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1. 

Икономикс на урбанистичното развитие 

Автор: Александър Д. Слаев  

Издателство на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2012. 

 

Тази монография е първата от две части на изследване на същността и характера 

на урбанистичните процесите в рамките на пазарното общество, както и възможностите, 

значението и механизмите на централизираното управление на развитие на 

урбанистичните структури в системата на свободния пазар. Двете части са: Икономикс 

на урбанистичното развитие и Урбанистично планиране в условията на пазара. 

Заедно, тези две части имат претенцията да изграждат основата на една обща Пазарна 

теория за урбанизма, която да анализира и синтезира основните принципи и 

механизми на процесите на развитие на урбанистичните структури в плуралистичното 

общество, като се базира на балансирано отношение между децентрализираните 

(пазарни) методи на координация на човешките и обществените дейности и 

централизираните принципи на организация и планиране.  

 

Глава 1 -  Предмет и сфера на изследване, Основни понятия 

1. Предмет на изследване 

Предметът на изследване на монографията е развитието на урбанистичните структури 

като икономически процес от пазарен тип. 
2. Урбанизирана среда и урбанистични структури 

Йона Фридман нарича антропогенната или урбанизирана среда инфраструктура поради 

нейното значение на предварително адаптиране на средата и изграждане на система от 

инсталации и оборудване за дейностите, които ще бъдат изпълнявани. В тази книга 

урбанизация означава всеки процес на нарастване на гъстотата на обитаване или 

пребиваване. 

3. Икономическо развитие, Механизми на обществена организация, Пазар 

Икономика, Икономическо развитие 

Икономиката включва икономическите ресурси (труд, капитал и поземлени ресурси), 

тяхната комбинация и взаимодействие, т.е. икономическата система, както и самите 

икономически агенти (участници). 

Алтернативни механизми на обществена организация, Централизирано 

управление и децентрализирана съгласуваност. 

Има два основни механизма на централизирано управление – планиране и регулиране. 

Пазар: Главно условие за реализирането на размяната на стойности е, тя да бъде 

доброволна. По принцип страните се съгласяват на размяната само ако вярват, че след 

размяната общото им благосъстояние се е подобрило. Това е базата на ефективността на пазара 

по определението на Парето (Pareto efficiency). 
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4. Урбанистичното развитие като пазарен процес 

Развитието на урбанистичните структури по същността си представлява пазарен процес и 

притежава всички съответни пазарни характеристики: 

 неограничени и нарастващи потребности 

 оскъдни ресурси 

 специализация на участниците в отделни дейности 

 доброволна размяна на стоките и услугите 

 стремеж към ефективен избор 

Така развитието на урбанистичните структури представлява тяхното възпроизводство, 

при което те биват все по-пълно адаптирани към съществуващите функции, но и успоредно с 

това започва и се развива тяхната адаптация към нови и по-разнообразни дейности на човека и 

обществото. 

 

 

Глава 2 -  Урбанизационни процеси предизвикани от вътрешни 

икономии от мащаба 

1. Територия с хомогенни качества 

 Отделните зони не притежават относителните конкурентни предимства 

 Няма икономии от мащаба на производството 

 Няма икономии от мащаба на транспорта 

2. Нехомогенност на територията  

В нехомогенните територии отделните зони притежават абсолютни и относителни 

предимства. Специализацията на териториите става на база на относителните. 

Алтернативна 

цена на 

дадено благо 

като сбор от 

производстве

на или 

доставна 

стойност и 

транспортни 

разходи 
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3. Урбанизационни процеси генерирани от вътрешните икономии от мащаба 

Урбанизационни процеси в резултат на икономиите от мащаба на транспорта 

Промяна на 

урбанизационния 

ефект при промяна на 

икономиите от мащаба 

на транспорта 

 

 

Урбанизационни процеси в резултат на икономии от мащаба на производството 

Промяна на 

урбанизационния 

ефект при промяна на 

мащаба на 

производството 
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Глава 3 -  Урбанизационни процеси предизвикани от външни 

икономии от мащаба 
1. Урбанизационни зависимости при външните икономии от мащаба 
За разлика от вътрешните икономии, външните икономии и ефекти (external economies, 

externalities) създават добавена положителна или отрицателна стойност, но по принцип не са 

директно свързани с дейността на фирмата и не участват пряко във формирането на цената на 

произвежданите стоки. Според определението, външен ефект (икономически, пазарен) е 

ефектът за страна, която не е пряк участник в транзакцията.  

2. Локализационни икономии 

Локализационни икономии са тези, при които фирмите печелят от териториалната си 

близост до други фирми. Те възникват на нивото на индустриалната  
Локализационни икономии при производството са тези, при които фирмите 

печелят от а) споделянето на междинни доставчици, б) ползването на обща инфраструктура, в) 

ползването на общ резерв (пул) от работна ръка и г) споделянето на информация 
Локализационни икономии при пазарната реализация на фирмената продукция и 

услуги са тези, при които фирмите печелят от а) осигуряване на възможно по-голям брой 

потенциални купувачи, б) подобряване на продажбите при предлагане на допълващи се стоки и 

в) подобряване на продажбите при предлагане на сходни стоки 

3. Урбанизационни икономии 

Урбанизационни икономии са тези, при които фирмите печелят от интеграцията си в 

дадена урбанистична структура 
Урбанизационните икономии също се класифицират като такива при 

производството и при пазарната реализация на фирмената продукция и услуги. Те също 

възникват при споделянето на междинни доставчици, ползването на обща инфраструктура, 

ползването на общ резерв (пул) от работна ръка и споделянето на информация, но това става на 

общо-градско ниво 

4. Експортна база и експортно-базов мултипликатор 

Експортно-ориентиран бранш, е този, който произвежда стоки или услуги за износ в 

други градове и териториални системи, за разлика от местни услуги и производства, наричани 

още и домашни или локални браншове, които работят за местния пазар. Респективно заетостта 

се разделя на експортна, отразяваща броя или дела на заетите в експортно-ориентираните 

браншове, и местна заетост в локалните браншове. Броят на заетите в експортните браншове се 

явява определящ за общия брой на населението на града. 

