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СТАНОВИЩЕ 

 

 
Относно дисертационен труд  

 

за придобиване на научна степен „доктор на науките“ 

по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоуст-

ройство“ към  Катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет (АФ), 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

 

На тема: „Планиране и управление на антропогенната среда и природни-

те ресурси: Теория на комплексните права на собственост“  

 

С автор: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев, 

 

Изготвил становището : доц. д-р арх. Мария Николова Давчева, Институт за 

изследване на изкуствата (ИИИзк), Българска академия на науките (БАН) 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

Научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и 

детайли“ 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Решение на първо 

заседание (12.04.2021) на Научно жури, назначено със Заповед на Ректора 

на УАСГ N 293 / 31.03.2021. 

След онлайн представяне на дисертацията в разширен катедрен съвет 

членовете на Научното жури на своето първо заседание единодушно прие-

ха решението кандидатът да бъде допуснат до оценяване, тъй като отговаря 

на чл.12, ал. 4 и 5 от Закона за развитие на академичния състав на науко-

метричните изисквания за оценяване на дисертационен труд за придоби-

ване на научна степен „доктор на науките“. 

  

1. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

 

Александър Димитров Слаев е архитект с научна степен “доктор”, дип-

лома № 26590, изд. от Висша атестационна комисия (03.04.2000). В мо-

мента работи на длъжност професор в Катедра “Архитектура и урба-

нистика” във Варненски свободен университет “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” и 

като хоноруван преподавател в Катедра „Градоустройство“ на Универ-

ситета за архитектура, строителство и геодезия – София. 

 



2 

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд „Планиране и управление на антропогенната среда 

и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“  

засяга актуална и малко изследвана в България тема. Структурирана е като 

научна разработка, изследваща и анализираща значението на правата на 

собственост като важен фактор в пространственото планиране и пълно-

ценното управлението на антропогенната среда и природните ресурси.   

 

Дисертацията е с общ обем 391 страници, съдържащи 37 броя фигури; 

осем таблици и библиография: 207 източника на английски, 35 източника 

на български език и 10 медийни източника.  

Състои се от Уводна част, изясняваща целите, обекта, предмета на изс-

ледването, както и изследователска теза, използваната методология и очак-

ваните приноси на труда. Речникът на използваните в дисертацията термини 

и източниците, както и списъкът със съкращения в края на труда бяха допъл-

нени след първоначалното му представяне.  

 

Същинската изследователска част е разпределена в Пет глави, всяка от 

които завършваща с обобщения, изводи и източници. Основните аргументи 

в дисертацията детерминират възприетите разбирания, че правата на соб-

ственост са два вида- частни и публични и доказват, че много по-

разпространен е междинният между двата типа. Съгласна съм с твърдени-

ето на автора, че от първостепенно значение е да разглеждаме проблема 

през призмата на степента на частност-публичност, а не в неговия „чист“ 

вид.  Именно сложните права на частна обща собственост са в основата 

на всички човешки организации и институции. В сложните структури на чо-

вешкото общество и институции ролята на централното планиране е да 

разпределя права на частна и колективна собственост в равноправни ус-

ловия на всички дейности, заинтересованите страни и потенциални изпъл-

нители. 

 

В Първата глава е направен обширен исторически преглед на теориите за 

правата на собственост, метаморфозите на институциите и самото пла-

ниране/непланиране на населените места. 

Във Втора глава е направен анализ на същността, характеристиките и са-

мата функция на правата на собственост. Съпоставени или по-скоро са 

насложени теориите на английските икономисти Коус и Пигу в контекста на 

общи права на собственост. 

В Трета глава е направен опит да бъде изяснена комплицираната същност 

на частно-общите права на собственост от зараждането, през различните 

му форми и обвързаност с обществените структури. Изведени са решения 

на поставените задачи, дефинирани от автора като единадесет научно- 

теоретични и научно- приложни приноса на дисертацията.  

В Четвърта глава авторът прави разбор на основните принципи и класифи-

кации при управлението и планирането на видовете ресурси (антропоген-

ни и неантропогенни), доказвайки теория, че ресурсите не се делят на час-
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тни и публични (както твърди Самюелсън), а се характеризират с различно 

ниво на частност или общност на правата на собственост върху самите тях. 

Пета глава всъщност е теоретично-приложната част на дисертационния 

труд „Планиране и управление на антропогенната среда и природните 

ресурси: Теория на комплексните права на собственост“. В нея е изяснена 

индивидуалната и съвместната роля на Коусианските и Пигувианските ме-

тоди за устойчиво управление и планиране на антропогенната среда и 

природните ресурси. На база на това са изведени предложения и насоки 

за усъвършенстване на законовата и нормативна рамка на устройственото 

планиране в България с цел устойчиво управление на тази среда и ресур-

си. 

