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РЕЦЕНЗИЯ 

от професор д-р арх. Янко Цветков Александров 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ 
Област на висше образование: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

Професионално направление: „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ 

Определен за член на Научното  жури със заповед № 293 от 31.03.2021 г.  на Ректора на УАСГ  

с кандидат професор д-р архитект Александър Слаев 
Рецензията е върху дисертационен труд:  

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ТЕОРИЯ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ПРАВА НА 

СОБСТВЕНОСТ 

За присъждане на научна степен “доктор на науките” 
по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия“ 

научна специалност “Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ 

 
Обхват на труда. „Изследването изцяло попада 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“. Изследваните в дисертацията обществени 

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

сфери на познание, което прави труда интердисциплинарен.  

1.Значимост на изследвания проблем в научно и научно- приложно отношение. Така 

формулиранa темата не е изследвана в аспекта на „Теория на комплексните права на 

собственост“, което предопределя актуалността и значимостта на проблема. След  

обработка и анализ на голям обем литературни източници (252 на брой) са изведени 

обобщения и изводи по 5-те глави на труда и заключение. Направени са 11 на брой важни 

приноси, които са насочени „към теориите, свързани с планирането на антропогенната 

среда и управлението на природните ресурси, както и към политиките в областта на 

градското и териториалното планиране и подобряването на устойчивостта на развитието на 

антропогенната и природната среда“. Това дава възможност обработеният материал да бъде 

използван от институциите, архитекти, инженери, икономисти, юристи и специалисти по 

„Управление и планиране на антропогенната среда и природните ресурси“. Съществено 

място заемат трудовете на  (Артър Пигу (1932) и Роналд Коус (1960), които рефлектират 

върху: „5.4.1. Предложения за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка на 

устройственото планиране у нас с цел прилагане на Коусиански процедури и Коусианско-

Пигувиански подходи за управление;  5.4.2. Бъдещи насоки за усъвършенстване на 

законовата и нормативната рамка на устройственото планиране у нас с цел прилагане на 

Коусиански процедури и Коусианско-Пигувиански подходи за управление.“  

2.Точно формулирани цели и задачи на дисертацията. Теза.  Правилно е формулирана  

тезата на автора, а именно, че: „Правата на собственост върху ресурсите са универсалните 

градивни елементи на всички форми на обществени отношения, включително 

устройственото (пространственото) развитие.” 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 баланса 

между частното планиране, колективно планиране и пазара.    

Основна цел на изследването - на базата на събраните писмени доказателства  да се   

проследят “актуални въпроси за координирането на обществените дейности в 

устройственото планиране и развитие. Aвторът …….. „разглежда собствеността, като 

комплексна (сложна) институция, съставена от органично свързани частни и общи права на 

притежание, ползване и контрол.” Формулирани са пет задачи на изследването, 

съответстващи на тезата, предмета и основната цел: 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 
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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 определи нивото на частност/общност, 

съответстващо на дадена обществена дейност, с фокус върху механизмите на развитие на 

урбанизираните и природните територии. 5. 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. Авторът се е 

справил успешно с решението  на поставените задачи. 

  

3. Доказателства, че дисертационният труд е разработен самостоятелно и не повтаря 

буквално темата и значителна част от съдържанието на труда, представен за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Дисертационния труд е 

разработен самостоятелно и не повтаря дисертацията „Методи за икономически анализ в 

териториалното и селищното устройство“;УНСС; с ръководител проф. д-р Митко Генешки. 

 4. Степен на познаване на състоянието на проблема и съответствие на използваната 

литература. Налице е задълбочено и детайлно познаване състоянието на проблема. 

Авторът е осъществил многопланово и всеобхватно научно изследване, подчинено на 

достоверни данни, изведени от събирането, проучването, анализирането на 252 броя  

литературни източнци. 

5. Коректност при цитирането на представителен брой автори. Творческата 

интерпретация на литературния обзор е свързана с историческите, икономическите  и 

социални събития, характерни за средата и края на 19 век и за 20 век. Литературните 

източници (252 на брой) са подходящо подбрани и отразяват коректно и по същество 

социално-времевите, общо историческите, архитектурно-градоустройствените и 

урбанистическите  тенденции на епохата.  