Нарастване на общото население при увеличение на експортната заетост 

 малък град среден град голям град 

Общ брой на населението 15 000 90 000 500 000 

Общ брой на работещите 7 500 45 000 250 000 

Дял на експортната зетост 38 % 30 % 22% 

Експ. зетост с нарастване 3% 41 % 33 % 25 % 

Нарастване на населението -% 7.9 % 10.0 % 13.6 % 

Нарастване на населението – бр. 24 180 1364 

Експортно-базовият мултипликатор служи за да се прогнозира нарастването на общата 

заетост във функция от нарастването на експортната заетост. Този подход се основава на 

теорията за икономическата база, според която именно експортните производства формират 

базата на градската икономика. Експортно-базовият мултипликатор по определение е 

отношението между общата величина на даден показател и експортната величина. ME = РT/РE   – 

където РT е общата продукция на даден местен бранш, а РE е продукцията за експорт. Или ME = 

LT/LE   – където LT е общата заетост, а LE е заетостта в експортното производство. Тогава ∆LT = 

ME x ∆LE   –  т.е. нарастването на общата заетост е равно на експортната заетост умножена по 

мултипликатора. 
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Мултиплициране на приходите от експорт в градската икономика 

 1-ви 
цикъл 

2-ри 
цикъл 

3-ти 
цикъл 

4-ти 
цикъл 

..   

.. общо 

Приходи в местните браншове 10000 7000 4900 3430 .. 33333 

Разходи за местни стоки 7000 4900 3430 2401 .. 23333 

Разходи за вносни стоки 3000 2100 1470 1029 .. 10000 

Когато  70 % от произведените в местната икономика стоки се реализират на местно ниво, 

стойността на мултипликатора е 3.33, т.е. 10 000 лв. приход от продукция, реализирана на 

външния пазар, генерират 33 333 лв. общ местен приход. 

 

Глава 4 -  Пазарна система на урбанистичното развитие, Основни 

елементи на пазара на собствеността 
1. Стоки на пазара на урбанистичното развитие, Потребителска стойност 

Полезност на имотите като потребителска стока, Намаляващя полезност на 

недвижимите имоти  

Криви на безразличието 

на фирми „А” и „В” 

 

 

Полезност на имотите като инвестиционнна стока: Инвестиционната стока е стока, 

която има качествата да  осигурява дългосрочни бъдещи нетни приходи – т.е. чисти приходи или 

икономия на разходи. Инвестирането е дейност, която цели чрез значителен еднократен разход на 

труд, материали, усилия, организационни умения и, най-вече – чрез финансови вложения да се 

генерират дългосрочни бъдещи нетни приходи, които сумарно в рамките на бъдещите периоди 

съществено да надхвърлят първоначалния разход. 

2. Отношения на собственост 

Същност на собствеността - Собствеността е общественото съгласие относно това кой 

може да консумира/ползва и управлява дадена вещ или ресурс.  Собствеността представлява 

система, изградена от четири основни елемента: 1) субект на правата, 2) обект на правата, 3) 

източник на правата и 4) същност на правата. 
Видове собственост: публична и частна В зависимост от собственика (принципалът, т.е. 

субектът, който се разпорежда със собствеността): държавна собственост, общинска и собственост 

на юридически и физически лица 

3. Основни пазарни характеристики на недвижимите имоти 
Пространствена обвързаност, висока обща стойност, инвестиционен характер, крупност и 

неделимост, трудно оценяване, социално значение (предмет на обществено / държавно 

регулиране) 

4. Участници на пазара на недвижимата собственост 

Участници от страна на търсенето са: населението, фирмите, институционалните 

инвеститори. Участници от страна на предлагането са: предприемачите, инвеститорите, 

строителните фирми, проектантите и банките. Посредници: брокери и агенции на 

недвижими имоти. 
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5. Регулатори: държавни и общински изборни, административни и планиращи органи, 

съдилища, нотариуси и юридически консултанти, надзорни фирми 
 

Глава 5 -  Търсене и предлагане на пазара на недвижимите имоти 

1. Търсене на пазара на недвижимите имоти, Връзка  между търсенето и 

полезността 

2. Функция и крива на търсенето, Фактори, определящи търсенето 

Функция на търсенето: Qd = f(P, N, Y, Pinv, T), където N е броят на потребителите на 

пазара, Y- паричните доходи на потребителите, Pinv - цените на алтернативните продукти, T- 

вкусовете и предпочитанията, модата, Yx - инвестиционните очаквания на потребителите. 

Крива на търсенето на 

недвижими имоти във 

функция от пазарната 

им цена 

 

 

3. Еластичност на търсенето от цената, Еластичност на търсенето от доходите 
Еластичността измерва силата или мощта на отговора на пазара при промяна на отделни 

пазарни параметри. 

4. Предлагане, характеристики на предлагането 

5. Функция и крива на предлагането, Фактори, определящи предлагането 

Qs = f(P, N, R, Pinv, T), N - броят на продавачите (производителите) на пазара, Prs - цените 

на ресурсите, Pinv - цените на алтернативните продукти, T -  производствените технологии, Invx - 

очакванията на продавачите (производителите) за развитието на пазара, Fr  - законови и 

нормативни икономически условия   

Крива на предлагането 

на недвижими имоти 

във функция от 

пазарната им цена 

 

 
 

6. Еластичност на предлагането от цената 
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Глава 6 –  Пазарно равновесие в урбанистичното развитие 

1. Установяване на пазарно 

равновесие на пазара на 

урбанистичното 

развитие 

 
2. Колебания на цените на недвижимите имоти около точката на равновесие между 

търсенето и предлагането 

3. Изместване на кривата на търсене 

Изместване на кривата при повишено 

търсене 

 

Изместване на кривата при снижено 

търсене 

 

4. Изместване на кривата на предлагане 

Изместване на кривата при повишено 

предлагане 

 

Изместване на кривата при снижено 

предлагане 
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5. Установяване, нарушаване и възстановяване на пазарно равновесие на пазара на 

урбанистичното развитие 

Пазарна цена над точката на пазарно 

равновесие 

 

Пазарна цена под точката на пазарно 

равновесие  

 
 

6. Обратно огъната крива 

на търсенето на 

недвижими имоти 

 
 

Глава 7 -  Търсене, предлагане и цена на земята. Рентоносен капацитет 

и доходност на недвижимите имоти 

1. Предлагане на земя 

като ограничен и 

невъзобновим ресурс 
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2. Предлагане на земя за различни урбанистични функции 

