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Становище 
от доц. д-р Надя Иванова Маринова, НБУ, Департамент „Администрация и 

управление“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление”, 

 

Относно: конкурс за доцент в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (мениджмънт и регулация в енергийния сектор), обявен в ДВ 

бр.22/18.03.2022г., с кандидат гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на Научното жури по 

конкурса съгласно Заповед № 3-РК-240/18.05.2022 на Ректора на НБУ и решение от 

първото заседание на Научното жури от 26.05.2022г. 

 
Становището е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение 

(ППЗРАСРБ) и Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ. В структурно отношение 

становището се състои от VI части и заключение съобразно образец за изготвяне на 

становище за заемане на академична длъжност „доцент“ в НБУ.  

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

В обявения конкурс участва един кандидат – гл.ас. д-р Виктор Станиславов 

Аврамов. Представената по конкурса документация отговаря на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (чл.2б) и Правилника за 

приложение му (чл.1а, ал.1), и на Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ 

(Приложение 2, Издание 21/29.11.2021 г.в сила от 23.12.2021 г.). 

От предоставената от кандидата гл.ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов справка 

за самооценка се вижда, че тя покрива необходимите минимални изисквания за научната, 

преподавателската и изследователска дейност за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, съобразена с ППЗРАСРБ, както следва: 

 Група А (мин. изискуеми 50 точки) - представени са материали за 50 точки; 

 Група В (мин. изискуеми 100 точки) - представена е монография отговаряща 

на 100 точки; 

 Група Г (мин. изискуеми 200 точки) – представени са материали за общо 293,3 

точки; 

 Група Д (мин. изискуеми 50 т.) – общо 105 точки; 

 Група E – неизискуеми за доцент; 

 Група Ж (мин. изискуеми 50 т.) – общо 85 точки; 

 Група З (мин. изискуеми т 70 т.) – общо 80 точки; 

 Група И (мин. изискуеми 50 т.) – общо 105 точки. 

Общият брой точки на кандидата (818,3т) по показателите за оценка надвишава 

необходимия минимум (570т).  

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов участва в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(мениджмънт и регулация в енергийния сектор) в НБУ с: 

 една монография (хабилитационен труд); 

 една книга, публикувана на базата на защитен дисертационен труд; 
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 23 статии и доклади, от които 21 са самостоятелни публикации в издания с научно 

рецензиране и са различни от тези, представени за придобиване на ОНС „доктор“; 

 

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.  

Представения за конкурса монографичен труд е озаглавен „Либерализираният 

пазар на електрическа енергия: конкуренция, потребление и пазарна структура”. В него 

изследователския фокус е насочен върху развитието на европейската и българската 

политика в областта на пазарите на електрическа енергия, и върху два конкретни 

въпроса: цикличната вариация на потреблението в различните времеви интервали и 

пазарната структура на един конкретен пазар.   

Монографията е издадена през 2021 г. в издателството на НБУ, в структурно 

отношение има пет глави, обем от 223 стр., цитирани са почти 100 литературни 

източници. 

Като научни резултати в изследването могат да бъдат откроени:  

 анализ на еволюцията на европейската политика на либерализация на 

пазарите на електрическа енергия и критичен анализ на българските 

стратегии и политики в сектора. Това е направено с фокус върху 

резултатите от тези процеси на ниво ЕС и за България, като за целта е 

направено сравнение, съответно със САЩ (за ЕС) и със ЕС (за България), 

за да може на тази база да се открои до каква степен тези политики са 

успешни; 

 изследване и прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, 

което разкрива особеностите и цикличния му характер, и анализ и 

прогнозиране на борсовите цени, което също показва специфичните 

характеристики на динамиката им; 

 анализ на пазарната структура, което включва стимулационен модел с 

използването на оценки за разходите на група производители на 

електрическа енергия. Тези оценки са направени с използването на реални 

данни от счетоводните отчети на дружества – основни производители на 

електричество в България; 

 оценка на постигнатите резултати в контекста на пазарните специфики и 

потребността пазарите на електрическата енергия да бъдат регулирани, 

което е породено от специфичните им икономически характеристики. 

Монографичният труд на гл. ас. д-р Виктор Аврамов е посветен на актуална тема 

и има практическа насоченост, особено в областта на регулацията и анализа на пазарите 

на електрическа енергия. 

 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески изяви), 

направени след назначаването на академичната длъжност „гл.асистент“ или 

академичната длъжност „доцент“ (при кандидатите за професор). Тя включва и 

оценка на изискването за рецензираност на изданията.  

Представените публикации извън хабилитационния труд включват книга, 

публикувана на базата на защитен дисертационен труд и общо 23 статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове. Всички публикации са във връзка с областта на 

обявения конкурс – 3.7. Администрация и управление (мениджмънт и регулация в 

енергийния сектор). В тях могат да се откроят следните изследователски фокуси: 

 анализи на пазарната структура, регулацията и управленските рискове в 

енергийния сектор; 
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 изследвания за ролята на образованието, институциите и иновациите за 

ефективността на бизнес организациите и тези в публичната сфера;  

 прилагане на количествени методи за симулиране и анализ на пазарната 

структура и конкуренцията в енергийния сектор. 

