АВТОБИОГР АФИЯ
Предвидена позиция по проекта:

Ръководител на проекта

1. Фамилно име:

Слаев

2. Собствено име:

Александър

3. Гражданство:

българско

4. Образование:

висше, докторска степен

Учебно заведение
[от дата – до дата]

Institute for Housing Studies and
Urban Development (HIS) –
Rotterdam –09’2003
Университет за национално и
световно стопанство, София,
1995-1999
Университет за национално и
световно стопанство, София,
1988-1989
Университет по архитектура,
строителство и геодезия, София,
1981 – 1987

Придобити образователни степени и дипломи
след средно образование:

Сертификат (Certificate of Completion)
Жилищна политика и финансиране
- кратък (едномесечен) курс за специализация
Докторска степен по икономика
Диплома Специалист по регионално развитие
(2-годишен курс след- дипломна
специализация)
Магистър Архитект

5. Настояща месторабота:
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
УАСГ – София
6. Длъжност по настояща месторабота:
Доцент в Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” титуляр на
направление „Жилищни сгради”
§ Хоноруван преподавател -„Финансиране на градското развитие” в УАСГ
§ „Арт-компютър” ЕООД – управител и главен проектант

§

7. Основни квалификации: (свързани с предмета на проекта)
В периода 2004 -2006 съм преподавал CAD и GIS системи за специалност
„Архитектура” – 2, 3 и 4 курс във Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
В областта на Географските информационни системи като управител на
„Арт-компютър” ЕООД и главен проектант съм участвал в експериментални
разработки съвместно с ESRI- България:
§ Експериментално приложение на ГИС за Модел за пазарен анализ на
урбанистичната система на гр. Асеновград – 2002 г.
§

Експериментално приложение на ArcView GIS за анализ на необходимостта
от паркоместа в Централна градска част, Пловдив – 2004 г.

0т 2008 отговарям за нотификацията на дипломата за Магистър Архитект,
издавана от ВСУ „Черноризец Храбър”, пред Групата на координаторите по
взаимно признаване на дипломите съгласно Директива 2005/36/EC на

Европейската комисия, Генерален директорат Вътрешен пазар и услуги,
във връзка с което беше необходимо подробно да се запозная с
европейските практики за управление на качеството на образованието и
изграждане на рейтингови системи в областта на архитектурното
образование

8. Професионален опит
от дата – до
дата

място

организация

длъжност

описание

От 2003 и
текущо

Варна

Варненски
свободен
университет

доцент

Преподавател – титуляр на
направление „Жилищни
сгради”

От 2002 и
текущо

София

УАСГ, София

хоноруван
преп-тел

Лектор по „Финансиране на
урбанистичното развитие”

От 1996 и
текущо

Пловдив

Арт-компютър
ЕООД

управител

Архитектурно и урбанистично
проектиране и строителство

2003 – 02’2004

Пловдив

ГСП 2000 АД

2001 - 2003

София

УНСС, София

1992 - 1996

Пловдив

1990 - 1992

изп.директор Строителна фирма
хоноруван
препод-л

Лектор по „Териториално
устройство”

ЕТ „Александър
Слаев”

проектант,
управител

Фирма за проектиране

Пловдив

Държавна фирма
„Прима”

проектант

Проектиране на сгради и
съоръжения

1988 - 1990

Пловдив

Сдружение
„Проектно дело”

специалист

Разработване на софтуер за
градоустройство

1987 - 1988

Пловдив

Териториална
проектантска
организация

проектант

Регионално планиране,
Проектиране на сгради и
съоръжения

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИР АНЕ
Регионални планове, схеми и разработки
- Разработил части „Селищна мрежа" и „Транспортна и техническа инфраструктура"
към Регионален план за развитие на Южен централен район на планиране, 2005 г.
- Разработил части Система „Обитаване” и „Производствени зони” към
Териториално-устройствен план на Община Рудозем – 1990 г.
Общи устройствени планове
- Разработил части: „Програма за управление на градското развитие”, „Правилник
за прилагане на ОУП и устройствени правила и норми”, и „Анализ на
икономическите и урбанистични връзки на национално и регионално ниво” към
Общ устройствен план на гр. Сливен - 2007 г.
- Разработил част „Система "Обитаване" към Общ градоустройствен план на гр.
Карлово, - 1991 г.
- Главен проектант на Общ градоустройствен план на гр. Съединение - 1989
Подробни устройствени планове
- Генерален план на Технологичен парк - гр. Монтана – главен проектант
- Източна производствена зона – гр. Асеновград – в колектив
- с. Орехово, Община Харманли – главен проектант
- с. Стамболово, Община Хасково – главен проектант

