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С Т А Н О В И Щ Е 

за 

оценка на кандидат по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов, департамент „Администрация и 

управление“, факултет ФДЕНО, НБУ, (единствена кандидатура по обявения конкурс). 

Тема на монографичен труд: „Либерализираният пазар на електрическа енергия: 

конкуренция, потребление и пазарна структура“. 

Член на научното жури: Проф. д-р Иван Йочев Боевски – Нов български университет, 

гр. София, 3.0. „Социални, стопански и правни науки”, 3.8. „Икономика“.  

Основание за представяне на становището: Участие в състава на научното жури по 

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, съгласно Заповед № 3-РК-

240/18.05.2022 и обявен в ДВ бр.22/18.03.2022г 

Моето становище съм разработил при спазване на 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 и при изпълнението на 

наукометричните критерии за ПН 3.7„Администрация и управление“ за заемане на 

академична длъжност „доцент“. 

Структурата на становището, което съм изготвил по-долу, следва образеца за изготвяне 

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

 

1. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

При прегледа на представените от кандидата гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов 

документи за участие в конкурс за академична длъжност „доцент“ установих, че те са в 

съответствие с наукометричните показатели, заложени в Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ), с Правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ) 

и с изискванията на Наредба за развитието на академичния състав на НБУ и са както следва:  

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

 Група В (мин. изисквания от 100 точки) - представена е монография (заглавието 

е посочено от мен по-горе), отговаряща на 100 точки; 

 Група Г (мин. изисквания от 200 точки) - представени са материали за 293,3 

точки (47% над минималните); 

 Група Д (мин. изисквания от 50 т.) – събрани 105 точки (110% над минималните); 

 Група E (мин. изисквания от 0 т.) - неизискуеми за доцент; 

 Група Ж (мин. изисквания от 50 т.) – събрани 85 точки (70% над минималните); 

 Група З (мин. изисквания от 70 т.) – събрани 80 точки (14% над минималните); 
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 Група И (мин. изисквания от 50 т.) – събрани 105 точки (110% над минималните). 

Господин Аврамов за участие в конкурса има общ сбор 818,3 точки, при изискуеми 

570 точки (общо 44% над минималните). 

Следователно, кандидатът представя научна продукция и материали, 

превишаващи минималните национални и допълнителни изисквания на НБУ почти 

наполовина. 

2. Изследователска дейност и резултати 

Кандидатът представя за оценка в обявения конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” монография (хабилитационен труд), книга, публикувана на базата на 

защитен дисертационен труд и 23 научни статии и доклади (различни от тези, представени 

за придобиване на ОНС „доктор“).  

2.1. Оценка на монографичния труд или други публикации, съответстващи 

по обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора. 

Монографичният труд „Либерализираният пазар на електрическа енергия: 

конкуренция, потребление и пазарна структура“ е издаден през 2021 г. с положителна 

оценка от двама рецензенти, известни, утвърдени и признати в научните среди. 

Монографията притежава доказана научна и учебна стойност. Разработена е в пет глави. 

Обемът е 223 страници, от които 194 с. са основен текст, а отделно – библиография и 

приложения. Цитирани са 99 литературни и източника, основно на английски език.  

Монографията недвусмислено показва, че нейният автор е достигнал зрялост като 

академичен изследовател. 

2.2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени 

след назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“. Тя включва и оценка 

на изискването за рецензираност на изданията. 

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов, в своята Самооценка за изпълнение на минимални 

национални изисквания и изисквания на НБУ за научна, преподавателска и творческа 

дейност за заемане на академична длъжност „доцент“ и справка за оригинални научни 

приноси към доказателствата по Приложение 2, представя за оценка следните видове 

публикации: 

 Книга, публикувана на базата на защитен дисертационен труд – 1 бр. на 

български език; 

 Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове -  23 бр., от които две в 

съавторство, а 21 – самостоятелни. 