 

Представените публикации и експертната дейност на кандидата са оценени 

в практиката и не повтарят публикациите за придобиване на ОНС „Доктор“ и 

академична длъжност „главен асистент ”. 

 

3. Цитиране от други автори.  

Публикациите, съдържащи необходимият брой цитирания са предоставени на 

хартиен носител и електронно сканирано копие. В тях се установяват 14 позовавания на 

публикации от кандидата. Три от публикациите са цитирани в реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни научни издания. Кандидатът отговаря на 

изискванията. 

 

Общата ми оценка за изследователската дейност на гл. ас. д-р Виктор 

Аврамов е положителна. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  
Кандидатът по конкурса е щатен преподавател в НБУ от близо 10 г. Като главен 

асистент и директор на програмния съвет в департамент „Администрация и управление“ 

д-р Виктор Аврамов участва в създаването на успешно стартирали нови учебни 

бакалавърски и магистърски програми, сред които е най-голяма програма към 

департамент: „Управление на бизнеса и предприемачество“ РО и ДО. 

В  учебната платформата Мудъл на НБУ, гл. ас. д-р Виктор Аврамов има 

публикувани авторски учебни материали по основни курсове в учебните програми към 

Департамента, като  преподава в курсове на чужд език.  

За анализирания период, от представената документация се вижда, че гл.ас. д-р 

Виктор Аврамов е бил научен ръководител на 54 студента, има изготвени 105 рецензии 

и е участвал в 227 изпитни комисии. За последните 5 години средната оценка на 

студентите за удовлетвореността от курсовете на гл. ас. д-р Виктор Аврамов е 4,61  от 

максимална 5. 

В преподавателската си дейност гл.ас. д-р Виктор Аврамов активно участва в 

осигуряването на практическото обучение на студентите, изнасял е публични лекции, 

участвал е в програмите за обучение на преподавателския и административния състав на 

НБУ.   

На база на горното, оценявам учебната и преподавателска дейност гл. ас. д-р 

Виктор Аврамов високо и считам, че напълно отговаря за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е програмен консултант от 2012 г., т.е от постъпването 

си на работа в НБУ, а е Директор на програмния съвет на департамент „Администрация 

и управление“ от 2019 година, както и директор на УПИЗ „Лаборатория по количествени 

методи и моделиране“ към МФ на НБУ. Той е сред главните действащи лица в рамките 

на кандидат-студентските кампании за програмите на Департамента. Участва в 

заседанията на департамента и на програмния съвет, спазва приемното време като 

преподавател и провежда редовно учебните си занятия. Има редица участия в медиите 

като енергиен експерт от името на НБУ. 
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Горното дава основание за заключението, че гл. ас. д-р Виктор Аврамов 

допринася за развитието и усъвършенстването на учебния процес в различни 

бакалавърски и магистърски програми в НБУ. 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

 

Личните ми впечатления за Виктор Аврамов са, че той е лоялен, отзивчив, 

коректен. Tой е високо отговорен, креативен, прецизен и инициативен в работата си. 

Виктор Аврамов е ангажиран със значителна по обем и съдържание 

административна и обществена дейност и се справя успешно.  

В преподавателската си дейност широко прилага интерактивни средства за 

обучение, а в научно-изследователската - системно-интегрирания подход.  Ползва се с 

безспорен авторитет между колегите си и с добро име между студентите, поддържа 

интевзивни контакти с експерти от бизнеса. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на 

кандидата. 

 

Общо ми впечатление от качествата на монографичния труд, предоставените за 

оценяване публикации, цитирания от една страна и от преподавателската и научна 

дейност на гл. ас. д-р Виктор Аврамов от друга страна и като колега, ми дават основание 

да заключа, че кандидатът притежава: 

 

 много задълбочени теоретични познания по тематиката; 

 демонстрира забележителни способности за провеждане на самостоятелно 

научно изследване; 

 притежава значими колегиални и човешки качества.  

Цялата тази положителна съвкупност му позволяват да отчита и интерпретира по 

адекватен начин получени научни данни, да формулира съответните научни изводи, 

които да му дадат възможност да развие и придобие необходимите и достатъчни качества 

и умения за академично израстване. 

Към неговата бъдеща научна и  преподавателска дейност могат да се отправят 

следните препоръка: 

 да продължи да съчетава изследователската и преподавателската си работа. 

 

Заключение  

Кандидатът по конкурса гл. ас. д-р Виктор Аврамов отговаря на изискванията за 

заемането на академичната длъжност „доцент“, съгласно ЗРАСБРБ, правилника за 

неговото приложение (ППЗРАСРБ), както и на Наредбата за развитие на академичния 

състав в НБУ. 

Предлагам на членовете на Научното жури кандидата по конкурса гл. ас. д-р 

Виктор Станиславов Аврамов да бъде избран за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.7 Администрация и управление в НБУ 
(мениджмънт и регулация в енергийния сектор). 

 

 

 

Дата 22.06.2022      Подпис ……………. 
 


