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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ 
„Черноризец Храбър” (ДВ, бр.85 от 28 октомври 2016 г.) и на интернет-страницата на университета 
за нуждите на катедра „Архитектура и урбанистика“ 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 коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:  

Доц. д-р арх. Александър  Димитров  Слаев, редовен доцент във ВСУ 

За участие в конкурса кандидатът  е представил списък от общо 43 заглавия, в т.ч. 7 броя 
университетски учебници и  монографии, 26 броя публикации в български и чуждестранни 
реферирани научни и професионални издания, 12 броя  доклади пред конгреси и конференции у 
нас и в чужбина, 2 броя участия в международни програми-  всички публикувани след избора му 
за доцент през 2007 г.  

Представени са  още списък с  23 броя устройствени проекти, от които7 изработени след 2007 г. 
(регионални схеми и ОУП на градове), както и 68 броя архитектурни проекти за жилищни, 
обществени и производствени сгради и комплекси, от които 16, изработени също след 2007 г.. 

Описаните материали представят кандидата като комплексна личност умело съчетаваща научно – 
изследователска,  проектантско-творческа и преподавателска дейности. 

 

2. Данни за кандидата 
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Александър Слаев завършва специалност „Архитектура „ в УАСГ през 1987 г., след което постъпва 
на работа като проектант в „ТПО – Пловдив“. 

През 1989 г. прави  следдипломна специализация в УНСС по „Регионално развитие“ ,  която е 
съществена стъпка в  неговата следваща научна ориентация. В УНСС той  успешно защитава  през 
2000 г. докторска дисертация по регионална политика. 

През 2003 г. участва в след-дипломен курс „Жилищна политика и финансиране“ в  „Институт по 
жилищна политика и градско развитие“ в Ротердам. 

В периода след 1993 г.  Слаев работи като главен проектант в собствена фирма ЕТ „Александър 
Слаев“, където е изработва  многобройни проекти за  жилищни, обществени и производствени 
сгради, както и участва 

 в изготвяне на  6 общи и подробни устройствени планове. 

В периода след 2003 год. арх. Слаев чете лекции по жилищни сгради като хонорован 
преподавател във ВСУ и  в университет Юнион – Белгад. Той е чел лекции по „Териториално 
устройство“ за специалност „Публична администрация“ в УНСС и „Финансиране на урбанистично 
развитие“ за специалност „Урбанизъм“ в УАСГ 

През 2007 г. архитект А. Слаев е избран за доцент в катедра „Архитектура и урбанистика“ във ВСУ, 
където  и до сега чете лекции и води упражнения по „Жилищни сгради“, ръководи преддипломни 
и дипломни проекти на студенти по архитектура. 

Краткото  представяне на кандидата  доц. А. Слаев е направено за да илюстрира неговия 
професионален път, който логично го довежда до кандидатурата за професор. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Научната продукция на кандидата, след избирането му през 2007 г. за доцент е значима като обем 
и стойностна по съдържание (2 самостоятелни монографии: „Пазарна теория на урбанизма“, ВСУ, 
2012  и „ Икономическо моделиране в градоустройството“ Изд. Кота, Ст. Загора, 2009, и един 
учебник в съавторство (Конакчиев, Д., и Слаев А.Д. „Основи на финансирането на урбанистичното 
развитие“ УАСГ, София, 2012  

Монографиите  имат подчертан научен  принос в теорията на териториалното и селищно 
устройство и практическа полза за развитие на големите български градове. 

За периода след избирането му за доцент ( 2010 – 2016 ) арх. Слаев е публикувал 24  

научни и научно-приложни статии и доклади от научни конференции в реферирани наши и чужди 
списания и сборници. 

Ще посоча само три заглавия (Слаев , А. Д. „Проблеми на ефективността на регионалното и  
устройствено планиране в пазарни условия“ – Научен алманах на ВСУ, кн. 4, 2010, Слаев, А. Д. 
„Значението на Европейския модернизъм за развитието на архитектурната концепция за 
жилищните пространства“- Научен алманах  на ВСУ – кн.6, 2012 и Слаев, А.Д. и Ковачев, 
А.„Специфични проблеми на градскиа спрол в България“, European Spatial Research &  Policy,21(2), 
2014), които илюстрират актуалността и значимостта на разглежданите проблеми. 

Специален научен и практически интерес представлява и последната  статия на кандидата „Типове 
планиране –права и собственост“, публикувана в сп. „Планиране - Теория“, 2016, 15 (1) 23 – 41 ( A. 
D. Slaev, „Types of planning and property rights“, Plan-nig - Theory, 2016, vol, 15 (1) 23 – 41) 



Към положителната оценка  за научната продукция на кандидата следва да се добавят и 
постиженията му в проектантско-творческата дейност, показани в приложения албум. 

Аз познавам добре устройствените проекти на Слаев („Регионален план за Южен централен район 
на планиране“, „ОУП на гр.Сливен“, „ОУП на община Ардино“ и др.), за  които имам определено 
положително отношение, но бях приятно изненадан от неговите многобройни проекти и 
реализации на еднофамилни и колективни жилищни сгради. Те го представят като талантлив 
архитект, който умее да отчита конкретната природна и антропогенна среда и да предлага 
оригинални индивидуални решения. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Доц. А. Слаев чете лекции и води упражнения във ВСУ по „Териториално устройство“, „Градска 
икономика“, „Жилищни сгради и групи“, „Много-фамилни жилищни сгради и комплекси“, 
„Съвременни методи на проектиране – Auto CAD“  и „Автоматизирани системи на проектиране – 
Archi CAD“ 

Кандидатът е разработил актуални  лекционни курсове по всички дисциплини. Теоретична база за 
тях са авторски публикации в областта на теорията за планиране, публикувани в журнала „Planning 
Teory“, както и актуални изследвания върху развитието на големите градове у нас. Курсовите 
задачи, по разглежданите дисциплини, осигуряват връзка на теорията с практиката като решават 
реални проблеми на характерни български градове. (Варна, Бургас, Русе, София, Пловдив и др.) 

Доцент Слаев, с помощта на своите асистенти, стимулира участие на студенти - дипломанти и 
докторанти в научно-изследователски проекти (ТУРАС и др.) 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

За да улесни рецензентите кандидатът сам е формулирал в 7 точки своите научни и приложни 
приноси, които аз приемам напълно. Ще си позволя само да добавя че те са изведени от 
задълбочен анализ главно на настоящата българската практика в териториалното и селищно 
устройство, но имат универсална стойност за всички страни в преход 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната 
значимост и съдържащи се в тях научни и приложни приноси, давам своята положителна 
оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец 
Храбър” да избере доцент Александър Димитров Слаев да заеме академичната длъжност 
„професор” в професионално направление  5.7. „Архитектура, строителство и геодезия, научна 
специалност  „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“  

 

 

02. 03. 2017 г.  Изготвил становището: ............................................. 

                 Проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н.  


