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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Нов български университет, 

3.7. Администрация и управление (кохезионна политика и регионално развитие)  

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”, професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (мениджмънт и регулация в енергийния сектор) с кандидат  

гл.ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

участва един кандидат – гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов, който 

представя самооценка и доказателства в пълно съответствие с разпоредбите на 

националното законодателство и с нормативните документи на НБУ.  

Считам, че със своята дейност д-р Аврамов е изпълнил минималните 

изисквания към научната и преподавателската дейност за област 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, определени от Правилника за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, както и изискванията на 

Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ, на които трябва да 

отговарят кандидатите за заемане на академичната длъжнаст „доцент“. Общият 

брой на точките по всички показатели надвишава минималния брой точки – 

представени са доказателствени материали, които сумарно възлизат на 818,3 т. 

при изискуем мининум 570 т., като по някои групи показатели (Г, Д, Ж, И) 

надвишението е значително.  

През 2012 г. Виктор Станиславов Аврамов е придобил образователната и 

научна степен „доктор” в Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

Философски факултет в професионално направление: 3.3. Политически науки, 

което се удостоверява с Диплома СУ 2012 - 17/15.03.2012. Темата на 

дисертационния труд е: „Процесът на изработване на енергийната политика на 

Европейския съюз: актьори, комуникация и взаимодействие“. През 2014 г. след 

успешно издържан конкурс д-р Виктор Станиславов Аврамов е назначен на 

академичната длъжност „главен асистент“ в Нов български университет, 

професионално направление 3.7. Администрация и управление. Информацията 

за дисертационният труд на гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов, както и тази 

за заеманата от него академична длъжност с нанесени наукометрични 

показатели е достъпна на страницата на Националния център за информация и 

документация на адрес: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/38824. 

 

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/38824
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ІI. Изследователска дейност и резултати 

 

1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации, 

съответстващи по обем и цялостност на монографичен труд, включваща 

оценка на научните и научно-приложните приноси на автора 

В конкурса за академична длъжност „доцент“, като хабилитационен труд, 

гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов е представил монография 

„Либерализираният пазар на електрическа енергия: конкуренция, потребление и 

пазарна структура“ с обем 223 стр., Издателство НБУ, 2021, научен редактор: 

проф. Евгения Стоименова, дмн; рецензенти: доц. д-р Иван Костов, доц. д-р 

Георги Илиев, ISBN 978-619-233-107-8. Информацията за монографията на 

кандидата е налична в платформата КОБИСС на адрес: 

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/49215496. 

В монографията са изследвани в детайли основните икономически 

характеристики на пазарите на електрическа енергия, компонентите им, общите 

модели на конкуренция и принципите на пазарната регулация. Темата на 

монографичния труд на гл. ас. д-р Аврамов е изключително актуална. Авторът си 

поставя и постига целта да бъдат проучени и анализирани задълбочено две 

специфични характеристики на пазара на електрическа енергия – цикличната 

вариация на потреблението (годишно и седмично, в т.ч. съобразно цикъла на 

работните и почивните дни и в рамките на денонощието) и връзката между 

„пазарния дизайн“ и пазарната структура.  

Изследването на д-р Аврамов има както теоретична, така и приложна 

насоченост. Оценката ми за научните и научно-приложните приноси на автора в 

представения монографичен труд е положителна, като считам, че най-значимите 

от тях са: 

 анализ на развитието и оценка на резултатите от политиките за 

либерализация на пазарите на електрическа енергия в Европейския съюз.; 

 аргументиране на централната роля на пазарния дизайн (регулацията) за 

доброто функциониране на пазарите; 

 тезата, че пазарните резултати зависят най-вече от пазарната структура, 

чувствителни са спрямо времевия интервал и цикличността на 

потреблението и спрямо разходите за квоти на емисии; 

 анализ на вариациите на потреблението (товара на електроенергия), 

които са детерминирани от множество взети под внимание от автора 

фактори (социалната и икономическа активност на потребителите,  

потребността за отопление и охлаждане, календара и годишната 

цикличност на времето); 

 анализ на ролята на пазарната структура за пазарните резултати, 

включващ изследване на поведението на група пазарни участници на 

олигополен пазар при липса на регулирани цени. 
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2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след 

назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“ 

В самооценката и доказателствените материали д-р Виктор Аврамов 

представя публикации след назначаването на академичната длъжност „главен 

асистент“, чийто сбор възлиза на 313,3 т. при изискуеми 200 т. по група 

показатели Г.  