Икономическа рента 

и трансферно 

плащане 

 
 

Предлагане на земя в 

кратък, среден и 

дълъг период, 

Значение на 

системата на 

планиране 

 

3. Търсене на земя 

Производен характер на търсенето на земя за урбанистични цели: земята служи 

като ресурс за осигуряване на необходимия краен продукт и именно заради това нейното 

търсене се определя като производно. 
Търсене на земя като ресурс за урбанистично развитие. Факторите, които 

определят търсенето са: производителността на земята, отношението на цената на земята към 

цените на другите производствени фактори, цената на крайния продукт – имотите. 
Пределен продукт на поземлените ресурси: Максимална производителност при 

съединяването на фактори на производството се постига когато се изравнят отношенията 

между пределната физическа производителност на всеки фактор и неговата цена. Т.е. MPPL/ PL 

= MPPC/ PC = MPPF/ PF , където MPPL, MPPC и MPPF са пределните продукти на труда, капитала 

и земята, а PL, PC и PF са пазарните цени на тези ресурси. 

Пределни, средни и 

общи приходи при 

закупуването на земя 

като производствен 

фактор за строителство 

на административна 

сграда 
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4. Икономическа рента и рентоносен  капацитет на земята 

Функцията на земята като производствен фактор се характеризира от капиталовата й 

стойност, нейната нетна сегашна стойност, остатъчна стойност и доходност (рентоносен 

капацитет). Рентоносният капацитет (способност) (rent-earning capacity) на земята 

отразява способността  на земята и имотите да генерират рента.. 

5. Остатъчната стойност на поземлените ресурси се състои в определяне на 

цената на всеки парцел като  разлика между 1) потенциалните приходи от продажбата на 

всички съществуващи или допустими застроени площи в имота и 2) стойността на 

строителството 

6. Капиталова стойност и доходност на земята и недвижимите имоти 

Капиталова стойност на земята и недвижимите имоти фактически е тяхната 

пазарна стойност, оценена като производствен фактор. Нетна сегашна стойност на 

недвижимите имоти е сумарната дисконтирана стойност (т.е. приведена към днешна 

дата) на бъдещите годишни ренти. Доходността на недвижимите имоти е отношението 

между годишната цена на ползване на даден недвижим имот и капиталовата му 

стойност (продажната цена). 

 

 

 

 

Глава 8 -  Урбанистичен ефект от пазарните процеси. Елементи и 

механизми на пазарно урбанистично структуриране 

1. Закон на фон Тюнен за пазарната цена на земята 

Производствени и 

транспортни 

разходи на стока Х 
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2. Цена на земята при различни урбанистични функции, Най-добра урбанистична 

функция – понятие и смисъл 

 
Производствени и транспортни 

разходи на стока „А“ според 

разстоянието до централния пазар  

 

Производствени и транспортни 

разходи на стока „В“ според 

разстоянието до централния пазар  

 

 
Производствени и 

транспортни разходи на 

стоки „А“ и „В“ според 

разстоянието до 

централния пазар:  

- 0А- зона на производ-

ство (функция) „А“ 

- 0В- зона на производ-

ство (функция) „В“ 

- 0К0 – максимален рен-

тоносен капацитет от 

функция „А“ 

- К0В – максимален рен-

тоносен капацитет от 

функция „В“ 
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3. Структурираща (планираща) роля на пазара в процеса на развитие на 

урбанистичните структури 
Рентоносният капацитет като главен фактор за локализирането на различните видове 

урбанистични дейности и според разстоянието до градския център. Графиката описва 

разположението на  четири различни урбанистични функции в концентрични зони от градския 

център към периферията.  

а) Напречен 

профил на най-

високия 

рентоносен 

капацитет, 

функционално-

то зониране и 

интензивността 

на засторяване 

 
б) Разположе-

ние  върху 

територията на 

града на най-

високия 

рентоносен 

капацитет, 

функционално-

то зониране и 

интензивността 

на засторяване 

 
 

Така рентоносният капацитет определя както функционалното зониране, така и 

структурирането на града по интензивност на застояването. 
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Радиални профили на гъстотата на обитаване в девет града в Европа, Америка и Азия 

 

 

 

 

 
 

Източник: Берто, А., 

Пространствената 

организация на 

градовете, 2004a; 

Пространствената 

структура на Централно 

и Източноевропейските 

градове, 2004b 

Радиални профили на гъстотата на обитаване в Москва, Бразилия и Йоханесбург  
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4. Фактори, детерминиращи структуриращата роля на пазара в урбанистичното 

развитие 

Географски фактори, комуникации и транспортен достъп, Влияние на нивата на 

обществен сервиз върху рентоносния капацитет на урбанизираната земя,  

А) Влияние на автомобилните 

комуникации върху рентоносния 

капацитет на териториите 

 

А) Влияние на масовия  градски 

транспорт (МГТ) върху рентоносния 

капацитет на териториите 

 

Повишаване на наемната цена по 

протежение на радиална градска 

автомобилна артерия 

 

Повишаване на наеманата цена по 

протежение на радиална линия на 

МГТ 

 

 

5. Пазарно структуриране на зони и терени с жилищно предназначение 

PS =  3236 - 20.38xT - 18.74xP + 3.47xSc - 23.08xPD + 276.46xGB + 3.59xA + 16.29xD - 

285.87xCH  където 

PS -   (Selling price) пазарна цена  

T  -  (time) време за пътуване с метро до централен Лондон 

P -  (price) цена на билета за еднопосочно пътуване с метро до централните части на 

Лондон 

SC -  (society) процент на жителите с по-висок социален ценз 

PD -   (population density) гъстота на обитаване 

GB -  (green belt) достъп до периферната зелена зона 

A  -  (average floor area) средна застроена площ 

D  -  (date) година на строителство 

CH -  (central heating) наличие на централно отопление 
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А) Рентоносен  капацитет, породен 

от транспортната достъпност и 

природните и екологически фактори, 

при еднофамилните жилищни 

форми 

 

А) Рентоносен  капацитет, породен 

от транспортната достъпност и 

природните и екологически фактори, 

при многофамилните жилищни 

форми 

 

 

6. Пазарно структуриране на терени и обекти с търговско и обслужващо 

предназначение 
Гравитационни урбанистични модели: гравитационната сила се описва от формулата:  

Gij = K. Wi.Wj. dij
-     където Gij  - интензитет на взаимодействие, Wi  - маса на излъчване, 

Wj  - маса на привличане, dij  -разстояние между масите,  K и  са коефициенти на привличане. 