 

6. Наличие на обоснован и разработен теоретичен модел на изследването.  Моделът 

включва събиране,  проучване на литература, (относно "връзките между теориите за 

правата на собственост, институциите и планирането“); системно  анализиране  и обработка 

на данни при („планирането на антропогенната среда и природните ресурси“), което е   в 

съответствие с поставените цели и задачи. На базата на методиката обработените данни са 

пречупени през призмата на институционалния анализ – приложение на: 5.2. Коусиански 

методи в планирането на природните ресурси и антропогенната среда и 5.3. Пигувиански 

методи и средства за планиране на природните ресурси и антропогенната среда; (Глава 

5) Универсалният характер на икономическия анализ е използван в труда за оценка на 

„въздействия от различно естество.“ 

 
7. Съответствие на избраната методология и методика на изследване с поставената 

цел и задачи на дисертационния труд. За изследване на поставената цел и задачи на труда 

от автора издирените и проучените литературни източници, са подложени на : системен, 

институционален, икономически анализ, а на сравнителен анализ- (Коусианските и 

Пигувианските подходи). Тези анализи най-добре съответстват на целта и задачите за 

всестранно осветляване на темата на дисертационния труд, което го прави силно актуален 

в областта на  „Теория на комплексните права на собственост“. Методологията на 

изследването включва: - теоретичната рамка на изследваните проблеми в областта на 

теорията за правата на собственост, институционалната теория, теорията на планиране и 

пазарната теория (Глава 1); - подробен анализ на правата на собственост като градивни 

елементи на обществено-икономическите и устройствените дейности, (Глава 2); -  

същинската теория на комплексните права на собственост в контекста на устройственото 

развитие, разглеждане собствеността, като комплексна институционална структура, органично 

единство на частни и общи елементи на притежание и управление, (Глава 3);  - проучване  и  
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анализиране значението на естеството на ресурсите за вида на правата на собственост върху 

тях, както и какви други фактори влияят върху степента на частност/общност, (Глава 4);  
- изследване на  практическите аспекти на теорията на частно-общите права на собственост за 

управлението на пространствените, природните и антропогенните ресурси и обосноваване 

приложимостта на релевантни Коусиански и Пигувиански подходи за повишаване 

ефективността на планирането на природните ресурси и антропогенната среда. (Глава 5) 
8. Наличие на собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните 

данни. Авторът на труда е убедителен в задълбочения  фактологически анализ (лично дело 

на автора), целящо да  разкрие специфичните особености на комплекса от фактори за 

„управление и планиране на антропогенната среда и природните ресурси“. За колективните 

публикации в  таблицата с науко- метричните показатели е заявено равно участие.  

   
9. Кратка характеристика на естеството и оценка на достоверността на материала, 

върху който се градят приносите на дисертационния труд. Рецензентът определено 

смята, че проучването е извършено в синхрон и в пълно съответствие със сложното 

взаимодействие на различни фактори, които авторът е изложил и умело балансирал в 

изложението, осъществено в петте глави на труда. (Глава 1-5). От автора се акцентира 

подчертано на възлови и  съществени за изследването моменти-5.2. Коусиански методи в 

планирането на природните ресурси и антропогенната среда и 5.3. Пигувиански методи и 

средства за планиране на природните ресурси и антропогенната среда; (Глава 5) 

Достоверността на материала се гарантира от основни и първични литературни 

източници, имащи директно отношение към дисертационния труд. Тези източници са 

щателно проучени и селекционирани от автора според тезата му, за да се изгради 

функционално- полезно и стройно научно изследване с висока доказателствена стойност.  

 

Естество и оценка на достоверни материали и анализи относно: ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА: ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЕОРИИТЕ ЗА ПРАВАТА НА 

СОБСТВЕНОСТ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ПЛАНИРАНЕТО, (стр. 35 до стр. 100). 

Автономни източници (от стр. 100 до стр. 106). В ГЛАВА ПЪРВА, Обхватът на  

изследването е с долна граница (от Античността и Средновековието), през теориите на 

Новото време, теориите на 20 век (теорията на П. Самюелсън, теорията на Дж. Бюканън, 

философските теории на Дж. Ролс и Р. Нозик). Авторът обобщава, че „Много от големите 

философи (Аристотел, Хегел, Грийн) акцентират върху отговорността на частната 

собственост“, стр. 48). В 1.2.3. е разгледан Роналд Коус и Новият институционален 

икономикс; “Същността на фирмата” (1937), като се отбелязва, че  „Пазарното общество се 

състои от агенти, които планират“. Специално място е посветено на теории за планирането. 

Показано е в 1.3.1. Планирано и непланирано (спонтанно) развитие на градовете до края на 

XIX век. Особено важна е достоверността на изходните данни, разглеждащи постиженията 

в Европа и САЩ  относно планирането на  градоустройството на големи градове,  във всеки 

определен етап на развитие, (стр. 68 на труда). Същността на тези теории е разгледана 

достатъчно обстоятелствено и достоверно, което  дава отражение при формирането на 

приносите  на труда, където  са разкрити специфичните връзки между теориите за правата 

на собственост, институциите и планирането.  

