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Представеният от проф. д-р арх. Александър Слаев дисертационен труд съдържа 391 

страници, 37 броя фигури, осем таблици и две снимки. Дисертацията се състои от увод, 

изложение в пет глави и заключение. Библиографията включва 207 източника на 

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

 

Актуалност 

Дисертацията представлява завършено комплексно многоаспектно научно изследване с 

теоретико-приложен характер, имащо важно значение за урбанистичната наука и 

пространственото планиране. Предложеният подход за планиране и управление на 

антропогенната среда във връзка с отчитане на икономическото въздействие на 

различните форми на собствеността е оригинален и иновативен не само в български 

условия. 

 



В съвременната наука за оптималните параметри на общественото развитие в последните 

десетилетия се наблюдава стремеж за преход от строго икономическите критерии, 

отразяващи моментното икономическо състояние – такива като Gross Domestic Product per 

capita (брутен вътрешен продукт на глава от населението),  Average Annual Income per 

capita (среден годишен доход на глава от населението) и пр., към критерии, опитващи се 

да отчитат и нематериалните аспекти на обществения и личен комфорт на обитателя. 

Появяват се методики за оценка чрез количествени скали на тези нематериални, 

неикономически аспекти (World Happiness Report и др.). Наблюдаваме едно 

„посткапиталистическо“ и „постмодерно“ завръщане към духовните аспекти на човешкото 

съществуване и на пространствената среда за неговото осъществяване.  

 

Планирането и управлението на антропогенната среда в съвременния си вид е 

сравнително ново явление в човешката история, станало възможно, особено във високите 

си нива (пространствено планиране), вследствие на напредъка на науката и технологиите. 

Традиционното градоустройство има корени в древността и поради това най-често не 

следва утилитарни (икономически) критерии за формирането си. Теорията на 

съвременното градоустройство и пространствено планиране постулира компромис между 

формирането на оптимална среда за обитаване, екологична целесъобразност и 

икономическа ефективност на инвестираните (предимно обществени) средства. Като цяло, 

в планирането и управлението на антропогенната среда в краткосрочен хоризонт, 

формирането на средата за обитаване (изискващо ресурси и пари), икономическата 

ефективност и екологичната целесъобразност са взаимно противоречиви цели. От друга 

страна, в дългосрочен план тези три цели намират своята обща пресечна точка, 

формулираща състоянието на устойчиво развитие, което може да се измери и реализира в 

значителна степен чрез икономическите критерии (дългосрочни!) на пазара. 

 

Практиката на реалния социализъм в бившия СССР и страните от Източна Европа показа, 

че в условия на почти пълен монопол на държавната собственост върху антропогенната 

среда, тоталното планиране на територията в отсъствие на плурализъм на собствеността е 

възможно, но неефективно по всички критерии, тъй като не може да предвиди 

необходимата гъвкавост, налагана от реалния живот. В условията на пазарна икономика 



(частна собственост върху елементи от антропогенната среда) планирането и 

управлението на антропогенната среда е ограничено до регламентирането на 

екологичните и функционални аспекти, както и базови параметри на икономическата 

ефективност на средата. Пазарната икономика в лицето на действията на частните 

собственици на различни елементи от антропогенната среда (земя и сгради) осъществява  

реализацията в детайли на градоустройствените планове и оптимизацията на 

икономическата им ефективност в контекста на непрекъснато променящата се пазарна 

среда. При определени условия за свободно развитие на плуралистични пазарни модели на 

собственост в дългосрочен план се появява възможност за оптимизация не само на 

икономическата, но и на общата ефективност (устойчивост) на градоустройствените 

планове чрез пазарни способи. 