Sij   =  Ci . ( Fj / dij
 ) / (n

k=1 Fk / dij
)    където Sij - потребителски разходи на населението от 

зона “i” в търговските центрове на зона “j”. Ci - сумарни потребителски разходи на населението 

от зона “i”, Fj  -  размер на потребителската търговия в зона “j” и Fk / dij
 - функция на 

конкурентната интензивност от останалите търговски центрове 

7. Пазарно структуриране на зони и терени с индустриално предназначение 
P = pq – cq – txq – Rs  където P – (profit) печалба, q – количество продадени стоки, p – 

единична цена на стока, c –  разходи за производство на единица стока, t – разходи за 

транспорт на единица стока на 1 км, x – разстояние до центъра в километри, R – (rent) наемна 

цена и s – (size of plot) размер на имота. 
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2. 
Planning and Markets in Conditions of Systematic Transformation:  

Finding a Balance 

Планирането и пазарите в условията на промяна на системата:  

Намиране на баланса 

Тематичен брой на Journal of Architectural and Planning Research 29(4), 2012. 

Гост-редактори: 

Александър Д. Слаев, Джером Р. Андерсън и Соня Хърт 

Редакционна статия:  

Планирането след статизма: редуциране, възстановяване или реформиране 

(резюме) Planning after Statism: Reduction, Restoration, Reformation (abstract) 
Това издание отразява върху приноса на няколко изследвания на статута на професиите, 

свързани с градското планиране и архитектурата,в различни региони на света, които през 

последните две десетилетия са преминали през драматични социално-икономически и 

политически промени, условно определени като „пост-статична промяна на системата“. По-

конкретно, са представени доказателства за пост-социалистически страни от Централна и 

Източна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Чехия, Черна гора и 

Сърбия), Китай и Израел. Независимо от местните особености, във всички девет страни, ние 

наблюдаваме увеличаване на ролята на частния сектор и намаляване на ролята на публичния 

сектор в пространственото развитие. Във всички от изследваните страни, с частично 

изключение на Китай, ролята на планирането на национално ниво е значително намалена, 

докато ролята на местното участие в планирането е засилена. По ирония, това засилване на 

ролята на местното участие се проявява в целенасочено въздържане от планиране, което, 

съчетано с недостиг на публични инвестиции, в повечето от случаите е довело до тежки 

проблеми в градското развитие. Малко са доказателствата за реални реформи в професиите, 

свързани с градското планиране и архитектурата, които да ги направят по-ефективни участници 

в нова, неолибералната политическа и икономическа рамка. 

 

Статия: Планиране в условията на пазара: Успехът на Българското 

планиране в сферата на туризма през преходния период (резюме) Planning in market 

conditions:  the performance of Bulgarian tourism planning during post-socialist transformation 

(abstract) Journal of Architectural and planning Research, 29(4), pp. 318-334. 

Автори: Дж. Р.Андерсън,  С.Хърт и А.Д. Слаев  

Тази статия оценява ефективността на българското регионално и устройствено планиране 

в сектора на туризма по време на прехода на страната от държавна социалистическа икономика 

към пазарно демократично общество. По-конкретно, тя изследва дали планирането на туризма 

и на зоните за отдих е постигнало своите цели. Като проучва редица планови документи, 

статията идентифицира целите на планирането като такива, търсещи 1) икономически ефект 

(повишаване на приходите от туризма, диверсифициране и повишаване качеството на 

туристическия продукт), 2) социален ефект (подобряване условията на живот в изостаналите 

райони на България) и 3) екологически ефект (валоризиране и опазване на природното и 

културното наследство) Чрез анализиране на данни за развитието на туристическия сектор и на 

конкретни национални и регионални планове, авторите твърдят, че целите на планирането не са 

били постигнати. Всъщност, действителното развитие в редица случай е противоположно на 

формулираните цели. Причината за този разрив между цели и резултат е, че в повечето планове 

са предвидени неефективни механизми за изпълнение. Туристическият сектор се е развил в 

резултат на пазарните сили, които често го водили в посока, обратна на предвижданията за 

планиране. Статията показва, че урбанистите в постсоциалистически контекст, конкретно в 

България, не са успели да се включат пазари по конструктивен начин. 
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3. 

The relationship between planning and the market from the perspective of 

property rights theory: A transaction cost analysis  

Отношението между планирането и пазара от гледна точка на 

теорията за правата на собственост: Анализ на пазарните разходи 

 

Статия, публикувана в Planning Theory, публикувана онлайн преди печатното издание – 

21 септ. 2016. 
Автор:  Александър Д. Слаев 
 

Съвременната социална и икономическа теория все още не е обяснила защо, въпреки 

многото предимства на пазарния механизъм, планирането се използва масово на всички нива на 

пазарна икономика. Подобно на други изследвания, тази статия предлага обяснение на базата 

на формата на права на собственост, но заедно с това, тя предлага специфични дефиниции за 

пазар, индивидуално (частно) планиране и колективно планиране, които да установят 

еднозначни връзки между тези механизми и структурата на собствеността. Така статията 

подкрепя позицията, че използването на механизми за планиране или на пазара в 

икономическите и социалните дейности зависи единствено от структурата на правата на 

собственост. Проучването очертава съществената разлика между индивидуално/частно и 

колективно планиране. Изведени са следните дефиниции: 

 Частно планиране е методът/механизмът на организация/координация на 

човешките/социалните дейности, когато всички ресурси, необходими за дадена 

дейност, се притежават от един индивид или едно юридическо лице. 

 Пазар е механизмът на координация на човешките/социалните дейности, когато 

ресурсите, необходими за дадена дейност са частно притежание на няколко или 

множество индивиди или юридически лица. 

 Колективно планиране е методът/механизмът на организация/координация на 

човешките/социалните дейности, когато ресурсите, необходими за дадена дейност са 

съвместно/колективно притежание на няколко или множество индивиди или 

юридически лица. 