 
Естество и оценка на достоверни материали и анализи относно: ГЛАВА 2. ПРАВА НА 

СОБСТВЕНОСТ: СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНИРАНЕ; (от стр. 

107 до стр. 190; обобщения и изводи- стр.190-191); автономни източници (от стр. 191 до 

стр. 195). В глава 2.2.2. “Пръчките във вързопа” авторът прецизира „.... защо в теорията е 

възприето да се говори за „вързопи от пръчки“ („вързопи от елементарни права), а реалното 

право на собственост се разглежда като “пакет” от елементи/елементарни права на 

собственост.“ В глава 2.4.4. „Отношение между планирането и пазара“ с подходящ пример 

авторът илюстрира как липсата на добив на херинга ограничава точно определен вид 
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природен ресурс. По тази причина „Пазарите сами не са в състояние да дефинират и 

установят права на собственост върху природните ресурси, така че това следва да бъде 

ролята на правителството, реализирано чрез централно управление, планиране и 

регулиране (вж. М. Фридман, Friedman 1962 г.)“, (стр. 169). Съществен аспект в 

изследването на доказателствения материал заема теорията на Коус и Пигу. „Всъщност 

Пигувианските правила също са институции и като такива могат да бъдат използвани за 

намаляване на транзакционните разходи, в съответствие с принципите на Коусианския 

подход.“, (стр. 179, ред 2, отгоре надолу) В Таблица 2: Методологични разлики между 

Пикувианските и Коусианските пазарни решения на външните ефекти, както са 

интерпретирани от Коус (1960), (стр. 181 на труда) се дават в достатъчна степен 

съществените различия между тях. Рецензентът е съгласен с твърдението на автора, че 

„Точното разграничаване между Пигувианските и Коусианските подходи е от 

изключително значение за настоящото проучване.“ (стр. 181, също.) В тази връзка са 

цитирани достоверно представителен брой автори, които са подробно разгледани при 

оценката на достоверността на материала, върху които се градят приносите на труда. 

 

Естество и оценка на достоверни материали и анализи относно  изложението в ГЛАВА 

3:  ТЕОРИЯ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ЧАСТНО-ОБЩИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, 

( от стр. 196 до стр. 250);  Обобщения и изводи, ( от стр. 250 до стр. 251) В 3.1. са 

разгледани форми на права на собственост. Дадени са различните значения и причини за 

възникване на общите права на собственост в теориите на Самюелсън и Бюканън в 

съответствие с техните трудове. „В статията си “Чиста теория на публичните разходи” 

Самюелсън (1954) дефинира само два вида стоки – частни и публични. Той не дефинира 

нито един междинен вид и фактически в теорията му няма място за междинни форми на 

собственост“, (стр. 201). Подробно е разгледан „Генезис на институциите и 

организациите“, който завършва със собствени изводи, (глава 3.2; 3.2.3.)  В „3.2.1. Ресурсен 

излишък и праг на претоварване“ се констатира, че  „.... перфектният брой съсобственици 

играе ключова роля при установяването на общи или частни права на собственост, 

въпреки че установяването на такива права зависи и от свързаните с тях разходи (Коус, 

1960)“, (стр. 217) Авторът съвсем логично формулира понятието „праг на претоварване“. 

Разгледани са в глава 3.3. Видове форми на собственост в светлината на концепцията за 

частно-общите права на собственост. Дефинирана е „най-широко разпространената 

класификация на правата на собственост: частна/индивидуална, групова/ колективна/ 

комунална, публична, както и четвърти режим на ничия собственост (липса на 

собственост)“. (Стр. 226) Направен е важен извод: „Собствеността по своята същност 

(винаги и неизбежно) е частна. Преди всичко – няма блага и ресурси, които принадлежат 

на всички и затова всички права на собственост принадлежат на индивиди и, най-вече, на 

групи от индивиди», (Стр. 228). Авторът констатира, че „....частно-общата собственост е 

индивидуална, когато броят на съсобствениците е единица)”, (Стр. 231). В 3.3.2. Частни 

права на собственост – предимства и недостатъци е представен метод  на управление на 

частните права на собственост – телеократично планиране; (стр. 234). На основание анализа 

на известни литературни данни авторът стига до твърдението, че “….частното управление 

използва телеократичен метод на планиране, както е дефиниран от теорията за 

номокрацията (Moroni, 2007, 2010, 2015, опирайки се на Hayek, 1973, 1976). Следва да се 

съгласим с твърдението, че „Частният (единствен) собственик на ресурс е в състояние да 

планира използването на личните си ресурси най-стриктно, защото целите на 

планирането и управлението напълно отразяват нейните/неговите интереси”. (Стр. 234). 