 

В Заключение авторът отново изтъква двете ключови характеристики на сво-

ето и ново за теоретичните постановки до момента разбиране за собстве-

ността. Първата е това, че правата на собственост не съществуват в своя 

чист вид, а в сложна комбинация с различна степен на част-

ност/публичност. Втората е комплексността между правата за собстве-

ност. Чисто публични права на собственост не съществуват, а чисто частни-

те обхващат твърде малко ресурси и нямат икономическо значение. В ре-

алността 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. 

Приемам за постигнати дефинираните от автора научно-теоретични и на-

учно-приложни приноси : 

1. Изясняване на ролята на правата на собственост като универсални 

градивни  елементи за координиране и организиране на всички обществе-

ни дейности в устройственото развитие и обосноваване на три основни 

компонента на правата на собственост: права на ползване, права на уп-

равление и задължения/отговорности. 

2. Дефиниране на основните форми на координация според конкрет-

ната конфигурация на видовете права на собственост при устройственото 

развитие.  

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. 

4. Въвеждане на понятието степен на частност/общност и определяне 

на основните критерии измерващи степента на частност. 

5. Изясняване на факторите, които предопределят нивото на част-

ност/общност в планирането на антропогенната среда и природните ре-

сурси (натуралните характеристики на ресурсите и институционалната ор-

ганизация на тяхното използване).  
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6. Изясняване на фундаменталната роля на Коусианското пазарене за 

управлението и планирането на природните ресурси и антропогенната 

среда.  

7. Изясняване и диференциране между функционирането на Коусиан-

ски и Пигувиански подходи според броя участници при социално-

отговорно използване, управление и планирано на пространствените и 

природните ресурси.  

8. Формулиране на принципи и насоки за прилагане на Коусиански 

решения от страна на държавата и обществените институции в устройстве-

ното развитие на териториите в случаите, когато за използването на при-

родни ресурси и ландшафти се конкурират малък брой субекти. 

9. Изясняване на функцията на Пигувианските мерки и методи (директи-

ви, забрани, такси, данъци и субсидии) като основна форма на приложе-

ние 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 за прилага-

не на системи от монетарни (Пигувиански и Коусиански) мерки за плани-

ране и управление развитието на антропогенната среда и природните ре-

сурси. 

11. Формулиране на бъдещи насоки за усъвършенства на законовата и 

нормативната рамка на българското устройствено планиране за прилага-

не на Пигувиански мерки и методи в съответствието с Коусианските прин-

ципи на планиране и управление развитието на природните ресурси и ур-

банистичните системи.  

Последните седем приноса са научно-приложите и са развити в Глава 5 на 

дисертацията. 

Присъединявам се и към  увереността на автора за полезността на разра-

ботката както в научно- теоретичен, така и в научно–приложен аспект. По-

пуляризирането и доразвиването на тезите от дисертацията биха били по-

лезни както при планирането на нови структури, работа с антропогенна 

среда и природни ресурси, така и в задачи с регенериране и рехабилити-

ране на съществуваща вече територии.  

 

3. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Препоръките ми към проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев са да 

публикува целия и части от дисертационния труд „Планиране и управление 

на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните 

права на собственост“ по възможност като (в) двуезично издание. Да доо-



5 

 

богати библиографския списък с повече български източници. Да форму-

лира кратки правила за дефиниране на правата на собственост заедно с 

конкретни предложения за последователност на процесите, които съпътст-

ват управлението и планирането на пространствената среда. След ус-

пешното им апробирани върху реални ситуации (или коригирани при нуж-

да) да бъдат предложени като надграждащи елементи в нормативната ба-

за на българските закони, свързани със съвременното планиране на прос-

транствената среда и устойчиво управление на ресурсите в контекста на 

ясни взаимодействия и взаимовръзки между частна и публична собстве-

ност.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури 

да предложи на Факултетния съвет на АФ при УАСГ да присъди научна сте-

пен „доктор на науките“ по професионално направление 5.7. Архитекту-

ра, строителство и геодезия, научна специалност „Териториално, ланд-

шафтно устройство и градоустройство“ на проф. д-р арх. Александър 

Димитров Слаев за дисертационния му труд на тема: Планиране и управ-

ление на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комп-

лексните права на собственост“ .  

 

 

 

 

Изготвил становището: 

 

 

 

доц. д-р арх. Мария Николова Давчева 

 

май.2021 г. 

София 


