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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски, УАСГ 

на дисертационния труд „Управление и планиране на антропогенната 

среда и природните ресурси: теория на комплексните права на 

собственост“ за присъждане на научната степен „Доктор на науките” по 

професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, 

научна специалност “Териториално, ландшафтно устройство и 

градоустройство“ 

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

 

1. Представяне на процедурата 

Със заповед № 293/31.03.2021 г. на Ректора на УАСГ съм определен за 

член на научното жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на научна степен „Доктор на науките“  в професионално 

направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност 

“Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ на тема 

„Антропогенната среда и природните ресурси: теория на коплексните права на 

собственост“ с автор проф.д-р арх. Александър Димитров Слаев, преподавател 

във  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна. 

С решение на първо заседание на научното жури проведено на 12.04.2021 г. 

ми е възложено изготвянето на рецензия. 

Представеният от проф.д-р арх. Александър Слаев комплект материали  

съответстват на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав 

на УАСГ.                              

2. Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси и 

научната и научно-педагогическа дейност на дисертанта 

Професор д-р арх. Александър Димитров Слаев е роден през 1960 г. в гр. 

Пловдив. Дипломира в Архитектурния факултет на ВИАС като магистър-

архитект през 1987г. През 1998 г. завършва следдипломен курс по жилищна 

архитектура в Университет на Нюкасъл, Великобритания. Защитава докторска 

дисертация и придобива научната степен "Доктор"  през 1999 г., а през 2003 г. 

завършва следдипломен курс по жилищна архитектура в Institute of Housing 

Policy – Ротердам.  

От 2003 г. арх. Слаев преподава във Варненския свободен унверситет по 

дисциплината „Жилищни сгради“. През 2007 г. е избран за доцент, а през 2017г. 

за професор във ВСУ. В същия период е и хоноруван преподавател в УАСГ, 

София.   

Проф. Слаев е архитект с успешна и значима проектантска дейност. 
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Фокусите на тази дейност са устройственото планиране (регионални планове, 

схеми и разработки; общи и подробни устройствени планове; експериментални 

научно-приложни градоустройствени разработки) и жилищните сгради (22 

проекта на еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 3170 м2 и 26 

многофамилни жилищни сгради и групи с обща РЗП 39110 м2). Има 

реализирани проекти на обществени, производствени, търговски и обслужващи 

сгради.  

Основните му научни интереси са в областта на устройственото планиране 

и жилищните сгради.  

Творческият път на проф. Слаев демонстрира хармонично единство и 

взаимна обвързаност на научна, учебно-преподавателска и проектантска 

дейност. Всичко това дава основание да се твърди, че проф. Слаев има значимо, 

авторитетно присъствие сред архитектурната и научно-преподавателска 

общност. 

3. Обща характеристика на дисертационния труд  

Дисертационният труд „Антропогенната среда и природните ресурси: 

теория на коплексните права на собственост“ е с общ обем от 391 страници, 

съдържащи 37 броя фигури; осем таблици; две снимки; и библиография: 207 

източника на английски и 35 източника на български език, както и 10 медийни 

източника. 

Актуалност на тематиката на дисертационния труд 

Дисертацията изследва изключително актуален проблем - значението на 

правата на собственост за пространственото планиране. След отказа от 

централно планиране у нас в началото на 90-те години на 20 век, последвалото 

хаотично пространствено развитие доведе до деформации на урбанизираните 

територии, най-вече в големите градове, морските и планински курорти.  

Натрупания през последните три десетилетия опит показва, че зле регулираният 

пазар поражда съществени проблеми в устройството на териториите - 

презастрояване, нарушена екология, некачествена жизнена среда. Осъзнатата 

необходимост от планиране, чието възстановяване започна още в самия край на 

първото десетилетие на прехода, среща значителни трудности, свързани с 

частната собственост. Причината е, че частните собственици имат определени 

права, които им дават възможност да се противопоставят на виждания за 

рационална организация на територията.  

Отношението между планирането и пазара и ролята на правата на 

собственост в този контекст, управлението на антропогенната и природната 

среда, необходимостта от установяване на устойчиви форми на развитие, 

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

на териториите – това са актуалните проблеми в основата на дисертационното 

изследване.  
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Цел на изследването е създаването на теоретична рамка, която да помогне 

за разбирането на единството между планирането и пазара, в светлината на 

предложената теория за комплексните права на собственост. 