Анализът е свързан с: ефективност на частното планиране, (стр. 234).  В 3.3.3. 

Общи/колективни права на собственост – предимства и недостатъци, (Стр. 235) се дава 

характеристика на номократичният тип управление, който ... „е по-общ и насочен само 

към основните цели. Той е по-малко специфичен, по-малко твърд и по-адаптивен към 

индивидуалните интереси в колективно определената рамка.” (Стр. 235). Анализът 
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включва метод на управление на общите права на собственост и ефективност на 

колективното управление; (стр. 235) Дадени са в 3.3.4. Комплексни права на собственост -

същност и управление, (Стр. 239). В „3.3.5. Отношението на класификацията, базирана на 

Бюканън, към традиционното класифициране на правата на собственост», е подчертано, че  

“Теорията на Бюканън дава разумно обяснение на традиционните значения на частната 

и публичната собственост. Всъщност тези традиционни значения са напълно приложими 

за предложената тук класификация, но на нивото на националния пазар,”(Стр. 241). 

Разгледани са в 3.4. Институциите и организациите като обществени структури, базирани на 

частно-общи права на собственост, (стр.243), В Обобщения и изводи, (стр. 250) авторът 

подчертава, че „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“. (Стр. 251) 
 

Естество и оценка на достоверни материали и анализи относно ГЛАВА 4: УПРАВЛЕНИЕ 

И ПЛАНИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ РЕСУРСИ; (от стр. 253 до стр. 297) и обобщения и изводи 

(стр. 297). Изходните  материали са подложени на специален анализ от автора в съответствие с  

„Теория на комплексните права на собственост“. След  характеристика на „Значение на 

основните принципи на управление на ресурсите за класифициране на видовете ресурси“, 

(в глава 4.1), авторът предлага в 4.2. Класификация на правата на собственост върху 

ресурсите според техния произход. Особено важни за изследването са анализите, направени 

в 4.3. Права на собственост върху и управление на неантропогенните ресурси, където се 

осветляват въпроси, свързани с права на собственост върху оригиналните (изначални) 

ресурси, (глава 4.3.1.) и в  глава 4.3.2. Права на собственост върху природните ресурси“, 

(стр.  271)  “..... природните ресурси подобно на изначалните ресурси по своя произход не 

са предмет на права на собственост, тъй като не са произведени от човека. Така по 

произход те са ничия собственост, (стр. 272), и в същото време  „.....принципът на 

“улавяне”, “прихващане” или “грабване” е основният принцип на използване и консумиране 

на ресурси в природата. Всички растения и животни поддържат живота си изцяло чрез 

“прихващане” на ресурси от своята среда на обитаване.“ (Стр. 275) Разглеждат се в 4.4. 

Права на собственост върху управление на антропогенните ресурси. (4.4.1; 4.4.2. и  4.4.3.) 

Глава 4 завършва с обобщения и изводи, които са тясно свързани с  теориите на Коус и Пигу. 

Нивата на публичност и на частност са определящи за Коусианското пазарене. Следва да се 

има предвид, че „Когато участниците в Коусианското пазарене са субекти, 

характеризиращи се с определено (често дори високо) ниво на публичност, Коусианското 

пазарене изисква употребата на Пигувиански методи. .....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 многобройни 

– Пигувианските методи ще бъдат адекватни.“ (Стр. 297) 
 

Естество и оценка на достоверни материали и анализи относно вижданията за бъдещо 

приложение на резултатите от труда. В тази връзка особено място в труда заема:  ГЛАВА 

5. ПРАКТИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА 

ЧАСТНО-ОБЩИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И 

ПЛАНИРАНЕТО НА АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ; (от 

стр. 299 до стр. 360); приложени са локални източници (от стр. 357 до стр. 364).  И тука 

важни писмени доказателства служат за  оценка на достоверността на научните 

изследвания. Авторът е разкрил в анализа ролята на Коусианските и Пигувианските методи 

за устойчиво управление и планиране на антропогенната среда и природните ресурси, 

(глава 5.1.), (стр. 295).  В 5.1.1. Ролята на правата на собственост и на дейностите за 

устойчивото управление на природните ресурси, (стр.299) авторът декларира, че „Очевидно 

най-добрата гаранция за постигането на устойчиво развитие е да предоставим правата 
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на контрол (т.е., собственост) върху ресурсите на тази организация (група/общност), 

която е най-силно заинтересована от тяхното устойчиво използване“, (Стр.300) В 5.1.2. 

