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СТАНОВИЩЕ  

 

от доцент д-р арх. Людмила Александрова 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ 

 

Област на висше образование: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

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

детайли“ 

Определена за член на Научното  жури (по предложение на катедра „Градоустройство“ 

(Протокол №12 от 29.03.2021 г., на основание решение на ФС на Архитектурния факултет  

№ 6 от 30.3.2021 г.) и заповед № 293 от 31.03.2021 г.  на Ректора на УАСГ  

  

Становището е върху дисертационен труд с автор професор д-р архитект  Александър 

Слаев. Тема на дисертационния 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“ 

  

Данни за професионалното образование на автора  

1987. УАСГ - София – Магистър Архитект.  

1989. Защитил е дипломна работа на тема „Икономически анализ на териториално – 

устройствената организация на системата труд“; с призната квалификация „специалист по 

териториално развитие“; Диплома с рег. № 1756 от 22.11.1989. Отделение за повишаване 

квалификацията на кадрите при Университет за национално и световно стопанство, София. 

1999. Авторът на дисертационния труд има научна степен “доктор”, диплома № 26590, изд. 

от Висша атестационна комисия, 03.04.2000.  

Тема на труда: „Методи за икономически анализ в териториалното и селищното 

устройство“; Университет за национално и световно стопанство, с научен ръководител 

проф. д-р Митко Генешки. 

1998. Университет на Нюкасъл, Великобритания – След-дипломен курс по жилищна 

архитектура. 

2003. Институт по жилищна политика - Ротердам  (Institute of Housing Policy) - След-

дипломен курс по жилищна архитектура. 

Образованието е  оставило ярък отпечатък върху професионалните знания и  умения на 

автора, благодарение на които, като краен резултат е реализиран настоящия труд, посветен 

на „УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ТЕОРИЯ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ПРАВА НА 

СОБСТВЕНОСТ.“ 

 

Месторабота  на автора на дисертационния труд 

Понастоящем проф. Слаев работи на длъжност професор в Катедра “Архитектура и 

урбанистика” във Варненски свободен университет “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”.  

Хоноруван преподавател в Катедра „Градоустройство“ на Университета за архитектура, 

строителство и геодезия – София. 

 

1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение. 
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Дисертацията е представена на  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. Състои се от пет глави. Особено ценни са обобщенията и 

изводите в глава 5, където  авторът „обосновава приложимостта на релевантни Коусиански 

и Пигувиански подходи за повишаване ефективността на планирането на природните 

ресурси и антропогенната среда.“ 

  

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд. 

Налице е точно и прецизно излагане на целта и петте задачи в труда, които са решени в 

петте глави на труда, и са разкрити в приносите- научно-теоретични и научно- приложни –

общо 11 на брой. 

 

3. Съответствие между избраната методология и методика на изследване и 

поставената цел и задачи на дисертационния труд. 

Налице е сериозно проучване на теории, които са част от голям времеви обхват на 

литературни източници, като:  Коус (1937); Олсън (1965); Остром (1990); Самуелсън (1954); 

Tюнен (1826); Веблен (1899); Веблен (1914); Витрувий (1914); Валрас (1899); Уебър (1921);  
(Coase RH (1937);  Olson M (1965); Ostrom E (1990); Samuelson PA (1954);Thünen JH von (1826); Veblen TB 

(1899); Veblen TB (1914); Vitrivius (1914; Walras L (1899); Webar M (1921) и други.  

Използвани са: 

- системен анализ при изследване планирането на антропогенната среда и природните 

ресурси; 

- Институционален анализ при управлението на природните ресурси и при планирането 

на антропогенната среда, както и в приложението на Коусианските и Пигувианските 

подходи, свързани с институционалния строеж при използване  правата на собственост, 

като градивни елементи на обществените отношения; 

 - Икономически анализ при  съпоставка на различни форми на стойност - материални, 

културни, естетически и екологически. 