Обект на изследването е планирането на антропогенната среда и 

природните ресурси като основен управленчески инструмент в зависимост от 

установените върху тях форми на собственост.  

Предмет на изследването е ролята на комплексните права на собственост 

в процеса на управление. 

Тезата на дисертационното изследване се основава на становишето, че 

правата на собственост върху ресурсите са универсалните градивни елементи 

на всички форми на социални отношения, в това число и ространственото 

устройствено развитие. Авторът ги определя като „обществени институции 

(системи от работещи обществени правила)“, които са основата на съгласието 

между участниците в дадена дейност и на обществото като съвкупност относно 

правото на всеки участник да изисква определен ресурс.  

Тезата на автора е, че нивото на частност/общност е основна 

характеристика на институциите и организациите, определяща базовите 

принципи при управлението на антропогенната среда и природните ресурси.  

Основните аргумети, които авторът изтъква в подкепа на своята теза са: 

−  Преобладаващ вид права на собственост са частно-общите (частни за 

групата и общи за нейните членове). Те следва да се разглеждат като един 

сложен тип права с различна степен на частност/публичност.  

−  Институциите и организациите са многопластови структури, в чиято 

основа са  сложните права на частна обща собственост. На някои техни нива 

преобладават частни права, управлявани предимно от пазара или аналогични 

механизми, а на други нива преобладават общи права, управлявани главно от 

централно планиране.  

−  Ролята на централното планиране е да разпределя права на частна и 

колективна собственост. Правата трябва да се предоставят на субект с оптимална 

степен на частност/публичност в зависимост от конкретната дейност, като 

връзката между тях се осъществява от мащаба на използване на ресурсите и 

мащаба на собственост. 

Авторът дефинира два основни подхода за управление на собствеността, 

правата и задълженията, чието целенасочено прилагане се определя като все по-

наложително в условията на ускорената съвременна урбанизация:  

−  „Коусианско пазарене“ при малък брой участници; 

−  Пигувиански методи при голям брой участници (чрез директиви, 

забрани, такси, данъци и субсидии).  
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Приложената методика на изследване, съчетание на аналитико-синтезни 

научни методи, дава възможност за решаване на поставените задачи и за  

постигане на целите на дисертационния труд. 

4. Структура и съдържание на труда 

Дисертационният труд има следната структура: Уводна част, Глава 1, Глава 

2, Глава 3, Глава 4, Глава 5 и Заключение. 

Уводната част съдържа обосновка на актуалността и значимостта на 

разглежданата в дисертаията проблематика. Формулирани са цел и задачи на 

изследването, предмет и обект, изследователска теза, използвани методи.  

Представени са приносите на труда според виждането на автора – 7 научно-

теоретически и 4 научно-приложни, които ще бъдат коментирани в края на 

рецензията. С оглед правилното възприемане на изложеното изследване е 

съставен речник с дефиниции на основните термини, използвани в дисертацията. 

В края е приведен списък на използваната литература. 

Глава 1 създава теоретичната рамка на изследването. Последователно се 

анализира, на базата на исторически преглед, развитието на основните теории, 

представляващи теоретична основа на труда – от тяхното пораждане в 

древността до наши дни, както и тяхната взаимна връзка: теориите за правата на 

собственост, институциите и организациите, планирането. На тази база са 

изведени обосновани изводи, на които се гради оригиналната авторова теза, 

приложима при планирането и управлението на урбанистичното развитие. 

Глава 2. Права на собственост: същност, характеристики и 

функциониране 

Проведен е задълбочен анализ на правата на собственост и тяхната роля 

като универсални градивни елементи за координиране и организиране на всички 

обществени дейности в устройственото развитие. 

Изяснени са основни въпроси, свързани с правата на собственост: 

дефиниции, възлагане и придобиване на  права на собственост върху ресурси, 

ролята на институциите за координиране и управление на частните и 

обществените дейности. Обосновани са три основни компонента на правата на 

собственост: права на ползване и консумиране, права на контрол и управление и 

задължения за осигуряване, поддръжка и отговорност. 

Използвайки своята хипотеза, авторът извършва паралелен анализ на 

Коусианските и Пигувианските подходи, анализирайки проявленията им в 

контекста на териториално планиране в условията на частна и колективна 

собственост. 

Глава 3 – Теория на комплексните частно-общи права на собственост. 