Решението на Коус и значението на цената на придобиване на права на собственост, (стр. 

300), се подчертава, че „Според предложението на Коус държавата трябва да използва 

Коусианското пазарене, за да прехвърли правата на собственост върху този субект, 

който предложи най-високата цена,“ (Стр. 301). В 5.1.3. Подходи за устойчиво управление 

на природните ресурси, (Стр.302), авторът констатира, че „Под влияние на Коусианското 

пазарене и на други фактори институциите еволюират и заедно с тях еволюира и 

формата на собствеността върху природните ресурси,  „..... и справедливата максимална 

цена може да се установи единствено при истинска конкуренция между потенциалните 

купувачи при добре организирано и правилно проведено Коусианско пазарене.“ (Стр. 303). 

„Когато общите права на собственост преобладават, Коусианското решение изисква 

използване на Пигувиански подходи.“ (Стр.303) Разкрити са в 5.1.4. Предимства на 

Коусианските и Пигувианските методи в планирането на антропогенната среда, (стр.304 – 305) 

, „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 методи, кои характеристики и критерии са от първостепенно значение и 

какви инструменти трябва да бъдат използвани.“ (Стр. 305) В 5.2. Коусиански методи в 

планирането на природните ресурси и антропогенната среда, (на стр. 309)  се препоръчва  

„компенсацията за стойността на прехвърлената площ по реални пазарни цени и дори по-

високи от пазарните, за да не се създават обструкции пред отчуждаването. Това на свой 

ред ще изисква многократно (около 15 кратно) увеличение на таксите за право на строеж, 

за да могат да се набират средства за осигуряването на площи за зелените терени.“  
Иначе,  редица спорни моменти, относно цената на частните имоти винаги  ще предизвикват 

забавяне на строителното изпълнение. Разкрити са в 5.2.1. Екологичните конфликти и 

ролята на Коусианското пазарене, (стр. 310), „....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 произход и различно естество, икономическият подход е най-

подходящ и затова Коусианското пазарене следва да бъде универсалният метод в такива 

случаи.“ (стр. 311) По отношение на: Развитието на ски зоната в НП Пирин, (5.2.2) е 

направена в 5.2.3. Дискусия,в която е анализиран и охарактеризиран проблема:„Проблемът 

е, че Юлен най-вероятно не плаща реалните/пълните разходи за природните 

ресурси....(Стр. 323). При пазарната сделка е особено подходящ механизмът, обсъждан 

тук, и известен, като „Коусиансако пазарене“,(стр. 323), който дава избор според  най- 

високата цена за всеки вид на природния ресурс. В 5.2.4. Обобщения и изводи, (Стр. 324), 

е очертана значимостта на Коусианското пазарене, което е „най-ефективния начин, 

както за определяне на цената на природните ресурси, така и за разпределение на правата 

върху тях. .... Ролята на централното планиране за правилната организация на 

Коусианското пазарене е критично важна“, (Стр.326). В 5.3. Пигувиански методи за 

планиране на природната и антропогенната среда, базирани на принципите на коусианския 

механизъм на разпределение на правата на собственост, (стр. 326  изискват такси, „.... 

свързани с местното развитие, и най-вече таксите за строително разрешение трябва да 

се определя в пряка зависимост от разходите за инфраструктура.“ (Стр. 328-329). От 

автора са разгледани в 5.3.1. Трудностите на Коусианското пазарене при проблеми, 

свързани с околната среда и инфраструктурата, (стр.326). В 5.3.2. Проблеми и недостатъци 

на Пигувианските методи в практиката на устройственото планиране в България, се слага 

акцент върху размера на местните данъци и такси. (Стр. 329).   „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 
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административните забрани. В тази връзка Коусианските принципи могат да бъдат 

изключително полезни за подобряване на Пигувианските методи и инструменти», (Стр. 

332) Направен е обоснован обективен анализ на развитието на Златни пясъци, Слънчев бряг 

и Албена в 5.3.3. В 5.3.4. Качеството на средата и ролята на частната, общата и 

комплексната собственост, (стр. 336), са разкрити важни моменти, а именно: „Днес 

формата на собственост и в трите курорта е частна (в смисъл недържавна), но с една 

критично важна разлика: в Слънчев бряг има стотици собственици на индивидуални 

имоти, .... а в Албена собственикът е един - „Албена“ АД.“,( Стр. 337) „Най-важната 

разлика между Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена се отнася именно до свободните и 

зелените пространства...... „Характерът на дейностите изисква съответен мащаб на 

поземлените ресурси и този мащаб на свой ред изисква съответен мащаб на 

собствеността и адекватна степен на частност / публичност,“ (Стр. 338).  