 

Методологичната структура на изследването е изразена като съвокупност от петте глави 

на труда, логично свързани в единно цяло.  Глава 1 дава  теоретичната рамка на 

изследваните проблеми в областта на теорията за правата на собственост, 

институционалната теория, теорията на планиране и пазарната теория. Глава 2 прави 

подробен анализ на правата на собственост, като градивни елементи на обществено-

икономическите и устройствените дейности, изследва  начина на функциониране на 

частните и общите права, предимствата и недостатъците на управлението на всяка от тези 

два основни форми на собствеността.  Глава 3 разглежда същинската теория на 

комплексните права на собственост в контекста на устройственото развитие, (собствеността 

е комплексна институционална структура, органично единство на частни и общи елементи 

на притежание и управление). Изследван е генезисът на институциите и организациите. 

Глава 4 анализира 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 

5 от дисертацията изследва практическите аспекти на теорията на частно-общите права на 

собственост за управлението на пространствените, природните и антропогенните ресурси и 

обосновава Коусиански и Пигувиански подходи за повишаване ефективността на 

планирането на природните ресурси и антропогенната среда. 

 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд (описание и оценка), 

включително наличие на оригинален принос в науката.  

Формулирани са 11 приноса. Авторът „идентифицира два подхода за ефективно и 

устойчиво разпределение на собствеността, правата и задълженията.“   

Научно-теоретичните приноси касаят:  
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1.три основни компонента на правата на собственост:-на ползване и консумиране, на 

контрол и управление и на задължения за осигуряване, поддръжка и отговорност. – (Задача 

1;), приносът е развит в Глава 2);  

2. основните форми на координация (частно планиране, пазар и колективно планиране) при 

реализиране на устройственото развитие. – (Задача 2 в Глава 2);  

3. комплексните частно- общи права, като основна собственост в областта на 

устройственото развитие.- (Задача 3, приносът е развит в Глава 3);  

Принос  4 въвежда понятието степен (ниво) на частност/общност и определяне на 

основните критерии, измерващи степента на частност:- броят на съсобствениците и 

разпределението на отговорностите и правомощията им при отчитане на вътрешната 

структура на колективните субекти.- (Задача 3, в Глава 3).  

Принос 5 изяснява 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, (Задача 4, в Глава 

3); Принос 6 се отнася до  фундаменталната роля на Коусианското пазарене за 

управлението и планирането на природните ресурси и антропогенната среда;  

- Коусиански и Пигувиански подходи според броя участници при социално-отговорно 

използване, управление и планиране на пространствените и природните ресурси са 

разкрити в (принос 7). 

Научно-приложни приноси. Те са от голямо значение за практиката. (касаят Задача 5 и 

са развити в Глава 5). Коусианското пазарене (Коус, Coase, 1960) в относително чист вид 

е най-подходящ механизъм за осигуряване на висока ефективност и устойчивост, когато  за 

правата върху неразпределените ресурси се съревновават малък брой индивиди или 

субекти. Когато претендентите са многобройни, то оптималното решение се свързва с 

принципите на Пигувианските методи на управление чрез директиви, забрани, такси, 

данъци и субсидии (Пигу, Pigou, 1932); (приноси 8 и 9 на труда); 

Приноси 10 и 11 за предназначени за усъвършенстване на законовата и нормативната 

рамка на българското устройствено планиране с цел изработване на  мерки за планиране и 

управление развитието на природните ресурси и урбанистичните системи. 

Особено важна е последователността на разглежданите проблеми, отразена в изложението 

на доказателствени данни в структурата на труда, която последователност по логичен начин 

рефлектира върху приносите. 

Оригиналността на труда е подкрепена от писмени доказателства, извлечени от 

задълбочената литературна осведоменост на автора (252 източника), които са  много 

внимателно подбрани в съответствие с темата на труда. 