Д-р Аврамов участва в конкурса за академичната длъжност „доцент“ с: 

- публикувана книга на базата на защитен дистертационен труд: „Процесът на 

изработване на енергийната политика на Европейския съюз: актьори, 

комуникация и взаимодействие“, обем: 204 стр., изд. „Аскони“, София, 2019 г., 

ISBN 978-954-383-130-2. 

- 23 статии и доклади в нереферирани издания с научно рецензиране или 

редактирани колективни томове, от които две в съавторство. 

Основните приноси на гл. ас. д-р Виктор Аврамов в приложените за участие 

в конкурса за академичната длъжност „доцент“ публикации могат да бъдат 

обобщени, както следва: 

- осъществени са анализи на политическите решения относно 

либерализацията не енергийния сектор, големите енергийни проекти, кризата 

с ВЕИ и проблема за независимостта на енергийния регулатор. 

- изследвани са нови и вече идентифицирани рискове за пазарите на 

електрическа енергия, горива или природен газ; 

- предложени са мерки за управленско въздействие спрямо идентифицираните 

рискове с помощта на утвърдени или създадени за целта методологии; 

- анализарани са времевите редове на цените и количествата на борсовата 

търговия и е извършено моделиране на конкуренцията на борсовите пазари 

на електрическа енергия. 

- изследвани са управленски проблеми, свързани с ефекта на пандемията 

Covid-19, предложени са алтернативни методи за оценка на поведението на 

служителите, ролята на аутсорсинга за повишаване на качеството на 

публичните услуги, ролята на стимулите, произтичащи от дадена политика за 

ускоряване на технологичната промяна. 

Считам, че публикациите на д-р Аврамов отразяват научния потенциал на 

автора и подкрепят популяризирането на приносите и постиженията в работата 

му сред научната и професионална общност. Те демонстрират 

последователност в научното развитие на кандидата, основават се на 

представителна литература, формулират и доказват авторски тези, 

характеризират се с практико-приложни резултати и са в съответствие с 

направлението на обявения конкурс: 3.7. Администрация и управление, с фокус 

върху мениджмънта и регулацията в енергийния сектор. 
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3. Цитиране от други автори  

Представените за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ 

публикации на д-р Виктор Аврамов са цитирани в монографии, колективни 

томове и списания с научно рецензиране. Сред източниците са четиринадесет 

позовавания на публикации от кандидата, като три от тях са цитирани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни. Отчитам 

цитиранията на трудовете като доказателство за високата оценка, която 

получават неговите проучвания от други изследователи на проблематиката в 

сферата на енергийния сектор.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен 

модул "MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, 

работа със студенти и докторанти 

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е щатен преподавател в Нов български 

университет. Учебно-преподавателската му дейност е обвързана изцяло с 

предмета на конкурса, а натрупаният преподавателски опит и неговата 

квалификация напълно отговарят на стандартите за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление. В периода 2014/2015 – 2021/2022 г., за който е разработена 

самооценката на кандидата, той значително надвишава норматива както за 

аудиторна, така и за извънаудиторна заетост.  

В качеството си на Директор на Програмния съвет към департамент 

„Администрация и управление“ д-р Виктор Аврамов е инициатор и участник в 

създаването на БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ – редовно и 

дистанционно обучение, автор на МП „Устойчиво управление и развитие на 

енергийния сектор“ и на МП „Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, 

телекомуникации, транспорт“. Участва активно в разработването на нови и 

усъвършенстването на съществуващи курсове с оглед актуализиране на тяхното 

съдържание в контекста на изискванията на бизнеса. 

Преподавателската му дейност се оценява от студентите отлично – 

средната оценка от обучаемите за удовлетвореността им от курсовете, които 

води гл. ас. д-р Виктор Аврамов, е 4,61 при максимална 5 (съгласно справка от 

Център за качество и оценяване на НБУ). 

В обучителната платформа на НБУ гл. ас. д-р Виктор Аврамов има 

публикувани множество и разнообразни авторски учебни материали по всеки 

един от преподаваните от него курсове. 