В 3.5. Обобщения и изводи, (Стр. 343), е поставен акцент на факта, че   „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.“ (Стр. 343) Дадени са: 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, (глава 5.4), (стр.344) „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“.(Стр.345). Данните, относно „Коусиански 

процедури и Коусианско-Пигувиански подходи за управление“ са довели до: Предложения 

за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка на устройственото планиране у 

нас, (глава 5.4.1.), (стр. 345); и до: Бъдещи насоки за усъвършенстване на законовата и 

нормативната рамка на устройственото планиране у нас, (глава 5.4.2.), (стр. 359). 

9-е) Естество и оценка  на достоверни материали относно избор на заключение, стр. 

369-371). На основание на много важен и добре подбран  доказателствения материал, 

събран и оценен от автора,  е направено и заключението на труда. В заключението са 

дефинирани ползите от Коусианското пазарене и Пигувианските инструменти при управление  

и планиране на антропогенната среда и природните ресурси.  

Естество и оценка  на достоверни материали относно обхвата на литературния обзор. 

На базата на  писмени доказателства (общ списък на литературни източници, които са 252 

на брой) е разработен труда на автора. Оценката показва най-висока степен на литературна 

осведоменост в процеса на събиране и проучване на литературния материал. В този обхват 

съществено мяасто заемат публикациите с теориите на Коус и Пигу.  

Обобщение относно естеството и оценката  на достоверните материали. Авторът на 

труда педантично е събрал изходните  данни, като ги е подложил последователно и на 

щателен анализ, за да даде всестранна характеристика на труда в частта „Теория на 

комплексните права на собственост“. Поради това, че трудът е интердисциплинарен, (вижда 

се и от съдържанието на литературните изтоници- 252 на брой), то неговото представяне 

изисква специализирани професионални знания и умения, които безспорно авторът 

притежава, (диплома № 26590, ВАК, 03.04.2000. Тема на труда: „Методи за икономически анализ в 

териториалното и селищното устройство“; УНСС, и защитената дипломна работа на тема „Икономически 

анализ на териториално – устройствената организация на системата труд“; с призната квалификация 

„специалист по териториално развитие“; (Диплома № 1756 от 22.11.1989). Отделение за повишаване 

квалификацията на кадрите при УНСС, София). В обобщенията и изводите към главите се 

синтезират основните моменти от тяхното съдържание, които по безспорен начин показват 

правилността от избрания подход за всестранно осветляване темата на труда. Авторът 

добре познава всички аспекти на интердисциплинарните трудове. Приносите са директно 

свързани с решението на поставените задачи. Авторът  прецизно и конкретно  посочва в коя 
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от петте глави  тези приноси  се съдържат и към решението на кои задачи те се отнасят. 

Приносите са мотивирани от прецизен анализ на интердисциплинарни литературни данни 

и съответстват на обобщенията и изводите, направени в петте глави. 

Литературна осведоменост на автора. По отношение на използваната литература следва 

да се отбележи, че особено впечатляващ е времевия диапазон на литературните източници 

(от  Аристотел, По думите на Аристотел, “[ч]овек по своята натура е социално животно” 

(Политика, Книга I, глава 2 (9) и твърде малко от човешките дейности се извършват 

индивидуално“, на  стр. 14, ред 10 на труда );  цитирани са трудове от 1885, 1902 г.   до     

2020 година). Трудовете са  (на английски език от №1 до № 207); на български език ( от № 

208 до № 240) и медийни източници (от № 241 до № 252). По начина на подбор и 

систематизиране тези писмени доказателства са енциклопедическа рядкост в областта на 

темата на труда и са достойни за самостоятелно каталожно публикуване. 

10. Описание на приносите на кандидата и класифицирането им. Рецензентът, в анализа 

на труда слага акцент на неговите достойнства, изразени чрез  приносите, (особено на 

научно-приложните),   като доказателства за решение на поставените 5 задачи, техните 

публикации в световно признати издания и цитирането им в международна база данни. Тези 

достойнства са изкрастилизирали, наред с другите достойнства на труда в социално- 

исторически аспект, описателно- библиографически, събитийно- конкретни по отношение 

на събраните и проучени архивни графични данни (градоустройствени планове) и  

литературни  данни.   Авторът на труда дефинира 11 на брой приноси, разпределени както 

следва: Научно-теоретични приноси: 1. Първите три от тях касаят ролята на правата на 

собственост „за координиране и организиране на всички обществени дейности в 

устройственото развитие“: Относно  обосноваване на: 1. 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. 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. комплексните частно- общи права, като основна и най-широко разпространена форма на 

собственост в областта на устройственото развитие, (Задача 3, в Глава 3).  Относно 

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

частност/общност и определяне на основните критерии измерващи степента на частност: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). 