В горепосочените видове публикации (общо 23, извън хабилитационния труд и 

книгата, публикувана на базата на защитен дисертационен труд), откроявам следните 

фокуси: 
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 Анализ на рискове и управленски решения в енергийния сектор. Публикациите 

в тази група (група Г, показател 7 - № 2, № 3, № 4, № 6-9, № 11-18), са посветени на 

актуални и значими проблеми в сферата на управлението и регулацията в енергийния 

сектор; мониторинг, анализ и извеждане на мерки за въздействие върху 

идентифицирани рискове в сектора, както и анализ на пазарната структура и 

конкуренцията на пазарите на електричество, природен газ и течни горива. 

 Интердисциплинарни методи и инструменти в мениджмънта (група Г, 

показател 7 - № 5, № 20-22). Като акценти могат да се определят демонстрирането на 

връзки между качеството на образованието и иновациите, възможността за подобряване 

на публичните услуги чрез аутсорсинга им към частния сектор, ролята на етичните 

норми и доверието за ефикасността на работните процеси в организацията, 

насърчаването на иновациите за пазарната дифузия на нови технологии. 

 Количествени модели за анализ на пазарната структура и динамиката на 

конкуренцията на пазара на електрическа енергия (група Г, показател 7 - № 10, № 19). 

Тези публикации са във връзка с темите в монографичното изследване. 

Посочените фокуси са напълно в съответствие с професионалното направление на 

конкурса и с преподавателската дейност на д-р Аврамов. Те представляват според мен 

ценни и значими за науката и практиката собствени изследвания, анализи, изводи и 

препоръки, които се характеризират със собствени научни и научно-приложни приноси. 

Тези факти ми дават основание за висока оценка на неговата научно-изследователска 

работа и съответни приноси, с които той участва в конкурса за заемане на академична 

длъжност „доцент“. 

2.3. Цитиране от други автори 

Необходимият брой цитирания са удостоверени с копия на съответните публикации, 

предоставени на хартиен носител и електронно сканирано копие. Сред проверените 

източници са установени 14 позовавания на публикации на д-р Виктор Аврамов. Три от 

публикациите му са цитирани в научни издания, реферирани и индексирани в световно-

известни бази данни (група Д, показател 11 № 1).  

Горепосочените факти ми дават основание да направя следното заключение: 

Господин Аврамов е утвърден автор-изследовател на научната сцена и разпознаваем 

експерт за практиката. 

3. Учебна и преподавателска дейност 

Общият преподавателски стаж на кандидата е 9 години и 8 месеца към момента на 

изготвяне на моето становище. Личните ми наблюдения върху преподавателската му 

дейност датират от 2012 г. до сега, като за този период ще бъде и моята оценка, при 

използване и на предоставената справка за дългосрочно атестиране за по-кратък период (за 

периода 2014/15г.-2021/2022г.): 

3.1. Учебна работа на кандидата 

Самостоятелно Аврамов чете лекции в курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“, както и изработва собствени учебни програми в НБУ. В допълнение на тези 
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дейности той е научен ръководител на 54 дипломанти, които успешно са защитили своите 

дипломни тези. Рецензирал е 105 разработки на студенти на фаза предзащита. Участвал е в 

227 изпитни комисии. Средногодишното й аудиторно и извънаудиторно натоварване далеч 

надхвърля минимално изискуемото. 

Д-р Виктор Аврамов участва в създаването на БП „Управление на бизнеса и 

предприемачество“ и е автор на МП „Устойчиво управление и развитие на енергийния 

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

транспорт“.  

Отдадеността му към преподаването намира своята оценка и от страна на неговите 

студенти. Тази оценка е отличен 4,61 от максимална 5 (съгласно предоставена Справка от 

Център за качество и оценяване), която за мен е значим показател за неговата утвърденост 

като академичен преподавател в НБУ. 

3.2. Публикувани учебни материали 

В учебната платформа Мудъл-НБУ кандидатът е разработил авторски учебни 

материали в следните курсове: BUBB600 Евристични методи и управленски решения:  

електронен учебник (58 стандартни машинописни страници); BABB537 Управление на 

промените; MBAM172 Изкуството на преговорите (експерти от практиката) – презентации 

и симулации. 

3.3. Разработени учебни програми 

Д-р Виктор Аврамов е участвал в разработването на общо 4 бакалавърски и 

магистърски програми в департамент Администрация и управление на НБУ.  