Като прави разграничение между частно и колективно управление/планиране 

проучването стига до извода, че частното управление по принцип е ефективно, докато 

колективното е свързано с огромни проблеми, но последното има предимството да икономисва 

ресурси, тъй като един ресурс се използва от множество индивиди. Това означава, че 

предимство на частната собственост е ефективността на управлението, а предимство на 

колективната собственост е икономията на ресурси. Приносът на тази статия е формулирането 

на два критерия за разпределение на правата на собственост, изведени от проникновените 

трудове на Роналд Коус, наречени в тази статия критерий за институционална 

оптимизация и критерий на цената на функционирането на пазара.  

1) критерий за институционална оптимизация на Коус – този критерий гласи, че 

ресурсите ще бъдат частно или колективно притежание според това а/ дали ползите от 
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ефективността частното управление или б/ икономиите от колективното притежание 

са по-големи. 

2) критерий на цената на функционирането на пазара на Коус – този критерий е 

доуточнена формулировка на добре известния критерий на Коус от статията му от 

1937 „Същността на фирмата“, който гласи, че ресурсите ще бъдат частно притежание 

на един индивид или едно юридическо лице/една фирма или ще бъдат частно 

притежание на няколко/ множество индивиди или юридически лица/фирми в 

зависимост от това дали цената на индивидуалното/частното управление или цената на 

функционирането на пазара е по-ниска.  

Важен аспект извод на тази статия е, че теорията на Коус може да бъде мощен 

инструмент, с който да бъдат изучавани споделените/ съвместните права на собственост. Тя 

осветява характера и механизмите на частното и колективното планиране и отношението им 

към пазара. Статията стига до извода, че индивидуалното планиране може да съществува само 

ако е достатъчно ефективно, за да се подобри ефективността на пазара. Колективно планиране е 

незаменимо, когато пазарите използват споделени /колективно притежавани ресурси. 

 

 

 

4. 

Urban Growth and Urbanization in Sofiа, Belgrade and Rome:  

The Interaction between Urban Planning and the Market  

Градски растеж и урбанизация в София, Белград и Рим:  

Взаимодействието между градското планиране и пазара 

 

Студия (сравнително изследване) публикувана в Kovachev, A., Slaev, A.D., Daskalova, D. 

(eds), Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience 

and Sustainability - Volume 1. Varna: Varna Free University, стр.  15-135. 2016. 

Автори:  Kovachev, A., Slaev, A.D., Nikolov, P., Daskalova, D., Vujošević, M., Zeković, S., 

Petrić, J., Krunić, N., Maričić, T., Bajić, T., Salvemini, M., Berardi, L. 

 

1. Увод  

През последните десетилетия процесите на растеж на градовете по света са ускорени и 

все по-сложни. За 40 години населението на света е нараснало с четири пети - от 4.1 милиарда 

през 1975 до 7.4 милиарда днес (Wu et al, 2011.). През същия период обаче градското население 

в света е нараснало повече от 2.5 пъти - от 1.5 милиарда до над 3.7 млрд (Световна здравна 

организация, 2009 г.). Градският растеж в такива мащаби неизбежно поражда разширяване и 

експанзията приема различни форми, които имат свои важни последствия във всички области 

на човешкото развитие. Ускореното разширяване на градовете е очевидно в Европа, където 

делът на градското население е вече повече от 75 процента.  

В днешно време на процеса на експанзия на градовете в много части на света и в частност 

Европа се характеризира с ускорени тенденции на субурбанизация. Субурбанизацията се 

определя като ускорено развитие на градските функции в крайградските територии и е 

характеризира с нарастване на броя на населението в периферията за сметка на забавени или 

негативни тенденции в централните райони (Fee and Hartley, 2011).  
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Освен това, sywremennata sбурбанизация често е под формата на градски спрол – т.е. 

разливане на урбанизираните територии (Daskalova and Slaev, 2015 г.). Както отбелязва Salvati 

(2014 г., стр. 2), при тенденции на субурбанизация на градско ниво често се характеризират със 

"съществен дисбаланс между пространствено разширяване на населената зона и изменението 

на населението (където бившите увеличава много по-бързо, отколкото на последната)". Две 

вече "класически" определения са тези на Brueckner (2000) и на Ewing др. (2002). Brueckner 

определя разрастване като "прекомерна пространствено растеж на градовете". Според Ewing и 

колеги (2002 г., стр.3) разрастването е "процес, в които разпространението на териториалната 

експанзия далеч изпреварва ръста на населението". Според по-подробното определение от 

Европейската агенция за околна среда (EEA, 2006 г., стр.6) спролът е „водещия фронт на 

растежа на градовете“, който се характеризира с такова развитие, което е "разпокъсано, 

отличаващо се с разпръснати и разлети урбанизирани зони, с тенденция към дисперсия“. Тези 

форми „прескачат“ през неурбанизирани територии, оставяйки селскостопански анклави. 

„Разлетите“ градове са обратното на компактните градове – те са „пълни“ с празни 

пространства, и така демонстрират липсата на ефективност в развитието и негативните 

последствия от неконтролирания растеж ". 

……… 

В бившите комунистически страни в централната и източната част на континента 

процесите на субурбанизация и спрол започнаха с известно закъснение. Това се случи в края на 

„социалистическото развитие“ в началото на 90-те години на ХХ век, който постави началото 

на съвременната субурбанизация в Източна Европа. Тези процеси първо се проявиха в 

Централна Европа и Балтийските страни. EEA (2006) установява, че докато "клъстери от 

компактните градове са очевидни характеристика на бившите социалистически страни от 

Централна и Източна Европа [...] днес, градовете в тези страни са изправени пред едни и същи 

заплахи за бързо разливане – подобно на градовете в Южна Европа, където пазара на земя е 

освободен и жилищните предпочитанията се развиват успоредно с подобрените 

икономическите перспективи и така създават натиск за ниска гъстота на разрастване на 

крайградските зони ". Jansons (2011, стр. 51) се посочва, че" създаването на пазарна икономика 

и либералната система за планиране след разпадането на Съветския съюз отслаби местните 

политики на централно планиране и доведе до подценяване на приоритетите на дългосрочното 

пространствено планиране. Това създаде предпоставки за разливане на градовете ". Според 

Krisjane и Berzins (2012, стр. 302), "крайградският растеж по време на преходния период в тези 

страни е свързан с развитието на ново-урбанизирани зони и значителни потоци от мигранти". 