5. Изясняване на факторите, които предопределят нивото на частност/общност в 

планирането на антропогенната среда и природните ресурси: 1) натуралните им 

характеристики и 2) институционалната организация на тяхното използване; (Задача 4, в 

Глава 3). Относно Коусианско пазарене и Коусиански и Пигувиански подходи;  

Анализите в глави 4 и 5 водят до обобщения и изводи, чрез които са направени приносите 

относно: - фундаменталната роля на Коусианското пазарене за управлението и планирането 

на природните ресурси и антропогенната среда; (принос 6); - функционирането на 

Коусиански и Пигувиански подходи според броя участници при социално-отговорно 

използване, управление и планиране на пространствените и природните ресурси, (принос7) 

Особено ценни за практиката са научно-приложните приноси, (касаят Задача 5 и са 

развити в Глава 5). Те са подходящи за въвеждане на промени в законите, наредбите и 

правилниците на институциите. 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. 
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10. Формулиране на предложения за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка 

на българското устройствено планиране – закони и наредби, вписани, като приложение  в 

труда; 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.   

10-а) Дисертационният труд показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни 

научни изследвания.  Тъй като трудът е интердисциплинарен, то са очевидни и 

допълнителнинте професионални знания и умения, които авторът е придобил 

самостоятелно, за да отговори пълноценно и прецизно на поставените цели и задачи. Едно 

от основните достойнства на труда е, че „Управление и планиране на антропогенната 

среда и природните ресурси“ са разгледани, като неразделна част и в най-тясна връзка с 

„Теория на комплексните права на собственост“. 

10-б) Дисертационният труд съдържа теоретични обобщения и решения на научни или 

научно-приложни проблеми, които представляват оригинален принос в науката. 

Анализът на  главите на труда и техните обобщения и изводи показват и едно друго  основно 

достойнство на труда, а именно, че задачите, решението им, съгласно съдържанието на 

петте глави и приносите се възприемат, като единно цяло. Това говори за най-висока 

отговорност на автора при събиране, проучване, изследване и използване на писмените 

доказателства за въвеждане и подлагане на най- точен анализ на фактите за доказване на 

специфичните особености при формирането на „теория на комплексните права на 

собственост“. Именно това единство на събиране, изложение и окомплектоване на 

разнородни по своята специфика факти, охарактеризирват труда и като оригинално научно 

произведение, като уникален продукт с голямо практическо приложение (Глава 5). 

11. Оценка на степента на лично участие на дисертанта в приносите.  Авторът лично е 

изградил приносите на труда, които са отражение от решението на поставените задачи, 

описани в приносите и изведени в обобщенията и  изводите към главите на труда. Това  се 

вижда от симбиозата на теза, цели, задачи, съдържание на глави, изводи, научни и научно- 

приложни приноси на труда, публикации в световно признати издания, както и цитиранията 

на тези публикации в Scopus, Web of Science.  12. Оценка на съответствието на 

автореферата с основните положения и приносите на дисертационния труд. 

Авторефератът е в пълно съответствие с научните и научно- приложни приноси на труда.  

Всички тези приноси са свързани непосредствено с обобщенията и изводите от главите, 

както и със задачите, които решават. 

Въздействия на дисертационния труд върху външната среда. 13. Преценка на 

публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията, в които са 

публикувани. Научните публикации по темата на труда, публикувани  в престижни 

международни издания, цитиранията на автора,  разкриват съществени моменти от 

неговите качества да проучва, систематизира и анализира  източници, които правят автора 

световно известен в Scopus, Web of Science и други издания. Познавам научната продукция 

на проф. Слаев по публикациите в Scopus, където авторът публикува от 2007 г. до сега. 