Оригиналност на труда. Трудът съответства на изискванията на чл. 37, ал. 1 и 2. Раздел 

III. Условия и ред за придобиване на научната степен "доктор на науките" на Правилник за 

прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България: 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Дисертационният труд за 

придобиване на научна степен "доктор на науките" трябва да съдържа теоретични 

обобщения и решения на големи научни или научно приложни проблеми, (свързани в случая 

с „УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ 

РЕСУРСИ. ТЕОРИЯ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ“), които 

съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален 

принос в науката, (Трудът е в състояние да окаже сериозно влияние на законите и 

наредбите в РБ чрез научно-приложните приноси, развити в глава 5), а именно: 

Закони - ЗЗТ - Закон за защитените територии;  ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси;  

ЗООС - Закон за опазване на околната среда; ЗПФ - Закон за публичните финанси; ЗРР - 

Закон за регионалното развитие;  ЗУЗТСО - Закон за устройството и застрояването на 

територията Столичната община; ЗУТ - Закон за устройство на територията ; ЗУЧК - Закон 

за устройството на Черноморското крайбрежие.  
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Наредби- НОСУСП - Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове; НПНУОВТУЗ Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; НОАМТЦУПСО - Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; 

НИЕТИГСТСО - Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура 

и гаранциите при строителството им на територията на Столична община; НИПОЗССО 

Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. 

Обосновката за това влияние е на основание анализите,  направени в глава 5. 

Спазени са изискванията на чл. 37, ал. 2, а именно: (2) Дисертационният труд по ал. 1 се 

подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от 

съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен 

"доктор".  Тема на докторската дисертация на проф. Слаев е: „Методи за икономически 

анализ в териториалното и селищното устройство“. 

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията, в които са публикувани.  

Представени са шест публикации (от които четири в съавторство и две самостоятелни) в 

престижни международни издания, както следва:  

 Слаев, А. Д., Зекович, С., Ковачев, А., Маричич, Т., Баич, Т. (2018) Регулиране на 

пазарно-ориентираното разширяване на градовете в новите устройствени планове на 

София и Белград. СПАТИУМ 39: 38-46. 40/5 = 8 точки; 
(Slaev, A.D., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T., Bajić, T. (2018) Regulating Market-led Urban Expansion in the 
New Master Plans of Sofia and Belgrade. SPATIUM 39: 38-46.);  

 Слаев, A., и Колиер, M. (2018) Управление на природните ресурси: Договарянето 

според Коус срещу правилата за общо управление според Остром. Наука и 

политика за околната среда, 85: 47-53. 40/2= 20 точки;   
(Slaev, A.D., and Collier, M. (2018) Managing natural resources: Coasean bargaining versus Ostromian rules of 

common governance. Environmental Science & Policy, 85: 47-53.);  

 Слаев, А. Д., Недович-Будич, З., Крунич, Н., Петрич, Й., Даскалова, Д., 

Субурбанизация и разрастване в постсоциалистически Белград и София. 

Европейски изследвания за планиране, 26 (7): 1389-1412; 40/5= 8 точки; 
(Slaev, A.D., Nedović-Budić, Z., Krunić, N., Petrić, J., Daskalova, D., Suburbanization and sprawl in post-socialist 

Belgrade and Sofia. European Planning Studies, 26(7): 1389-1412);  

 Слаев, A.Д. (2017) Решения на проблема за социалната цена според Коус и според 

Пигу: Ролята на общите права. Международен журнал на общините 11 (2): 950-

968. 40 точки; 
(Slaev, A.D. (2017) Coasean versus Pigovian solutions to the problem of social cost: The role of common entitlements. 

International Journal of the Commons 11(2):950-968.);  

 Слаев, А. Д. (2017) Връзката между планирането и пазара от гледна точка на 

теорията за правата на собственост: Анализ на транзакционните разходи. Теория на 

планирането, 16 (4): 404-424. 40 точки. 
(Slaev, A.D. (2017) The relationship between planning and the market from the perspective of property rights theory: 

A transaction cost analysis. Planning Theory, 16(4): 404-424) 

 Ковачев, А., Слаев, А. Д., Зекович, С., Маричич, Т., Даскалова, Д. (2017) 

Променящите се роли на планирането и пазара в процесите на градски растеж в 

Белград и София. СПАТИУМ 37: 34-41. 40/5= 8 точки; 
(Kovachev, A., Slaev, A.D., Zeković, S., Maričić, T., Daskalova, D. (2017) The Changing Roles of Planning and the 

Market in the Processes of Urban Growth in Belgrade and Sofia. SPATIUM 37: 34-41.) 