………………. 

За проучване на спецификите на субурбанизация в Югоизточна Европа, настоящото 

изследване прави сравнение с крайградските тенденции в южната част на континента. Има две 

причини за това сравнение. Първата причина е географската близост. Втори е приликата на 

някои аспекти на градското развитие, които предполагат възможни сходства в тенденциите. 

Всъщност, градските плътности в Югоизточна Европа като цяло са подобни на тези в 

Централна Европа, Германия и Франция (Bertaud, 2004 г.), за разлика от твърде високите 

плътности в повечето средиземноморски градове. Но компактните форми на градската 

периферия и ясно очертаните граници на урбанизираните зони са общи характеристики на 

градовете Югоизточна Европа и тези от средиземноморския регион. Докато почти всички 

проучвания на субурбанизацията в постсоциалистическите страни в Централна Европа и 

Балтийските страни намират множество сходства с тези тенденции в западните страни, 

Даскалова и Слаев (2015) отбелязват, че някои характеристики на субурбанизацията в  

Югоизточна Европа  се отклоняват от "класически" западен модел. Трябва да се подчерате, че 

отклоненията от "класическия" западен модел се наблюдават ясно и в много южни/средиземно-

морски градове (Leontidou, 2007, Tombolini et al., 2013 г.). Ето защо настоящото изследване е 

сравнителен анализ на крайградските тенденции в две от Югоизточна Европа градове и един 

южен/средиземноморски – София, Белград и Рим. 
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2. Процеси на експанзия в София, Белград и Рим – градски растеж или градски 

спрол? 
Сравнение между основните индикатори на градски растеж  в София, Белград и Рим 

Видове райони 1991
1
, 

1992
2
 

2001, 

2002
3
 

2011 
Промяна  

1992- 2011 

София 

Централни райони 116,524 94,651 100,786 -13.5% 

Междинни райони 454,425 468,174 512,772 12.8% 

Периферни райони 399,651 386,989 420,826 5.3% 

Крайградски райони 219,535 221,028 257,207 17.2% 

ОБЩО 1,190,135 1,170,842 1,291,591 8.5% 

Southern suburban 

districts 

106,780 123,972 156,606 46.7% 

Northern suburban 

districts 

112,755 97,056 100,601 -10.8% 

Белград 

Централни общини 181,951 156,434 143,905 -20.91% 

Междинни общини 450,627 449,394 474,955 5.40% 

Междинни/крайградски  597,360 629,128 681,135 14.02% 

Крайградски общини 101,371 114,161 127,726 26.00% 

Селски общини 220,842 227,007 231,719 4.93% 

ОБЩО 1 552 151 1 576 124 1 659 440 6.91% 

Рим 

Център/Centro Storico 130,296 122,619 128,454 -1.41% 

Междинни общини 730,375 675,707 644,068 -11.82% 

Междинни/крайградски 1,615,746 1,609,014 1,625,777 0.62% 

Крайградски общини 367,188 393,920 477,835 30.13% 

 ОБЩО 2 843 605 2 801 260 2 876 134 1.14% 

Забележка:  1 1991 за Белград и Рим, 21992 за София, 32002 за Рим. 

Изследването установява, че и в трите столици се наблюдава нарастване на градските 

функции и най-вече на обитаването в периферните и крайградски зони и спад/застой в броя на 

населението в централните райони. 

3. Предпочитанията на населението – пазарното търсене като главна 

детерминанта на  градското развитие 
Проучени са: историческото формиране на жилищните нагласи в трите града и са 

анализирани съвременните предпочитания според техните прояви на пазарите на недвижими 

имоти и жилищното търсене. 

4. Наличие на поземлени ресурси за градска експанзия край София, Белград и Рим 

Проучени са: 1) географските, историческите и другите местни фактори за 

наличието на поземлени ресурси, 2) законодателството и системите за планиране и регулиране 

на национално и местно ниво, 3) предвиждания на генералните/ общите устройствени планове,  

и 4) резултатите от взаимодействието между законодателството и системите за планиране и 

пазарите в София, Белград и Рим. 

5. Изводи 
Направени са изводи относно възможностите за развитие на крайградските зони и 

формите на градски растеж и  значението на законодателството и системите за планиране и 

пазарите в София, Белград и Рим по отношение на устойчивото развитие на градовете, 

както и изводи относно подходящи мерки за регулиране на градската експанзия и 

подходящите форми на градски растеж. 
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5. 

Local Charges and Taxes as Payments for Ecosystem Services (PES)  

Местните такси и данъци като плащания за екосистемни услуги (ПЕУ)  

 

Статия публикувана в Kovachev, A., Slaev, A.D., Daskalova, D. (eds), Forms of Urban 

Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability - 

Volume 1. Varna: Varna Free University, стр.  183-197. 2016. 
Автори:  Слаев, А.Д., и Ковачев, А. 

 

В тази статия е разработена практическа методология, която може да се използва от 

местните власти, за да се оцени стойността на екосистемните услуги в периферните и 

крайградски територии за целите на разработването/адаптирането на системите от местни 

данъци и такси. В разработката първо е направена класификация на екосистемните услуги, 

такива че да могат да се използват за определяне нивото на местните такси и данъци. 

Класификацията е важна, защото има голямо разнообразие на екосистемни услуги и техните 

стойности се оценяват чрез различни методи. Разгледани са широко приети класификации и по 

този начин е разработена класификация за конкретните цели на това изследване. След това са 

проучени методи, използвани от различни изследователи за оценка на стойността на 

екосистемните услуги и тези подходи са тествани в условията на София. Тествани са следните 

методи:  

- Метода на пазарната цена – за оценка на стойността на провизии услуги  

- Метода базиран на оценка на разходите – за оценка на стойността на хабитат- услугите 

(за осигуряване на местообитания) 

След това се анализирани предимствата и недостатъците на двата метода. Най-накрая е 

развита методология с цел да служи като инструмент за оценка на стойността на екосистемите 

услуги въз основа на две изисквания –  

- приложимост спрямо структурата на биомите в Столична община и  

- практичност, т.е., съответствие спрямо съществуващата система на планиране. 

 

 

6. 

