планирането. Иначе казано, 

Коусианският подход за разпределение  на права на собственост, известен като 

Коусианско пазарене, не е нищо друго освен първата, базисната фаза на 
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публичното/колективното планиране. От друга страна, Роналд Коус (1960) обосновава 

важността на правата на собственост и необходимостта от Коусианско пазарене за 

тяхното оптимално разпределение с една главна цел –да решат проблемите на 

външните ефекти. Но както Пигу (1932) нееднократно подчертава, негативните ефекти 

се характеризират с високо ниво на публичност – например фабриката, която замърсява 

въздуха, влошава средата на обитаване не на един жител или едно домакинство, а за 

множество жители и домакинства, живеещи в района на замърсяването. Така, когато 

негативните ефекти засягат многобройни субекти, планирането има колективен 

характер, а Коусианското решение неизбежно се нуждае от Пигувиански мерки. Иначе 

казано Пигувианските методи представляват инструменти за прилагане на Коусианския 

подход в колективни/частно-общи форми собственост. Понеже частно-общите 

структури са най-масовата форма на собственост, затова Пигувианските методи би 

трябвало да са изключително широко разпространени в практиката на планиране. Но на 

практика това само отчасти е така. В действителност има два типа Пигувиански методи 

за колективно/публично планиране: 1) директивни (командно-административни), 

каквито са забраните и директивите, и 2) монетарни, каквито са таксите, данъците и 

субсидиите. Докато инструментите от първата група винаги без изключение са в 

основата на планирането, инструментите от втората група (монетарните средства) се 

прилагат за анализ на съществуващото състояние и за реализиране на плановете крайно 

недостатъчно и неефективно. Наистина, прилагането на тези инструменти е много по-

трудно, но проблемите от неприлагането им има изключително негативен ефект върху 

правилната насоченост на плановете и шансовете за тяхната реализация.   

 

Изводите за значението на собствеността в урбанистичното развитие и свързаните 

с предложената теория импликации предполагат промени в методологията на 

планиране и в нормативната база, които най-добре могат да бъдат обяснени с теорията 

на Р. Коус. Доколкото всеки устройствен план представлява (пре)разпределяне на права 

и задължения за реализиране на заложените в плана действия и (пре)разпределяне на 

права на собственост, от ключово значение са два фактора: първо, какви са интересите 

на участниците в градското развитие и, второ какво получава и какво губи всеки участник 

или група участници. Ето защо необходими са промени в практиката, които, първо, да 

изискват отчитане на интересите и правата на собствениците и участниците във всички 

дейности, функции и форми на урбанистичното развитие и, второ, да осигуряват 

заплащането за ново-придобити права от страна на техните приобретатели, както и 

компенсирането на отнетите или редуцирани права.  
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Предложения за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка 

на устройственото планиране у нас  

Въз основа на изводите, направени в секция 5.1., за необходимостта от широко 

използване на монетарни инструменти в устройственото планиране настоящата 

дисертация прави описаните по-долу предложения за усъвършенстване на законовата 

и нормативната рамка на пространственото развитие у нас. Целта на тези предложения 

е да се отрази ролята на това различните обществени групи за различни обществени 

дейности в зависимост различните нива на използване и консумиране на обществените 

ресурси и, съответно, техния принос към обществените дейности и степента на 

обществена полезност.  

Относно баланса между разходите за и приходите от различните урбанистични 

функции. Към момента съществува недостатъчен баланс между данъците, свързани с 

урбанистичните процеси (данъците върху недвижимите имоти, превозните средства и 

за придобиване на имущество) и разходите за урбанистично развитие, вкл. поддръжка 

(за планиране, управление и контрол върху развитието на градската среда, за 

изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, за озеленяване, гео-защита и 

други дейности по опазване на околната среда). Такъв баланс съществува в някаква, 

твърде недостатъчна степен, вероятно защото не е бил търсен целенасочено от 

законодателя, а се е формирал по необходимост – за да бъдат осигурени средства за 

урбанистично развитие. Така между Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и в 

Закона за публичните финанси (ЗПФ) към момента съществува приблизителен баланс и 

дори данъците върху недвижимите имоти, превозните средства и за придобиване на 

имущество най-често надхвърлят между 1/10 и 1/4 разходите. Въпреки това, поради 

липсата на целенасочен баланс общините никога не разполагат с достатъчно средства 

за развитие на зелената система, например. С други думи – събират се достатъчно 

приходи, за да се финансира градското развитие, но липсва ясно обвързване на 

видовете приходи с приходите разходи. Осигуряването на стриктно обвързване между 

приходите и разходите ще осигури финансиране за всички дейности. 