Определено  може да се каже, че тя е впечатляваща, а цитиранията- също. 14. Използване 

и цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. Цитиранията по темата на 

научния труд са на английски и български език. От автора на дисертационния труд  

коректно са приложени  данни за цитиранията (списък с авторите, публикациите и 

изданията); (50 на брой).  Научни интереси: С дисертационния си труд проф. Слаев по 

убедителен начин демонстрира траен и устойчив интерес към „Теория на комплексните 

права на собственост“,  чрез които се въздейства на процесите, свързани с  „Управление и 

планиране на антропогенната среда и природните ресурси“. Лекционни курсове във ВСУ 
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„Черноризец Храбър”:  Проф. Слаев  винаги е  демонстрирал висок професионализъм и 

ерудиция в областта на архитектурата, градоустройството и урбанизма. Той е отговорен  

преподавател, изпълняващ добросъвестно служебните си задължения,  проявява голяма 

взискателност към студентите при усвояване на учебния материал. 

16. Мнения. Трудът на професор д-р арх. Александър Слаев го оценявам, като 

забележително и задълбочено  научно изследване, което представлява съществен принос в  

„Теория на комплексните права на собственост“, особено ценно за практиката, чрез 

промените, които то налага да бъдат извършени в законите и наредбите с цел установяване 

на устойчиво „Управление и планиране на антропогенната среда и природните ресурси“.  

17. Препоръки към автора на дисертационния труд. 1. Да се организира международна 

кръгла маса по темата на дисертационния труд; 2. Да се популяризира труда, за да стане 

достояние на институциите в РБ; 3. Да се предприемат стъпки за  актуализиране на  законите 

и наредбите в РБ, свързани с темата на труда ( в съответствие с точките  5.4.1. и 5.4.2. на 

глава 5); 4. Предложенията за промени в закони и наредби да се доведат до знанието на 

съответните институции, като катедра „Градоустройство“ би могла да съдейства на автора 

(може би чрез Камара на архитектите, да се внесат за обсъждане и гласуване на най-

близкото Общо събрание на КАБ). 5. Основните положения на труда да се въведат за 

изучаване под формата на самостоятелни семинари, в образователния процес на студентите 

по „Урбанизъм“. Да се предложи свободно избираема дисциплина „Права на собственост“ 

в учебния план за „Урбанизъм“. 6. Препоръчително е да се оформи задание за курсова 

задача на тема „Управление и планиране на антропогенната среда и природните ресурси. 

Теория на комплексните права на собственост“ за магистри по специалността 

„Урбанизъм”.7. При издаването на труда да се разшири професионалния терминологичен 

речник и с характеристика на други понятия, като оксиморо̀н, кондоминиум (в смисъла на 

темата на дисертацонния труд), и други, като „инкременталното“ планиране, „синоптично“ 

планиране (на стр. 94), „номократичното планиране“, (Стр. 166);  „телеократичния и 

номократичния подход“, (стр. 191), „видове общ-пул ресурси“, (стр. 227); кеп-енд-трейд 

схеми (Tietenberg, 2003), (стр. 310)  и т.н. По текста на труда. - Коус или Коуз (на стр.165, 

ред 1 е Коус, а на ред 4 и ред 6 е Коуз) да се прецизира в текста преди издаването на труда. 

- Пигу или Пику. В Таблица 2: Методологични разлики между Пикувианските и 

Коусианските пазарни решения на външните ефекти, както са интерпретирани от Коус 

(1960), (стр. 181 на труда); - Недовършено изречение на стр, 12, ред 9. „Логичният въпрос 

тогава е да се дефинират условията, които...... - „Такива, например, са.... (недовършено 

изречение на стр, 201); - „дали и колко пъти“..... (недовършено изречение на стр. 225.)  

Минимални науко-метрични показатели. Авторът на труда е представил справка, като е 

посочил и доказал, че събира: 1747 точки за „доктор на науките“, (НАЦИД; 5.7.)  

 Заключение   

Задълбоченият анализ на достоверни и представителни литературни източници, направен в 

петте глави на труда, ценните обобщения и изводи по петте глави на труда, научните и 

научно- приложните приноси, (11 на брой), рефлектиращи върху законите и наредбите за 

управление и планиране на антропогенната среда в РБ, особено тези, които са изложени в 

(Глава 5), както и публикациите и цитиранията в база данни Scopus, отразени в таблица с  

минималните науко- метрични показатели, (А= 50 точки + Б= 100 точки + Г = 231 точки 

+ Д= 1366 точки) или общо 1747 точки),  са основание да формирам категорично 

положителна оценка на дисертационния труд „УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА 

АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ТЕОРИЯ НА 

КОМПЛЕКСНИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ“ и убедително да предложа на 

Уважаемото научно жури да присъди на автора професор  д-р архитект Александър 

Слаев научната степен „доктор на науките“.  

Дата: 24.05.2021 г.    Подпис:        /професор д-р арх. Янко Александров/ 