Fiscal Zoning Tools for Regulation of Suburban Development 

Инструменти на фискалното зониране за регулиране на 

крайградското развитие  

 

Статия, публикувана в Kovachev, A., Slaev, A.D., Daskalova, D. (eds), Forms of Urban 

Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability - 

Volume 1. Varna: Varna Free University, стр.  213-221. 2016. 
Автори:  Слаев, А.Д., и Ковачев, А. 

 

Целта на тази статия е да предложи практически методи как може да се координират 

подходите, разработени в предишните части на книгата, за да се разработи система от данъци и 

такси, предназначени да направляват растежа на градовете. По-конкретно, целта на тази 

система е да служи за регулиране на формата и интензивността на растежа на градовете в 

условията на свободния пазар. Това означава, че децентрализираните агенти - участници в 

пазарните процеси – притежават основни права на собственост: да упражняват инициатива и да 
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управляват и развиват обектите на собственост в зависимост от техните интереси и намерения. 

Целта на системата на местните такси и данъци при свободни пазарни условия е да се създадат 

стимули за децентрализираните агенции да следват целите, определени от градоустройствени 

планове и по този начин да насочи крайградски развитие в посоки, които съответстват на 

плановете, за да се постигне желания темп на растеж и постигане на планираните градски 

плътности. Освен това, събраните приходи през системата на данъци и такси трябва да 

осигуряват финансиране, необходимо за развитието на транспортната и техническата 

инфраструктура (пътни и комунални услуги) и социална инфраструктура (необходимите 

обществени сгради и други условия - например, системата на зелени площи, спортни 

съоръжения и игрища). Следователно, определянето на местните данъци и такси трябва да се 

основава на стойността на планираната крайградски инфраструктура и използвани или 

консумирани естествени удобства 

 

 

7. 

Права на собственост и методите на номократично планиране 

Property rights and methods of nomocratic planning 

 

Статия, публикувана в Planning Theory 15(3), стр. 274-293, 2016. 

Автор:  Александър Д. Слаев 
 

Тази статия разглежда методите за планиране на сложни системи. По-точно, тя прилага 

анализ на правата на собственост към методологията на номокрацията, която водещ бранш на 

теорията на планиране на сложните системи. За проучване на методологията на планиране, 

статията се фокусира върху неговите (на планирането) цели и методи, както и 

характеристиките на номократичните правила. Тя проследява накратко литературата относно 

методите за планиране на сложни системи, методите на номократичния подход, както и 

методите от теорията на регулирането. След това тя развива теоретична структура на 

методологията на номократичното планиране чрез използване на анализ на правата на 

собственост и установява, че целите на номокрацията се свеждат до разпределянето на права 

управление и собственост. И накрая, за да се подчертае значението на правата на собственост, 

статията обсъжда някои конкретни констатации от труда на Холкомб „Планирането и 

невидимата ръка“. Трудът на Холкомб представлява добре развито проучване на 

приложимостта на номократичния подход към пазарните функции; и такива основни практики 

на планиране, каквото е, например, зонирането; също и някои актуални проблеми на 

съвременното градско развитие, като например градския спрол и свързаните с това Принципи 

за разумния растеж. Тази статия се фокусира върху особено критичното третиране на 

последните от страна на Холкомб. В крайна сметка, докато прилагането на анализ на правата на 

собственост изцяло подкрепя разбирането на положителна връзка между номократичното 

планиране и пазара Холкомб, това също води до подкрепа на необходимостта от зониране и на 

принципите на Новия Урбанизъм. Статията стига до извода, че основната цел и същностната 

характеристика на номократичните правила е, че те служат за разпределяне на права на 

собственост над общо притежават ресурси. 
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8.  

Types of Planning and Property Rights.  

Видове планиране и права на собственост 

 

Статия, публикувана в Planning Theory 15(1), стр. 23-41, 2016. 

Автор:  Александър Д. Слаев 

 
Това изследване допринася за дебата относно същността на планиране на сложни 

системи, и по-специално към теорията на телеокрацията (подхода на базата на преки 

разпоредби, насочени към специфични цели) и номокрацията (подход, основан на правила, 

насочени към общото, а не конкретни цели). Изследването намира паралели с теорията на 

регулирането и установява връзка между правилата, регулирането и номократичното планиране 

на социалните дейности. След това статията предполага, че анализът на правата на собственост 

на формите на социална координация/ организация може да бъде инструмент за разбирането на 

природата на социалните взаимодействия. Въз основа на теорията на правото на собственост, 

изследването заключава, че използването на различни видове планиране, регулиране или 

пазарни механизми на социална координация е тясно свързано с конкретната форма на 

собственост върху ресурсите, използвани в дадена социална дейност. 

 

9.  

Specific Issues of Urban Sprawl in Bulgaria 

Специфични проблеми на градския спрол в България 

 

Статия, публикувана в European Spatial Research & Policy 21(2), стр. 23-41, 2014. 

Автори:  Слаев, А.Д., и Ковачев, А. 

 
Въпросите, свързани с градския растеж и градския спрол несъмнено са актуални и 

същевременно са взаимно свързани. Освен това, важен аспект на тяхната връзка се отнася до 

проблемите на устойчивото развитие. Докато растежът на градовете като цяло се счита, че е 

важен положителен фактор за ефективно социално и икономическо развитие има редица 

последици за градско и екологична устойчивост, градския спрол се смята за една от основните 

заплахи за устойчивото развитие на регионално и местно ниво. 

Социално-икономическите процеси в бившите социалистически страни в периода на 

преход са довели до ускорен растеж на повечето големи градове в Централна, Източна и 

Югоизточна Европа. По тази причина много изследователи предвиждаха, че процеси на 

разрастването на градовете ще бъдат  наблюдавани около столиците в резултат на промените в 

механизмите на развитие на градската среда в тези страни. Тази статия се опитва да отговори на 

въпроса дали процесите в периферията на град София трябва да бъдат идентифицирани като 

форма на градски растеж или градски спрол. Проучването стига до извода, че това, което се 

наблюдава, наистина са процеси на градски спрол и техните темпове в някои крайградски 

райони вече са значително ускорени, но, от друга страна, тенденциите демонстрират силни 

местни характеристики, дължащи се на специфични традиции, жилищни предпочитания и 

условия, оформени от конкретната форма на преход. 
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10.  