Необходимост от обвързване на устройственото планиране с неговото 

финансиране. Системите от местни данъци и такси трябва да се определят въз основа 

на устройствените режими на териториите според разходите за осигуряването на 

необходимата инфраструктура и за нейната поддръжка, както и всестранните външни 

ефекти от реализирането или неприлагането плана. За целта е необходимо изменение 

в чл. 106 на ЗУТ и на членове 20-25 на Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове (НОСУСП), изискващо общите устройствени планове да 

определят релевантни нива на местните данъци и такси заедно с гранични стойности на 

физическите параметри. При достигане на съответните гранични стойности нивата на 

местните данъци и такси да се увеличават или понижават в зависимост от разходите за 

развитие и поддръжка на инфраструктурата и външните ефекти. ОУП е главния 

инструмент за управление на градското развитие, но без да е разработена връзката със 

системата от такси и данъци, без съответен анализ и разработено предложение за 
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новата на таксите и данъците и съответна политика за периода на действие на плана, 

ОУП е лишен от своя най-ефективен инструментариум. Към момента тарифите на 

таксите за издаване на строително разрешение и въвеждане в експлоатация са такива, 

че тези такси нямат практически никаква роля за развитието на градовете у нас, а биха 

могли да бъдат изключително ефективни за прилагането и актуализирането на 

плановете. 

Относно улесняване прилагането и подобряване на ефикасността на чл. 16 от ЗУТ. 

Улесняване на възможностите за отчуждаване в полза на общината за функциите, 

дефинирани в този член, при две условия: 

- Определянето на пазарната цена да става на база реалните пазарни цени. За 

целта оценката по чл. 210 от ЗУТ да се съставя от брокери на недвижими имоти, а не на 

база на декларираните цени на сделките. 

- Цената определена по чл. 210 да може да се завишава до една трета, като цялото 

завишение да се доплаща от пряко заинтересованите местни жители и други пряко 

заинтересовани страни. 

Мерки за осигуряване на екологични условия на живот в българските градове 

чрез овладяване на промишленото замърсяване на въздуха и ландшафтно 

облагородяване. Предлагани инструменти: първо, такива, които осигуряват 

прилагането на зонирането и предвижданията на ОУП въз основа на нивото на 

съответствие на дейностите според предназначението на територията (при прилагане 

на типове урбанистични функции, конкретизирани в дисертацията за София по райони): 

 По-ниски такси за дейностите, които отговарят на ОУП и допринасят за повишаване 

привлекателността на териториалната структура. 

 По-високи такси за различни дейности  

Принципи на определяне на таксите, свързани с устройственото развитие, които 

да съдействат за прилагането на общите устройствени планове. Конкретно за София, с 

цел определяне на такси, които да стимулират прилагането на ОУП на СО дисертацията 

предлага промени в чл. 15 на  ЗУЗСО, в чл.чл. 5 и 6 на Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 

(НОАМТЦУПСО) в съответствие със Закона за местните данъци и такси, в чл.чл. 6 и 7 на 

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите 

при строителството им на територията на Столична община (НИЕТИГСТСО). 

Мерки за осигуряване на развитието на зелените системи в българските градове. 