2

- с. Лясково, Община Асеновград – главен проектант,
- гр. Кирково, кв. Фотиново – главен проектант
Експериментални и научно-приложни градоустройствени разработки
Проект TURaS (Transitioning towards Urban Resilience and
Sustainability)- научно-приложен проект за градска гъвкавост и екоустойчивост. Работен пакет пет има за задача разработи планова политика
и правила и лостове за ограничаване на разливането на градовете с
приложение в София и Рим - Водещ експерт на Работен Пакет 5 (партньори в
РП5 - от България, Италия, Сърбия, Словения) – 2011-2016
Експериментално приложение на ГИС за Модел за пазарен анализ на
урбанистичната система на гр. Асеновград – главен проектант – 2002 г.
Експериментално приложение на ArcView GIS за анализ на необходимостта от
паркоместа в Централна градска част, Пловдив – главен проектант – 2004 г.
ЖИЛИЩНИ СГР АДИ
17 еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 2260 кв.м - 1989- 2011 г
27 многофамилни жилищни сгради с обща РЗП 35680 кв.м- 1989- 2011 г
ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГР АДИ
Комплекси и сгради с обща РЗП 7730 кв.м
ОБЩЕСТВЕНИ, ТРЪГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГР АДИ
Комплекси и сгради с обща РЗП 9220 кв.м

9. Членство в професионални организации:
§
§
§

Член на Асоциацията на Европейските училища по урбанизъм (AESOP
– Association of European Schools of Planning І
Член на Съюза на архитектите в България – член на Комисията по
научната и издателската дейност
Член на Камарата на архитектите в България

10. Други умения: (езикови познания по скала от 1 до 5 (1 - отлични; 5 - основни)
Език
Английски
TOEFL score 257
Руски

Четене
1 (TOEFL -26)

Говорим
1

Писмен
1 (TOEFL -27)

1

1

1

Общо публикувани текстове на английски език в журнали и издания, като и презентации
на конференции – повече от 80 страници.

11.Опит в областта на международните проекти:
Държава
България

България

България

Проект
Оценка на потенциалния икономически ефект от
подобряването на топлотехническите качества на
жилищния фонд в гр.Пловдив – FEDARENE, Interreg
– ръководител на проучванията
2004-2005 – PHARE 2001 – Социална интеграция –
създаване на работни места и обучение на роми при
изпълнение на инфраструктурен обект в Арман
махала, гр. Пловдив – ръководител на проекта
Центрове за повишаване капацитета на публичната
администрация – Проект насочен към подобряване
взаимодействието между публичната администрация и НПО-НСО– Институт Отворено общество,
София – ръководител на проекта

от дата – до дата
Октомври 2003 –
Август 2004
Декември 2003 –
Декември 2004
Февруари 2003 –
Септември 2003
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България –
Гърция –
Турция

Сравнителен анализ на системите за градско
планиране в Югоизточна Европа – проект за
Стратегическо партньорство между Балкански
институции за висше образование – Фондация
Отворено общество - координатор на проекта

