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СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на доц. д-р по икономика арх. Александър Димитров Слаев,
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор”
в професионално направление 5.7.Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и
градоустройство”,
Обявен в ДВ бр.85 от 2016 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
Разработил: проф. д-р по архитектура Дончо Дончев Конакчиев
От ВСУ „Черноризец Храбър”,
Научни специалности „Регионална икономика” и „Териториално и
ландшафно устройство и градоустройство”
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи,
постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ бр.85 от
2016 г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра
„Архитектура” към факултет „Архитектура”. Представените по конкурса
документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ И
Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ
„Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е спазена коректно.
1.Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствено
кандидатът доц. д-р по икономика арх. Александър Димитров Слаев от
ВСУ „Черноризец Храбър”.
Кандидатът Александър Д.Слаев е представил списък от общо 12
заглавия, в т.ч. 2 научни книги и университетски учебника (1 на български и
1 на английски език) и 10 публикации и статии в чуждестранни и български
научни издания (2 на български и 8 на английски език). Представена е
информация за проектантския професионален опит на кандидата в
областта на териториалното устройство, в т.ч.: участие в 2 регионални
плана (на Южен централен район на планиране и на община Рудозем),
участие в 4 устройствени плана (община Ардино, гр.Сливен, гр.Карлово и
гр.Съединение), 15 подробни устройствени плана (като главен проектант),
4 експериментални и научно-изследователски проекта. Навсякъде
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коректно е посочено конкретното участие на кандидата. Предоставена е
информация за практиката на кандидата при проектирането на сгради: 22
еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 3170 м2, 26 многофамилни
жилищни сгради и групи с обща РЗП 39110 м2, 5 обществени, търговски и
обслужващи сгради с обща РЗП 10420 м2 и 4 производствени сгради с
обща РЗП 7730 м2. Предсавени са и други документи в съответствие с
изискванията на конкурса: дипломи, сертификати, свидетелства за
владеене на чужди езици.
2.Данни за кандидата
Ал. Слаев е роден на 25 април 1960 г. в гр.Пловдив. През 1987 г.
завършва с отличие специалност „Архитектура” в УАСГ. Има следдипломни
специализации по „Регионално развитие” (УНСС – София 1989 г.), по
„Жилищна политика” и „Европейски системи за градско планиране”
(Университет на Нюкасъл – Великобритания 1998 г.) и по „Жилищна
политика” (Ротердам 2003 г.). През 2000 г. придобива образователна и
научна степен Доктор по „Регионална икономика” в УНСС – София. От 2004
г. е доцент.
Професионалното му развитие започва през 1989 г. в ТПО Пловдив
като архитект-проектант. Впоследствие последователно работи в
сдружение „Проектно дело”, държавна фирма „Прима”, като
изпълнителен дирактор на строително дружество „ГСП-2000” АД, като
едноличен търговец и като водещ проектант в „Арт-компютър” ЕООД.
3.Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Научната продукция на кандидата е богата. В съавторство или
самостоятелно той има 7 университетски учебника, монографии и
сборници, две от които на англииски език, 42 публикации и статии в
чуждестранни и български реферирани научни и професионални издания
и сборници, 20 от които на англииски език, 9 доклада пред конгреси и
конференции зад граница, 10 доклада пред конференции в България и 7
участия в проекти по европейски програми и други международни и
изследователски проекти.
Основният труд, с който кандидатът участва в конкурса за професор, е
монографията „Пазарна теория на урбанизма” (Икономикс на
урбанистичното развитие, част І). Трудът е оригинален и представлява
значим интерес не само в теоретично отношение, но и за управленската
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практика. За пръв път у нас в логическа последователност са разработени
такива въпроси, като: място и значение на пазара в урбанистичното
развитие, вътрешните и външни икономии от мащаба в урбанизационните
процеси, собственост и пазарна система в урбанистиката, урбанистичен
ефект от пазарните процеси и други. Специално като достоинство на труда
следва да се отбележи метрираният подход на изложението, което е в
унисон със световните тенденции в тази област.
Положителна оценка заслужават и останалите трудове, представено
от катдидата, в които вниманието е насочено към релацията „планиране –
пазар”.
Научните резултати от работите на Ал. Слаев следва да се оценят
високо, показател за което е приложението им в преподавателската и
проектантската практика. Трудовете отговарят на изискванията за
академични публикации, което личи от наличните към края на 2016 г.
съответно: в Scopus 10 бр. реферирани публикации и 42 бр. цитирания, в
Orcid 19 броя реферирания и в Google Scholar 78 броя цитирания.
Обобщено може да се посочи, че доц. Слаев основно е работил и
продължава да работи по проблемите на регионалното и градско развитие
като обект на пазарни отношения и планово регулиране.
4.Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Доц. Слаев започва преподавателска дейност през учебната 2001/02
г. в УНСС като хоноруван преподавател по „Териториално устройство”, от
учебната 2006/07 г. участва в преподаването на дисциплината
„Финансиране на урбанистичното развитие в УАСГ. От 2003 г. до сега той
преподава „Териториално устройство” и „Жилищни сгради” в
Архитектурния факултет на ВСУ. Изнасял е лекции в своята професионална
област в университети във Венеция и Белград.
Ал. Слаев е разработил и реализирал редица основополагащи учебни
програми в Учебния план на специалност „Архитектура” във ВСУ, по-важни
сред които са курсовете по: Териториално устройство, Урбанистичен
анализ и синтез, Пазарни отношения и градска икономика, Жилищни
сгради и групи, Многофамилни жилищни сгради и комплекси, Съвременни
методи на проектиране и някои други. Като бивш зав. катедра и декан на
факултет „Архитектура” във ВСУ имам лични впечатления от
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преподавателската дейност на кандидата, както и от мнението на
студентите за него. Оценката ми е много висока.
5.Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Убедено мога да посоча като основни приноси в трудовете на
Александър Слаев следните:
-разграничаване на същностните и функционалните характеристики
на частното и колективното управление;
-разработване на пазарни методи за планиране и управление на
градското развитие;
-изясняване ролята на екосистемните услуги в пространственото и
градското развитие.
6.Бележки и препоръки
При по-нататъшната си работа в своята професионална област доц.
Слаев следва по-ясно да отразява влиянието на динамиката на
общественото развитие върху сферата на приложението на пазарните
подходи при търсене на решения в градското развитие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените от доц. Слаев за участие в конкурса научни трудове
заслужават висока оценка. Авторът е демонстрирал добро познаване на
съвременното ниво на проученост на актуалната проблематика и има
собствени научни приноси. Използваните чужди трудове и цитирания са
коректни. На основата на това подкрепям той да заеме академичната
длъжност професор.
След запознаване с представените за конкурса научни трудове и
материали, анализ на значимостта им и съдържащите се в тях приноси
давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да
предложи на Научния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър” да избере
Александър Д.Слаев да заеме академичната длъжност „професор” в
професионалното направление 5.7.Архитектура, строителство и геодезия.
.03.2017 г.

Изготвил становището:
/проф. д-р по арх. Дончо Конакчиев/

