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научна специалност: „Архитектура на сгради, съоръжения,
конструкции и детайли” .

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ бр. 85 от 28.10.2016 г.) и на интернет - страницата на
университета за нуждите на катедра „Архитектура и урбанистика” към Архитектурния факултет 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 са подали документи от единствен кандидат, а именно:
доц. д-р арх. Александър Димитров Слаев
За участие в конкурса кандидатът доц. д-р арх. Александър Слаев е представил списък
от общо 12 заглавия, в т.ч. 10 публикации в български и чуждестранни научни издания и на-
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учни форуми, една монография. Той е водещ гост – редактор на научен журнал Journal of
Architectural and Planning Research /JAPR/ и съавтор на две от включените в броевете на
списанието статии. Представените материали са разработени в периода 2009-2016 год. и не
припокриват тематиката от предишните трудове на арх. Слаев, с които е придобил научната
степен „доктор“ и се хабилитира като доцент.
2. Данни за кандида
Александър Слаев завършва висше образование по специалност архитектура в Архитектурния факултет на ВИАС - София с отличен успех, както и следдипломна квалификация
„Специалист по регионалното развитие” във ВИИ „Карл Маркс”. През 2000 г. Той защитава
докторска дисертация в областта на регионалната икономика в УНСС. Развива професионална дейност в областта на архитектурното и градоустройствено проектиране като проектант на свободна практика и в собствена проектантска фирма. Същевременно арх. Слаев
работи като хоноруван преподавател в УАСГ, а в периода 2001/2002 г. в УНСС. От 2004 год.
той е редовен преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна. През същата година е
хабилитиран като доцент от ВАК. Уучебните дисциплини, които доц. Слаев преподава, са в
областта на териториалното устройство и градоустройството, теорията на планирането и
планирането на жилищната архитектура.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Както по-горе е споменато, представени за становище са 12 научни разработки. Те
съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав. Всички са в
научната област в която е обявен конкурсът - професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“.
От представените 10 статии пет са в издания с импакт фактор 0,4 до 2,1. Те са посветени на градоустройствени проблеми и на теми свързани с устойчивостта в урбанистичен
аспект. Резултат от разработените в тях теми е т.нар. „Работен пакет 5“ от проект „TURAS ” (с
водещ партньор – Университетския колеж на Дъблин), високо оценен от Европейската комисия и удостоен с награда от правителството на Ирландия.
Представен е монографичен труд „Иконимикс на урбанистичното развитие“, който е
въведение на пазарната икономическа теория в областта на урбанистичната наука – област,
която е нова за България.
Представени са още учебник - „Основи на финансирането на урбанистичното развитие”
с автор Д. Конакчиев и А. Д. Слаев ; 16 броя статии за периода 2009 - 2016 години, написани
самостоятелно или в колектив и други.

Доц. Слаев участва с доклади на конгреси и

конференции в Берн, Белград, Варна, Дъблин, София и Чикаго. Има разработки и доклади в
два международни проекта: Transitioning to Urban Resilience and Sustainability (TURAS) и
интензивна програма по LLP-Erasmus. Той е рецензент в чужди издания - Planning Theory –
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Англия, Sustainability – Швейцария, Journal of Urban Planning and development – САЩ и др.
Ръководи два международни проекта.
Гореописаните трудове и материали отговарят напълно на изискванията за академични публикации.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Доц. Слаев води два лекционни курса във ВСУ „Черноризец Храбър“ , обхващащи темите: „Териториално устройство”, „Градска икономика”, „Урбанистичен анализ и синтез”,
„Пазарни отношения и градска икономика” и в УАСГ – „Финансиране на урбанистичното
развитие” съвместно с проф. Д. Конакчиев и др. Изнасял е лекции във Венеция, посветени на
жилищните форми и моделите на урбанистично развитие на градската среда. Доц. Арх. Слаев
води курсови и дипломни проекти на студентите от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. Под негово ръководство се развиват двама докторанти, единият от които
успешно е защитил, а другият продължава разработката на труда си.
5. ТВОРЧЕСКО-ПРОЕКТАНТСКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Доц.

Слаев

посвещава

архитектурното

си

творчество

на

редица

градоустройствени проекти - ОУ Планове, Генерални планове и др., както и на инвестиционни
проекти за сгради – жилищни, обществени и индустриални. Представените проекти
илюстрират богати творчески възможности и задълбочено познание на проблемите на
архитектурното проектиране. Доц. Д-р арх. Слаев членува в следните авторитетни
професионални формирования:
- Камара на архитектите в България
- Съюз на архитектите в България
- AESOP (Association of European Schools of Plannng),
- PLPR (International Academic Association of Planning, Low and Property Rights)
- член на редакционния съвет на SPATIUM.
6. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
- Има

научен

принос

към теорията за планирането, пречупена през

съвременната представа за правата на собственост и от гледна точка на общественото
съгласие за правото на ползване на резултатите от управление на дадена урбанистична
дейност в интерес на гражданите. Формулирани са три основни елемента: частно планиране,
колективно планиране, пазар и са изследвани резултатите от тяхното взаимодействие в
реалното функциониране на урбанизираната среда.
- Научно - приложни приноси към теорията за формите на урбанистичен
растеж, които можем да определим като очертаване на някои специфични характеристики на
моноцентричното, полицентричното и спиралообразно развитие на градовете и като
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