На базата на фактите и междинните оценки, изложени в т. 3, мога безспорно да 

заключа, че кандидатът показва достатъчно и успешно включване в учебната и 

преподавателска дейност на НБУ. Това го представя като отговорен и коректен 

академичен преподавател. Това е напълно достатъчно за заемане на длъжността 

„доцент“. 

4. Административна и обществена дейност 

В Самооценка за изпълнение на минимални национални изисквания и изисквания на 

НБУ за научната, преподавателска и творческа дейност за заемане на академична длъжност 

„доцент“ и Справка за оригинални научни приноси към доказателствата по Приложение 2 

Виктор Аврамов представя значителна по обем и съдържание административна и 

обществена дейност, която включва следното: 

Той осъществява активна административна дейност в НБУ, като програмен 

директор/програмен консултант от 2012 до 2019 г. и като Директор на програмния съвет на 

департамент „Администрация и управление“ от 2019 г. до сега. Участвал е като член на 

Комисия по акредитация на Бакалавърския факултет. Активно участва в кандидат-

студентските кампании и комисиите по прием на кандидат-студенти. Активно участва в 

редовните заседания на департаментни и програмни съвети, спазва приемното време като 

преподавател и провежда редовно учебните си занятия..  
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Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е директор на УПИЗ „Лаборатория по количествени 

методи и моделиране“ към НБУ. Участвал е като експерт в екипа на Лаборатория/Център 

за анализ и управление на рискове. Има множество интервюта в медиите в качеството си на 

енергиен експерт от името на НБУ.  

Фактите, изложение в точка 4, сами водят до заключението, което аз напълно и 

убедено формулирам: д-р Виктор Аврамов със своята административна и обществена 

дейност се вписва напълно успешно и съдейства успешно за развитието и 

усъвършенстването на академичния процес в НБУ. 

5. Лични впечатления от кандидата (ако има такива) 

Познавам Виктор повече от 16 години, тъй като той е един от изследователите, които 

се занимава с фокусирани върху институционални актьори проучвания, с които се 

занимавам от много години и аз. За мен беше много интересно и ползотворно да дискутирам 

с него още като млад и неутвърден учен, но показващ огромна заинтересованост и 

потенциал. Затова аз го поканих и работихме съвместно по проект финансиран от 

Европейската Комисия. 

Както вече споменах, но държа да повторя, защото считам че е значимо, той се вписа 

изключително бързо и адекватно във всички структури на НБУ. За тези факти са 

необходими коректност, емпатия, скромност, себеотдаване, които той прояви в завидна 

степен. 

Всички тези качества той показа и към студентите, допълвайки ги с компетентност 

и отдаденост по време на тяхното обучение и консултиране.  

Освен това при нашите съвместни академични, научни и житейски дискусии той 

непрекъснато се проявяваше като адекватен преподавател и учен от една страна и като 

приятен, скромен и човечен събеседник от друга. 

В тази връзка аз особено много ценя както преподавателя и учен гл. ас. д-р 

Аврамов, така и човека и колега Виктор. 

6. 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, както и човека и колега ВИКТОР от трета, 

ми дават основание да заключа, че кандидатът притежава (1) много задълбочени 

теоретични познания по тематиката, (2) демонстрира забележителни способности за 

провеждане на самостоятелно научно изследване, (3) 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. 

7. Заключение 
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Всичко гореизложено ми дава основание да оценя с пълна убеденост положително 

преподавателската, научна и научно-приложна дейност на кандидата Виктор Станиславов 

Аврамов. Тази оценка представлява моето основание безусловно да считам и заявя, че 

той е изключително подходящ за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Затова бих желал напълно категорично и без всякакви съмнения да предложа на 

уважаемото Научно жури да гласува положително, а на академичните органи на НБУ да 

изберат д-р Виктор Станиславов Аврамов на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ (мениджмънт и регулация 

в енергийния сектор), област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни 

науки“, към департамент „Администрация и управление“, факултет ФДЕНО, НБУ - София. 

 

Дата: 10.06.2022 г.   ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

  

 (проф. д-р Иван Боевски) 


