
СТАНОВИЩЕ 
от проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев 

Декан, Архитектурен факултет, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София 

 
ОТНОСНО:  

Дисертационен труд на проф. д-р арх. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 
СЛАЕВ за придобиване на научна степен “Доктор на науките” по 
професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 
научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и 
градоустройство“ към  Катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет, 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София.  

Становището е представено в качеството ми на член на Научното 
жури, назначено със Заповед №293 от 31.03.2021 г. на Ректора на УАСГ и 
решение на Научното жури от първото му заседание. 

 
1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ  
Александър Димитров Слаев е роден на 25.04.1960г. в гр. Пловдив. 

През 1987г. завършва УАСГ - гр. София като магистър архитект с отличен 
успех. През периода 1987–1989 г. работи в ТПО - Пловдив, от 1989 до 1990 г. 
е специалист по разработване на програмни продукти за градоустройство и 
архитектура и в последствие е проектант и ръководител в строителни и 
проектантски дружества. През 2000г. арх. Слаев успешно защитава докторска 
дисертация в УНСС - София (регионална икономика), диплома № 26590, изд. 
от Висша атестационна комисия.  В момента работи на академична длъжност 
професор в катедра “Архитектура и урбанистика” във Варненски свободен 
университет “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” и като хоноруван преподавател в 
Катедра „Градоустройство“ на Университета за архитектура, строителство и 
геодезия – София. Той има голямо по обем творчество, основно в областта на 
инвестиционното проектиране и на устройственото планиране. 
 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Дисертационният труд на тема: „Планиране и управление на 

антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права 
на собственост“ с автор проф. д-р арх. Александър Слаев засяга актуална и 
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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 пълноценното 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 изследването, както и 
изследователска теза, използваната методология и очакваните приноси на 
труда. 

Същинската част на труда е разпределена в Пет глави, всяка от които 
завършваща с обобщения, изводи и източници. Основните аргументи в 
дисертацията обуславят възприетите разбирания, че правата на собственост 
са два вида - частни и публични и доказват, че много по-разпространен е 
смесеният между двата типа. Авторът твърди, 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 човешкото общество и институции 
ролята на централното планиране е да разпределя права на частна и 
колективна собственост в равноправни условия на всички дейности, 
заинтересованите страни и потенциални изпълнители. 

В Първата глава е направен обширен исторически преглед на теориите 
за правата на собственост, метаморфозите на институциите и самото 
планиране на населените места. 

Във Втора глава е направен анализ на същността, характеристиките и 
самата 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 
класификации при управлението и планирането на видовете ресурси 
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(антропогенни и неантропогенни), доказвайки теория, че ресурсите не се 
делят на частни и публични, 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 
методи 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 ресурси. 

В Заключение авторът отново изтъква двете ключови характеристики 
на своето и ново за теоретичните постановки до момента разбиране за 
собствеността. Първата е това, че правата на собственост не съществуват в 
своя чист вид, а в сложна комбинация с различна степен на частност -
публичност. Втората е комплексността между правата за собственост. 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. 

 
Основните приноси на дисертацията могат да бъдат разделени в две 

групи – научно-теоретични и научно-приложни: 
Научно-теоретични приноси 

• Изясняване 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: права на 
ползване, права на управление и задължения/отговорности. 

• Дефиниране на основните форми на координация според 
конкретната конфигурация на видовете права на собственост при 
устройственото развитие.  

• Изясняване на институционалната структура на собствеността като 
многослойна и обосноваване на комплексните частно-общи права 
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като основна и най-широко разпространена форма на собственост в 
областта на устройственото развитие. 

• Въвеждане на понятието степен на частност/общност и определяне на 
основните критерии измерващи степента на частност. 
 
Приложни приноси 

• Изясняване на факторите, които предопределят нивото на 
частност/общност в планирането на антропогенната среда и 
природните ресурси (натуралните характеристики на ресурсите и 
институционалната организация на тяхното използване).  

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Формулиране на предложения за усъвършенства на законовата и 
нормативната рамка на българското устройствено планиране за 
прилагане на системи от монетарни (Пигувиански и Коусиански) мерки 
за планиране и управление развитието на антропогенната среда и 
природните ресурси. 

• Формулиране на бъдещи насоки за усъвършенстване на законовата и 
нормативната рамка на българското устройствено планиране за 
прилагане на Пигувиански мерки и методи в съответствието с 
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Коусианските принципи на планиране и управление развитието на 
природните ресурси и урбанистичните системи. 

 
3. ПРЕПОРЪКИ 
На проф. Александър Слаев пожелавам да продължава да поддържа 

високо ниво в бъдещата си работа при разработването и публикуването на 
значима за професията научна продукция и да се доказва като ярък 
специалист в теорията и практиката с изявени интереси към проблемите на 
инвестиционното проектиране  и устройственото планиране.  
         Сред основните цели на труда категорично са формулирани бъдещи 
насоки за усъвършенстване на законовата и нормативната рамка на 
българското устройствено планиране и управление развитието на 
природните ресурси и урбанистичните системи. Препоръчвам на автора при 
бъдещото развитие на тезите от дисертацията да се предложат по-кокретни 
и ефективни мерки както при планирането на нови структури, така и в 
задачи с регенериране и рехабилитиране на съществуваща вече територии. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Познавам проф. Слаев като изявен и отдаден на професията архитект, 

учен и преподавател, който се отличава със своята научно-изследователска, 
учебно-преподавателската, проектантска и експертна работа. Особено 
впечатление правят неговия  професионализъм и лични качества, като 
работоспособност, последователност, педагогически умения и творческа 
активност.   

Предоставените от проф. Александър Слаев материали ми позволяват 
да направя извода, че е разработена качествена, актуална и полезна за 
теорията и практиката дисертация. Напълно приемам изложените в 
дисертационния труд авторски приноси, които са постигнати с много труд, 
задълбочена работа и последователност. 

Спазени са изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България (ЗРАСРБ), Правилника към него и нормативните 
документи на УАСГ.  

Всичко гореизложено ми дава основание да приема дисертационния 
труд на проф. Александър Слаев за напълно завършен.  
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В качеството си на член на Научното жури давам своя положителен 
вот „ЗА“ присъждане на научната степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” на  проф. 
д-р арх. АЛЕКСАНДЪР СЛАЕВ. 

 
 

 
Изготвил становището: ................................... 

(проф. д-р арх. Орлин Давчев) 
София, 21.05.2021г. 
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