 

По смисъла на гореказаното е важно да се установи характера на взаимодействието 

между пространственото/градоустройственото планиране и частните собственици на 

елементи от антропогенната среда с цел оптимизиране на ефектите от това 

планиране. В това се състои основното достойнство на научния труд, който 

разглежда единството между планирането (преди всичко урбанистичното планиране) 

и пазара, и предлага методи за тяхната координация. Това става възможно чрез 

поставянето на урбанистичното планиране в интердисциплинарен контекст, включващ и 

теорията на собствеността в различните и аспекти и разновидности. Важен е изводът 

направен в дисертацията за необходимостта от различни по характер и големина 

собственици за оптималното функциониране на антропогенната среда. 

 

Към съществените приноси на дисертацията следва да се отнесат: 

 Изполването на емпирични казуси за формулиране на изследователските тези. 

Значението на частно-общите права на собственост се разглежда чрез казуса с 

курортния комплекс в Пирин (Банско). Сравнението между курортите Слънчев 

бряг, Златни пясъци и Албена е използавно за анализ на връзката между 

урбанистичните функции, мащаба на използване на ресурсите и мащаба на 

собственост и степен на частност/публичност. Чрез тези случаи, както и чрез 



анализа на приложението на ОУП на София и Варна е изследвана ролята на 

пазарните методи, цените и монетарните инструменти в урбанистичното развитие. 

 Идентифициране на ролята на правата на собственост като универсални градивни 

елементи за организиране на всички дейности в устройственото развитие. 

 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. 

 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.   

 Формулиране на принципи и насоки за прилагане на Коусиански 

(пазарноориентирани) решения от страна на държавата и обществените институции 

в устройственото развитие на териториите в случаите, когато за използването на 

природни ресурси се конкурират ограничен брой субекти (групи или общности). 

 Формулиране на предложения за промени в нормативната рамка на българското 

устройствено планиране за прилагане на системи от пазарно-обвързани мерки за 

планиране и управление на развитието на антропогенната среда и природните 

ресурси – в текущ и стратегически аспект. 

 

Съответствие на кандидатурата на проф. д-р арх. Александър Д. Слаев на 

нормативните изисквания 

Представеният труд като обем, съдържание, значимост на темата и приноси по моя 

преценка безспорно отговаря на изискванията за присъждане на научна степен „доктор на 

науките“. Представената от кандидата справка за съответствие на минималните 

национални изисквания по Приложение към чл. 1а, ал. 1 на ПП на ЗРАС (Публикации и 

цитирания по т.т. Г. и Д. са за периода след придобиване на академична длъжност 

„професор“ – от май 2017 г. до септември 2020 г. вкл.) надвишава многократно 

минималните наукометрични изисквания. Особено впечатляващи са показателите за 

цитиранията – при минимално изискване от 100 т. за непълен четиригодишен период 

проф. Слаев има резултат от 1366 т., дължащ се почти изключително на цитирания в 



Scopus. Публикациите на проф. Александър Слаев, свързани с темата на дисертационния 

труд, са в престижни научни издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни, което определя и внушителния брой цитирания за кратък 

период от време. Това е впечатляващо постижение за изследовател в областта на 

урбанизма и териториалното устройство не само в български, но и в международен 

контекст. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на проф. д-р арх. Александър Слаев допринася за развитието на 

съвременните градоустройствени и териториалноустройствени изследвания, като 

анализира връзката между многоаспектните права на собственост върху антропогенната и 

природната среда и планирането. Това изследване е актуално, оригинално и иновативно, 

защото е направено със средствата на интердисциплинарния подход, включващ 

икономически, юридически и пространствено-урбанистичен анализ. То също така е важно, 

защото предлага практически приложими подходи в съвременното устройствено 

планиране, които могат да получат развитие в бъдеще.  

 

Въз основа на безспорните достойнства на предложеното научно изследване, като член на 

научното жури, подкрепям присъждането на научна степен „доктор на науките“ на проф.  

д-р арх. Александър Слаев. 

 

 

 

23 май 2021 г.     Изготвил становището: 

 

                           проф. д-р арх. Георги Георгиев 

 