Общият сбор на реализираните точки от тези шест публикации в международна база данни 

е (8 + 20 + 8 + 40 + 40 + 8) = 124 точки. 

Направените публикации от автора имат директно отношение към главите на 

дисертационния труд. 
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6.Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др.Цитирания на публикации. 

Съгласно справка на НАЦИД №- 94- 05-74/06.10.2020 на (Национален център за 

информация и документация), само за 2020 г. са намерени 50 броя цитирания в WEB OF 

SCIENCE, SCOPUS и друга база данни. По данни на автора: Цитирания в Scopus (към 

29.09.2020) – 254 бр. Цитирания в ResearchGate (към 29.09.2020) – 432 бр. Цитирания в 

Google Scholar (към 29.09.2020) – 506 бр.  

Цитиранията на проф. Слаев показват световна известност в областта на неговите 

професионални интереси включително и по темата на труда. Представената извадка от 

Scopus показва висока професионална компетентност, доказана с 22 документа, 254 

цитирания в 196 документа на други автори. (Фиг.1) 

 

 Фиг. 1. Извадка на данни от Scopus за научната продукция на проф. Слаев.  

7. Мнения, препоръки и бележки. 

От предоставените материали се вижда, че  проф. Слаев има голям творчески потенциал за 

разработване на значими научно- изследователски задачи.  Дисертационният труд е 

изготвен в съответствие с нормативните изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в РБ и Правилника за неговото приложение: –  има обосновка на  оригиналността на 

труда; - налице е оценка на световната известност на автора чрез публикациите на труда в 

реномирани издания; както и  оценка на цитиранията на автора в тези издания;  обективната 

преценка на приносите научно- теоретични и научно-приложни показва, че те са в 

съответствие с целта и задачите на труда. 

 

Бележки 

- В България, „Съгласно чл. 3 и 11 от Закона за измерванията, ….. са разрешени за 

използване само единиците от Международната система единици (SI)…“, които не са 

използвани в текста на стр. 330, ...14лв./кв.м, 6 лв/ кв. м, 3 и 5 лв/кв.м и т.н.  

- Годината на публикуване не е посочена в статията: 

Слаев, А. Д., Недович-Будич, З., Крунич, Н., Петрич, Й., Даскалова, Д., Субурбанизация и 

разрастване в постсоциалистическия Белград и София. Европейски изследвания за 

планиране, 26 (7): 1389-1412;  
(Slaev, A.D., Nedović-Budić, Z., Krunić, N., Petrić, J., Daskalova, D., Suburbanization and sprawl in post-socialist 

Belgrade and Sofia. European Planning Studies, 26(7): 1389-1412);  

-няма разпределителен протокол на участниците в  колективните публикации, а има по 

равно разпределение на точките между тях, посочено в таблицата с минимални науко- 

метрични показатели. 

Препоръки към автора 

 Предлагам да се разработят указания за „Управление и планиране на антропогенната 

среда и природните ресурси“. За целта да се използва „Теорията на комплексните 

права на собственост.“ 
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 Да се публикува сборник в две части. Първата част да бъде с публикации, които се 

намират в Scopus,  Web of Science и други източници. Втората част да бъде с 

цитирания, изведени от тези публикации и посочени от съответните автори в техните 

публикации. 

 Сборникът да се издаде и на български език.  

 Да се оформи учебно пособие за докторанти, които да се запознаят с технологията 

на публикуване на статии в  международна база данни. 

 

8. Заключение с ясно формулирана положителна оценка на дисертационния труд. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

След запознаване с дисертационния труд «УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА 

АНТРОПОГЕННАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ТЕОРИЯ НА 

КОМПЛЕКСНИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ“, оценка на неговата значимост и 

оригиналност, подробния анализ, направен в петте глави, научно- теоретичните и научно-

приложни приноси, публикации в известни издания, цитиранията на автора в тях, и (1747 

точки от минималните науко- метрични показатели), регистрирани по труда,   давам 

своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да присъди на проф. д-р арх. 

Александър Слаев научната степен „доктор на науките“. 

Април- май  2021 г.   Изготвил становището:   

                                                          доцент д-р арх. Людмила Александрова 

 

 

 

 