Авторът прави критичен анализ на съществуващите класификации на 

правата на собственост, посочвайки неясноти и слабости. 
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Аргументира се тезата, че организациите и институциите са сложни 

структури от правила за управление и контрол. Институциите и организациите 

съществуват, за да се  икономисват разходи за достъп и за използването на 

ресурси, които съществуват в количества, неизгодни за индивидуална употреба. 

По този начин редица ресурси, които са недостъпни за индивидуално ползване, 

така стават достъпни. 

Авторът използва Теорията на Бюканън, чрез която обяснява как правата на 

собственост генерират институции и организации. Изяснява се ролята на 

Коусианското пазарене като най-ефективна форма на разпределение на правата 

на собственост.  

Изявява се водещата задача на планирането в определянето на  

взаимоотношенията между собствениците на ресурси.  

Глава 4 – Управление и планиране на видовете ресурси. 

Авторът извежда собствена класификация на правата на собственост върху 

ресурсите според техния произход. На тази база се обосновава значението на 

правата на собственост за управлението на природната среда и антропогенните 

ресурси.  

Изяснява се фундаменталната роля на „Коусианското пазарене“ за 

управлението и планирането на природните ресурси и антропогенната среда.  

Глава 5 – Практически импликации на теорията на частно-общите 

права на собственост за  планирането на антропогенната среда и 

природните ресурси 

Анализира се ролята на Коусианските и Пигувианските методи за 

устойчиво управление и планиране на антропогенната среда и природните 

ресурси. 

Планирането, като институция за обществено управление, изгражда 

система от права и задължения, чрез които плановете се реализират. Комплексът 

от права и задължения, свързани с дадена дейност, представлява структура от 

права на собственост, дефинирането на тази структура е основата на 

планирането.  Авторът изяснява възможностите за приложение на разработената 

концепция в процесите на устройственото планиране и формулира конкретни 

предложения и насоки за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка 

на устройственото планиране у нас с цел устойчиво управление на 

антропогенната среда и природните ресурси. 

Като изследователски случаи на разработената в дисертацията авторова 

теория са използвани примери от развитието на София, Варна, курортите 

Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена, Банско и ски зоната над града. 

Подчертана е важността на икономическите и пазарните методи, стойностите, 

цените и монетарните инструменти в урбанистичното развитие. 

Значението на частно-общите права на собственост се подчертава от казуса 

със ски зоната в над Банско в Пирин. 
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Сравнението между курортите Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена 

показва, че  различните модели на развитие в трите курорта са довели до 

различен мащаб на собствеността. Илюстрирана е връзката между 

урбанистичните функции, мащаба на използване на ресурсите и мащаба на 

собственост и степен на частност/публичност.  

5. Заключението съдържа обобщения и изводи от дисертационното 

изследване в следните насоки: 

 Дефинира се ново специфично разбиране за правата на собственост, 

които изпълняват ролята на универсални градивни елементи за организиране на 

всички обществени дейности. Това разбиране е базирано на анализа на две 

ключови характеристики: същността и предназначението на правата на 

собственост и същността на частната и общата собственост. 

 Ключова характеристика на това ново разбиране за правата на 

собственост е тяхната комплексност. Частно-общите права на собственост са 

базата за изграждане на институциите и организациите от всякакъв вид и обхват, 

те са в основата на обществените структури, на териториално-социалните, 

урбанистичните и екосоциалните системи. 

 Оптималното ниво на частност/общност се определя от два 

взаимосвързани фактора: диапазонът на приемливия брой съсобственици 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. 

  Коусианското пазарене е най-ефективният метод за разпределение на 

правата на собственост, дефиниращ фундаменталната роля на държавата и 

централното планиране. Приложимо е в чист вид при условие, че броят на 

заинтересованите страни е достатъчно малък, за да може всяка страна директно 

да участва в преговорите.  

  При многобройни заинтересовани страни Коусианският подход се 

прилага в съчетание с използването на Пигувиански инструменти, като 

директивните мерки трябва да бъдат ефективно подкрепени с монетарни 

инструменти. 

Авторефератът коректно отразява основните елементи на дисертационния 

труд, като представянето на трите основни глави на дисертацията (2, 3 и 4) е 

структурирано еднотипно, по своеобразен, но ясен за възприемане начин – 

Проблематика и теоретична рамка, Дискусия, Обобщения и изводи.  

6. Научни публикации и цитирания 

Публикации по дисертационната тема, отпечатани в реферирани и 

индексирани авторитетни научни издания са 11 (на англ. език), публикувани в 
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периода 2017-2020 г. От тях 4 са самостоятелни, а останалите в съавторство. 