Отново конкретно за София с цел опазване на остатъците от зелените клинове, опазване 

на останалата зеленина и осигуряване на бързо количествено и качествено развитие, 

максимално широк обществен достъп и всестранно ползване дисертацията предлага 

промени в чл.чл. 7, 14, 24, 26 и 30 на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване 

на зелената система на Столична община (НИПОЗССО) 
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Бъдещи  насоки за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка 

на устройственото планиране у нас  

Необходимост от повишаване на нивото на децентрализация на финансирането 

на местните общности. Може да се каже, че най-същественият проблем е в липсата на 

обвързване между задълженията на местните власти и администрации по Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и ЗПФ и източниците на финансиране, определени от 

ЗМДТ, и начина на финансиране на устройствените дейности, съгласно ЗМДТ и ЗПФ. 

Съществуващата система на събиране и разпределение на финансовите средства е 

силно централизирана. Основанието за свръхцентрализацията е в значителните 

трудности, пред които са изправени тези общини, които не разполагат с достатъчни 

собствени източници. Но резултатът е, че при събирането и преразпределянето на 

средства рязко нараства дела на финансите за издръжка на органите на национално 

ниво, които придобиват контрол върху тях. Така са ощетени всички местни общности, 

но най-вече големите градове, които трябва да играят ролята на „локомотиви“ на 

местните икономики. При намалени общи финанси, тези за осигуряване на 

урбанистичното развитие са между най-ощетените. 

Необходимост от отчитане ролята фискалните инструменти върху интересите и 

поведението на различните обществени групи за реализирането на  урбанистичните 

функции и тяхното значение за градското и местното развитие. Необходимо е 

въвеждане в ЗУТ и НОСУС) изисквания за оценка на всестранното въздействие на 

плановете (преди всичко ОУП) посредством анализ на интересите и потенциала на 

различните социални групи, участващи в урбанистичното развитие. Към момента ЗУТ 

изисква единствено да се изследва въздействието върху околната среда, като анализ на 

ролята на участниците не се изисква. Не се изисква също и анализ на значението и 

въздействието на съществуващата система от местни данъци и такси. 

Необходимост от промени в Закона за концесиите, които да стимулират 

управлението на природните ландшафти с цел опазване на средата. Предоставянето 

на договори за концесии може да придобие характер на Коусианско пазарене винаги, 

когато в обществото има разногласие по отношение на това дали да бъде използван 

даден ландшафт за конкретна дейност, за друга алтернативна или да бъде консервиран. 

Главният проблем в тези случаи е в по-високото ниво на институционализиране на 

бизнес структурите в сравнение с неправителствените организации. Институциите за 

бизнес са предварително установени и структурирани с определено ниво на 

усъвършенстване, докато неправителствените организации са с по-малък опит и имат 

структура с по-високо ниво на публичност, което забавя и затруднява тяхното участие в 

Коусиански процедури. Затова е необходимо държавата да предоставя достатъчен срок 

за организиране на неправителствените организации и да ги подпомага за посрещане 

на транзакционните разходи, свързани с процедурата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да изследва отношението между видовете собственост и планирането на 

антропогенната среда и природните ресурси, тази дисертация най-напред дефинира 

ново специфично разбиране за правата на собственост, което се базира на две ключови 

характеристики: първата, относно същността и предназначението на правата на 

собственост и, втората, относно същността на частната и общата собственост.  

Най-напред, вместо да се разглеждат като средство за обогатяване, правата за 

собственост се разбират като универсални градивни/базисни елементи за 

координиране/организиране на всички обществени дейности – икономически, 

културни и други. Различните компоненти на правата на собственост формират три 

основни групи: 1) права на консумиране, ползване и получаване на всякакви по форма 

блага, 2) права на управление и контрол и 3) задължения за осигуряване и 

възпроизводство и отговорности за ефектите от използването на ресурсите. От тези 

групи компоненти третата група е основата на правото на собственост, втората група 

(преди всичко, правото на контрол като върховна форма на управление) е нейната 

същност, а първата група, „онова, което хората в крайна сметка търсят” (Barzel, 1997, стр. 