Януари 2002 –
Март 2003

12. Друга информация (публикации и др.)
Университетски учебници и издания
§ Икономикс на урбанистичното развитие – университетски учебник,
Издателство на ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, 08’2012
§ Жилищни форми – учебник по Жилищни сгради – Издателство КОТА, 08'2005
§ Финансиране на урбанистичното развитие – учебник, в съавторство с проф.
Дончо Конакчиев, Издателство на УАСГ, 02'2009
§ Териториално и административно устройство – учебник, в съавторство с още
трима преподаватели от УНСС, Издателство на ИСК към УНСС - 08'2001
Публикации и статии в чуждестранни научни и професионални издания и
сборници
§ Bulgarian Policies Towards the Roma Housing Problem and the Roma Squatter
Settlements, European Journal of Housing Policy, Volume 7, No1, March 2007
§ The Role of the Bulgarian Public Administration System in the Transition to Market
Based Urban Development – Lessons and Recommendations – Selected Papers
issue of NISPAcee, NISPAcee Press, 2007
§ Interests and Powers of the Main Parties Involved in the Market Process of Urban
Development in Eastern Europe, the Case of Bulgaria , - Сборник доклади от
конференцията Winds of Societal Change – Remaking Post-communist Cities –
Urbana, University of Illinois at Urbana, 2005
Публикации и статии в български научни и професионални издания
Около 50 статии някои от които са:
§ Развитието на зоните за отдих и туризъм – Грандиозният провал на българското
регионално и устройствено планиране – серия от 6 статии - “Арх & Арт" - бр. бр. 15, 19,
20, 21, 22 и 23 / 2009
§ Значението
на
Регионалния
план
за
развитие:
Модернизацията
на
водоснабдителната инфраструктура - сп. Ютилитис, 06/2006
§ Жилищните форми и моделите на градско развитие – условия и фактори за
устойчиво развитие на жилищната среда – 2 части, сп. “Архитектура”, бр. 6/ 2005, стр.
62-67 и бр.2/ 2006, стр. 40-45
§ Новите ОУП и съвременните тенденции за устойчиво развитие на градските
комуникации – “Арх & Арт" - бр.9/ 3.03.2005, стр.10-11, бр.10/ 10.03.2005, стр. 12-15
§ Балансът на градските комуникации за осигуряване на устойчиво развитие Строителство- градът - бр. 7-21.02.2005, стр. 43-44
§ Архитектурни дилеми на града на тепетата в превала на столетие-то – редакционна
статия – сп. “Архитектура” бр.4/ 2005
§ Завръщането на модернизма в жилищната архитектура - сп. “Архитектура”
бр.З -11/2004
§ Общественото участие в градското развитие започва от САБ и КАБ , "Български
архитект", 03'2004
§ Алтернативни подходи за решаване на жилищните проблеми на ромите у нас Строителство- градът - бр. 3 - 19.02.2004
§ Холандският опит в градското планиране и публично-частните партньорства перфектният баланс между обществени и частни интереси, "Строителство - Градът",
02'2004
§ Що е устойчиво развитие на жилищната и градската среда и има ли почва у нас? "Български архитект", серия от 6 статии, 01-03'2002
§ Традиции и практики в жилищните форми и градското развитие в България и САЩ опит за сравнение - серия от 6 статии в "Строителство-Градът"- 10-11/2002 и
"Архитектура"- 10-12 (бр. 5-6), 2002 в съавторство със Соня Хърт - преподавател в
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Технологичния институт на Вирджиния, САЩ
§ Европейски системи за градско планиране и развитие, - серия от 4 статии Строителство - Градът, 10-11'2000
§ Ефективно ли е свръх-интензивното жилищно застрояване? – Строителство - Градът,
02'1999

Доклади пред Международни конференции и конгреси
§ Съвместен Конгрес на ACSP/ AESOP (Американската и Европейската асоциации на
училищата по градско планиране), Университет на Илинойс в Чикаго, Чикаго - доклад
The evolution of the planning process in Bulgaria – ‘from plan to market’ to something in
between – the case of the tourism sector, в съавторство с д-р Джером Андерсон,
Университет на Нюкасъл на Тайн
§ Международна конференция City Futures, University of Illinois at Chicago, Чикаго, 2004 –
доклад: Sustainability in Alternative Urban Contexts – the South-Eastern European
Experience, (един от 10те доклада, включени в Отчета на декана на CUPPA пред US
Department of Housing and Urban Development)
§ Международна конференция Winds of Societal Change – Remaking Post-communist Cities
– University of Illinois at Urbana, Урбана, Илинойс, 2004 – доклад: Interests and Powers of
the Main Parties Involved in the Market Process of Urban Development in Eastern Europe, the
Case of Bulgaria
§ XXI Конгрес на Международния съюз на архитектите – Берлин, 07.2002, доклад:
Проблеми на устойчивостта на градското развитие в Източноевропейските страни

Подпис:
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