Публикациите съдържат основни постановки от дисертационния труд: ролята на 

правата на собственост в урбанистичното развитие, отношението между 

планирането и пазара и тяхната роля на основни форми за координация на 

обществените дейности, Коусиански и Пигувиански методи за управление на 

природните ресурси и антропогенната среда. Публикациите  демонстрират 

професионалните и научните качества на докторанта, задълбочените и 

комплексни познания по изследваната проблематика.  

 Впечатляващ е броят на цитирания на трудове на проф. Слаев в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация. В периода от 2017 г. до 2020 г. цитиранията  в Scopus са:  2017 – 

след 1.05.2017 – 12 бр.; 2018 – 29 бр.; 2019 – 35 бр.; 2020 –до 1.10.2020 – 42 бр. 

или общо 118. Цитирания в Google Scholar – 93 бр. Всичко това свидетелства за 

високото научно ниво на публикации на проф. Слаев, за предизвикан интерес и 

отзвук в международната научна общност в изследваната област. 

7. Приноси 

В дисертацията се съдържат съществени научно-теоретични и научно-

приложни приноси, свързани с планирането на антропогенната среда и 

управлението на природните ресурси, политиките в областта на градското и 

териториалното планиране и подобряването на устойчивостта на развитието на 

антропогенната и природната среда. Те могат да бъдат отнесени към следните 

области: 

- създаване на нови теории в териториалното устройство в областта на 

правата на собственост, планирането и управлението на природните и 

антропогенните ресурси; 

- обогатяване на съществуващи знания за оптимално приложение на теория, 

свързана с права на собственост в съвременните условия; 

- обосновани предложения за усъвършенстване на законовата нормативна 

база в практиката на пространственото планиране 

Научно-теоретични приноси: 

● Идентифициране на ролята на правата на собственост като универсални 

градивни  елементи за координиране и организиране на всички обществени 

дейности в устройственото развитие. Обосноваване на три основни компонента 

на правата на собственост: права на ползване и консумиране, права на контрол и 

управление и задължения за осигуряване, поддръжка и отговорност.  

● Обосноваване на основните форми на координация при реализиране на 

устройственото развитие според конкретната конфигурация на видовете права на 

собственост.  

● Обосноваване на комплексните частно-общи права като основна и най-

широко разпространена форма на собственост в областта на устройственото 
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развитие. Въвеждане на понятието степен на частност/общност и определяне на 

основните критерии измерващи степента на частност. Изясняване на факторите, 

които определят нивото на частност/общност в планирането на антропогенната 

среда и природните ресурси.  

● Изясняване на фундаменталната роля на Коусианското пазарене за 

управлението и планирането на природните ресурси и антропогенната среда. 

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. 

Научно-приложни приноси: 

● Формулиране на принципи и насоки за прилагане на Коусиански и 

Пигувиански мерки и методи от страна на държавата и обществените 

институции в устройственото развитие на териториите, в зависимост от броя на 

конкуриращите се за използването на природни ресурси и ландшафти субекти.  

● Формулиране на предложения за усъвършенства на законовата и 

нормативната рамка на българското устройствено планиране за прилагане на 

системи от монетарни мерки за управление развитието на антропогенната среда 

и природните ресурси. 

8. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки, а предвид високата научна стойност на 

дисертацията, считам за полезно издаване в подходяща форма на труда на 

български и на английски език. 

9. Заключение 

 Представеният дисертационен труд отговаря напълно на изискванията на 

чл. 12. от ЗРАСРБ за придобиване на научната степен „Доктор на науките”. 

Предложената от проф. Слаев нова, оригинална теория за  комплексните права 

на собственост и тяхната роля при управление и планиране на антропогенната 

среда и природните ресурси представлява фундаментален принос в областта на 

териториалното устройство и пространственото планиране. Трудът се явява като 

закономерно теоретико-методологично обобщение на богатата научна, 

преподавателска и проектантска дейност на проф. Слаев, благодарение на която 

той заема авторитетно място в авангарда на архитектурната колегия. По тази 

причина препоръчвам на уважаемото научно жури на неговия автор проф. д-р 

арх. Александър Димитров Слаев да бъде присъдена научната степен 

„Доктор на науките” . 

 

 

23.05.2021     Рецензент:   

 Проф.д-р арх. Асен Писарски  

 