3), е трета по ред и важност. Собствеността има фундаменталното значение за 

управлението на ресурсите и дейностите. Въз основа на това разбиране следва да се 

разграничават три форми на координация и управление в зависимост от конкретната 

конфигурация на правата на собственост: 1) частно планиране, при което един индивид 

или субект притежават всички ресурси за дадената дейност, 2) пазар (децентрализирана 

координация), когато различни индивиди/субекти са индивидуални собственици на 

различните използвани за дейността ресурси и 3) колективно/съвместно/общо 

планиране, когато различни индивиди/субекти са съсобственици на различните ресурси, 

използвани за дейността. Втората ключова характеристика на дефинираното в 

дисертацията ново разбиране за правата на собственост се състои в тяхната 

комплексност. Чисто публични права на собственост не съществуват, а чисто частните 

обхващат твърде малко ресурси и нямат икономическо значение. В реалността 

основната част от ресурсите принадлежат на малки и големи групи, партньорства и 

общности. Тези права на собственост за частно-общи – външно частни и вътрешно общи. 

Частно-общите права на собственост комбинират предимствата на частните права 

(единство на трите основни компонента на собствеността, отговорност на използването 

и ефективност, регулирана и гарантирана от пазара) с предимствата на общите 

(оптимизиране на стойността и осигуряване на максимален достъп). Частно-общите 

права на собственост са базата за изграждане на институциите и организациите от 

всякакъв вид и обхват и обясняват техния многослоен полицентричен строеж. Така те са 

в основата на обществените структури и обществото като цяло, а също и на 

териториално-социалните, урбанистичните и екосоциалните системи. 

Формата на собственост несъмнено е ключов фактор за управлението и 

планирането на всякакъв вид обществени структури. Но когато отчитаме, че основната 

част от ресурсите в реалността са частно-общи, проблемът не е дали структурата трябва 
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да бъде (чисто) частната или (чисто) общата, а какво трябва да бъде оптималното ниво 

на частност/общност. Това ниво се определя от два взаимосвързани фактора: 

диапазонът на приемливия брой съсобственици (Buchanan, 1965) и институционалната 

организация на субекта-собственик. Диапазонът на приемливия брой съсобственици и 

институционалната организация на субекта-собственик на свой ред се определят от 

характера на изпълняваната дейност и естеството на ресурсите за нейната реализация. 

Значението на естеството на ресурсите основателно се свързва с теорията на Самюелсън 

(Samuelson 1954), въпреки значителните пропуски в тази теория. Когато приложим 

теорията на Самюелсън без тези недостатъци, откриваме основания да разграничим пет 

базисни вида ресурси в две големи групи: 

- неантропогенни: 1) изначални и 2) природни ресурси и 

- антропогенни: 3) индивидуални и 4) информационни ресурси и 5) обществени 

правила 

Съотношение между централното планиране и пазара при различните социални и 

икономически дейности може да се разбере най-добре в светлината на теориите на 

Артър Пигу (1932) и Роналд Коус (1960). Но преди всичко теорията на Коус трябва да се 

анализира в светлината на преобладаващите частно-общи форми на собственост върху 

ресурсите, за да се разбере правилния баланс между двете теории и да се установи, че 

Коусианското решение на външните ефекти в условията на частно-общи права на 

собственост задължително изисква използването на Пигувиански забрани, директиви, 

такси, данъци и субсидии.  

На тази база анализът  в края на дисертацията води до два важни практически 

извода. Първо, Коусианското пазарене в действителност е най-ефективният метод за 

разпределение на правата на собственост, който дефинира фундаменталната роля на 

държавата и централното планиране, но то работи в чист вид по формулата, дадена от 

Коус единствено при условие, че броят на заинтересованите страни е достатъчно малък, 

за да може всяка страна директно да участва в преговорите. Устройствената практика 

изобилства със случаи на конкурентно противопоставяне и дори конфликти между такъв 

малък брой заинтересовани страни. Но все пак в реалността многократно по-често 

трябва да се решават външни ефекти, породени от несъответствието между функции в 

природната или урбанизираната среда, при които заинтересованите страни  са 

многобройни. В тези случаи Коусианският подход не може да бъде приложен без 

използването на Пигувиански инструменти, но, за да се реализира подобно решение, е 

необходимо правилно да се определи стойността на природните ресурси (независимо 

от свързаните трудности), а директивните мерки да бъдат ефективно подкрепени с 

монетарни инструменти. 
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