Specific Issues of Urban Sprawl in Bulgaria 

Специфични проблеми на градския спрол в България 

 

Статия, публикувана в European Spatial Research & Policy 21(2), стр. 23-41, 2014. 

Автори:  Слаев, А.Д., и Никифоров, И. 

 
Разливането на градовете (градския спрол) се оценява в ключов проблем на градовете - 

най-напред в Северна Америка, а по-късно в Западна Европа. Този проблем се превръща в 

основно предизвикателство за градската устойчивост. Все пак разрастването на градовете в 

Западна Европа демонстрира редица специфични характеристики различни от тези, в Северна 

Америка и това определено се свързва с различната история и условия на двата континента. 

Социалните, икономическите и градските условия в новите демокрации от източна и 

Югоизточна Европа също са твърде различни и това неминуемо оказва влияние върху формите 

на разрастването на градовете. 

Една от основните характеристики на градския спрол е, че се счита, че се генерира от 

пазарни процеси. По-точно, основен фактор за спрола е липсата на баланс между пазарните 

тенденции и политиката на планиране, който дава възможност на пазарните участници да 

определят използването на техните парцели в крайградските зони независимо от обществените 

интереси и проблемите на устойчивостта. Тъй като страните от Източна и Югоизточна Европа 

вече са направили известен напредък по пътя си към пазарно общество, градовете в тези 

държави също са изправени пред проблемите на градския спрол. 

Целта на тази статия е да приложи широко възприетите дефиниции за градския спрол към 

процесите в покрайнините на София и, по този начин, за да се прецени дали това са процеси на 

растеж или на градско „разливане“. Статията също така има за цел да проучи конкретните 

традиции и жилищни предпочитанията на населението в София, за да се идентифицират 

специфични характеристики и аспекти на българския модел. Констатациите в статията 

потвърждават, че столицата на България София изпитва процеси на спрол, особено в южните 

предградия - в полите на Витоша. На следващо място, тези процеси показват силни регионални 

характеристики. Досега „разливането“ в България е по-малко интензивно, отколкото в Западна 

Европа, а също и от тези, наблюдавани в бившите социалистически страни в Централна Европа 

и в балтийските държави. В крайна сметка, формите на българския спрол демострират 

тенденции към по-висока по-плътност и смесване на еднофамилни и многофамилни жилищни 

форми и различни урбанистични функции. 

 

 

11. 

Definitions and Factors of Urban Sprawl in Europe 

Дефиниции и фактори на градския спрол в Европа 

Статия, публикувана в Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”  6/2012, стр.92-107. 

Автор:  Александър Д. Слаев 

Статията се състои от две части. В първата са изследвани най-разпространените 

дефиниции на градския спрол като тези на Европейската агенция за околна среда (European 

Environmental Agency, EEA в доклада “Urban sprawl in Europe – The ignored challenge” от 2006), 

Brueckner 2000, Ewing et al. 2002, Chin 2002, Coach et al. 2007, Cheshire 2009, Davis and Schaub 

2000. На база на разгледаните дефиниции и предвид регионалните особености на Югоизточна 

Европа, статията предлага следното определение за спрола: непланиран, воден от пазара процес 

на неефективна пространствена експанзия на урбанизираните територии, характеризираща се с 

1) разпокъсани и разпилени урбанистични форми с ниска плътност и интензивност на 
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застрояване, 2) минимално смесване на различни (съвместими) градски функции, липса на 

центрове за обществено обслужване, 3) недостатъчен обществен транспорт и пешеходен достъп, 

и автомобилна зависимост поради надмощието на индивидуалния транспорт. 

Втората част на статията разглежда предпоставките и факторите за развитието на процеси 

на спрол. Такива фактори са 

 Нарастването на градовете (Chin 2002)  

 Жилищните предпочитания,  

 Повишения стандарт, ниво на доходите и повишената индивидуална 

мобилност .( Audirac, Shermyen, and Smith 1990, p. 473) 

 Ниската цена на земята в крайградските територии и необходимостта от свободни 

площи за редица видове дейности 

 Пазарни фактори - Brueckner (2000) в статията си “Urban Sprawl – Diagnosis and 

Remedies” идентифицира три групи от пазарни провали, които генерират процеси на 

градски спрол: 

 Неотчитане на обществената икономическа стойност на откритите пространства 

 Неотчитане на обществената икономическа стойност на транспортните 

задръствания 

 Непълно отчитане на стойността на пътната, техническата и социалната 

инфраструктура 

 

 

 

 

12. 

Развитието на зоните за отдих и туризъм:  

Грандиозният провал на българското регионално и 

устройствено планиране 

Статия, публикувана в “Арх & Арт"  14-21 май 2009. 

Автор:  Александър Д. Слаев 

Статията изследва ефективността на българското регионално и устройствено планиране 

през последното десетилетие на 20ти век и първото десетилетие на 21 век в областта на зоните 

за отдих и туризъм. Първата част на изложението разглежда разработваните стратегии и 

планове в изследваната област: Националният план за развитие 2000-2006, Националният план 

за развитие 2007-2013, Стратегията за регионално развитие 2002, Националната стратегия за 

регионално развитие 2005-2015, Стратегията за развитие на българския туризъм 2006-2009, 

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009-2013,  както  и 

Законите за регионално развитие от 1999, 2004 и 2008. Регионалното планиране определя 

следните основни цели за развитието на туризма:  

 постигане на положителен икономически ефект за цялата икономика и за решаване на 

социалните проблеми на изоставащите райони  

 валоризация и опазване на природното и културното наследство 

 диверсификация и подобряване качеството на българския туристически продукт 

 опазване на околната среда и развитие на екологични форми на туризъм 

Статията изследва устройственото планиране и изготвените планове през цитираните две 

десетилетия, тяхната реализация и постигнатите резултати в реалното развитие на зоните за 

отдих и туризъм. На тази база проучването стига до извода, че по отношение на 

икономическите цели е бил постигнат положителен краткосрочен, но отрицателен дългосрочен 

ефект; по отношение на диверсификацията на туристическия продукт и развитието на 

алтернативен и еко- туризъм, са постигнати твърде скромни резултати, а по отношение на 

опазването на природното наследство – главните проблеми свързани с баланса между 

„консумираната“ природа и социално-икономическия резултат не е бил правилно формулиран. 