В последните 5 години д-р Виктор Аврамов е бил научен ръководител на 

54 студенти, разработил е 105 рецензии на бакалавърски и магистърски тези, 

участвал е в 227 изпитни комисии. Участвал е и участва в осигуряването на 

практическото обучение на студентите чрез стажове в Corporate Advisors ООД, 
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осъществява съвместно със студенти от програмите на направление 3.7. 

Администрация и управление редица изследвания съвместно и представя 

резултатите от тях на национални и международни научни форуми. 

Д-р Виктор Аврамов участва активно като обучаем в програмите за 

обучение на преподавателския и административния състав на НБУ към Центъра 

за обучителни ресурси на Нов български университет. През 2019 г. той се 

включва и в качеството си на обучител в програмата за обучение на 

преподаватели и административен състав на НБУ. 

  

IV. Административна и обществена дейност 

От 2019 година д-р Виктор Аврамов е административно ангажиран в Нов 

български университет като Директор на Програмния съвет към департамент 

„Администрация и управление“. В това си качество той активно взима участие в 

кандидат-студентски кампании и в комисии по прием на кандидат-студенти. 

Участва редовно в заседанията на департаментни и програмни съвети, спазва 

приемното си време като административно и академично лице, провежда 

редовно учебните си занятия. Участва в организирането и провеждане на научни 

събития, тренингови и практико-приложни семинари, студентски дискусионни 

форуми, публични лекции, работни срещи в НБУ.  

В периода ноември 2012 – януари 2019 г. д-р Аврамов е бил програмен 

консултант към департамент „Бизнес администрация“/“Администрация и 

управление“, а от 2016 г. до 2020 г. е бил член на Комисията по акредитация към 

Бакалавърски факултет на НБУ. 

Д-р Аврамов е бил също и главен експерт към Комисията за енергийно и 

водно регулиране и експерт в Центъра за анализи и управление на рискове. 

Понастоящем гл. ас. д-р Виктор Аврамов е директор на УПИЗ 

„Лаборатория по количествени методи и моделиране“ към Нов български 

университет и като енергиен експерт участва от името на НБУ в телевизионни 

формати по проблеми в сферата на анализа на енергийните пазари и процесите 

на либерализацията им.  

 

V. Лични впечатления от кандидата  

Личните ми впечатления от научно-изследователската, 

преподавателската, административната и обществената дейност на гл. ас. д-р 

Виктор Аврамов са изцяло положителни – той е задълбочен изследовател, 

ерудиран и ценен от студентите преподавател, ангажиран с качеството на 

учебните програми в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление Директор на Програмен съвет и има множество професионални 

изяви като експерт и консултант в сфета на енергийния сектор. 
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VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на 

кандидата  

Към бъдеща дейност на д-р Аврамов бих искала да отправя следните 

препоръки: 

1. да продължи да комбинира успешно академичната си работа с тази на 

консултант и експерт по въпросите на индустриалната организация и 

анализа на енергийните пазари; 

2. да работи активно и целенасочено по изпълнението на заложените в 

научно-изследователската си програма цели, като акцентира върху:  

- анализирането на бизнес средата в енергийния сектор и изработването на 

мерки за подобряването й с оглед трансформацията на енергийния сектор в 

следващите години; 

- развиването на методологии за дългосрочно прогнозиране на краткосрочното 

прогнозиране на борсовата цена на електроенергията; 

- създаването на алгоритми и софтуерни продукти за автоматизиране на 

пазарния мониторинг и наблюдение на динамиката на борсовата цена на 

електроенергията с цел идентифициране на пазарни изкривявания; 

- създаването на бизнес симулации и интегрирането им в учебните програми. 

 

Заключение  

 

Кандидадът за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“ д-р 

Аврамов отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, правилника за неговото прилагане и 

Наредбата за развитието на академичния състав на Нов български университет.  

Всички представени по-горе аргументи са основание да дам категорично 

положителната си оценка на научно-изследователската, преподавателската, 

административната и обществената дейност на кандидата и да подкрепя избора 

на гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов за заемане на академичната 

длъжност “доцент” в НБУ в професионално направление 3.7 Администрация и 

управление (мениджмънт и регулация в енергийния сектор). 

 

 

 

 

 

21.06.2022 г.          Подпис …………….................................. 


