
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Митко Атанасов Димитров, от Институт за икономически изследвания 

при БАН, професионално направление 3.8.,  

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент, по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(мениджмънт и регулация в енергийния сектор), обявен в ДВ бр. 22/18.03.2022 г.,  

с кандидат гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов. 

 

 

Конкурсът за заемане на научната длъжност „Доцент” е обявен за нуждите на 

департамент „Администрация и управление“, към факултет ФДЕНО на Нов Български 

Университет. Единствен  участник в него е д-р Виктор Станиславов Аврамов, главен 

асистент  в същия департамент. 

През 2002г. Виктор Аврамов е придобил магистърска степен по Публична 

администрация в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава докторска степен 

в същия университет с тема на дисертацията: “Процесът на изработване на енергийната 

политика на Европейския съюз: актьори, комуникация и взаимодействие“. От 2012г. д-

р Аврамов работи в департамент „Администрация и управление“ на Нов Български 

Университет, отначало като асистент, а от 2014г. като главен асистент. Гл.ас. д-р  Виктор 

Аврамов владее и ползва в работата си английски(С1), немски(В1) и руски(В2) език и 

притежава добри компютърни умения. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е изпълнил, а по много показатели надхвърлил минималните 

национални изисквания и изискванията на Нов Български Университет към научната и 

преподавателската дейност за областта на конкурса за „доцент“, определени от 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и от Наредба за развитието на академичния състав на НБУ.  

Д-р Аврамов участва в конкурса със задължителните дисертационен и хабилитационен 

труд. В раздела за публикации той участва с публикувана книга на базата на 

дисертационния му труд и с 23 статии в научни списания, статии и студии в сборници и 

доклади в сборници от национални и международни конференции. Точките, които 

получава в Група Г (Публикации) надхвърлят с близо 50% минималния брой, а в група 

Д (Цитирания), повече от 2 пъти. 

Подобни са постиженията на кандидата за „доцент“ и в трите групи от показатели, които 

са специфични за НБУ – учебна работа, организационна и обществена работа. Гл. ас. 

Виктор Аврамов събира общо в посочените групи 270т., вместо необходимите 170т. 



 

 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора.  

Гл. ас. д-р Аврамов участва в конкурса за доцент с монографията „Либерализираният 

пазар на електрическата енергия“. В нея са разгледани основните икономически 

характеристики на пазарите на електрическа енергия, компонентите им, общите модели 

на конкуренция и принципите на пазарната регулация. Авторът претендира за следните 

основните резултати (или приноси) на това изследване: 

 аргументирането на централната роля на пазарния дизайн (регулацията) за 

доброто функциониране на пазарите; 

 това, че липсата на приоритети и хаотичното формализиране на процеса на 

либерализация (за България) довеждат до запазване на пазарната доминация на 

държавните енергийни дружества и нецелесъобразни разходи за излишни 

инвестиционни проекти – както теорията предвижда; 

 вариациите на потреблението (товара на електроенергия) са детерминирани от 

социалната и икономическа активност на потребителите, от потребността за 

отопление и охлаждане, календара и годишната цикличност на времето; 

 пазарните резултати зависят най-вече от пазарната структура, чувствителни са 

спрямо времевия интервал и цикличността на потреблението и спрямо разходите 

за квоти на емисии. 

По мое мнение приносите са добре формулирани и точно отразяват постигнатите 

резултати от изследването. 

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 Аврамов участва в конкурса и с 23 статии, студии и доклади които тематично 

могат да бъдат разделени в две групи – проблеми на енергийния сектор и други 

управленски проблеми. Всички публикации, по мое мнение, са рецензирани или, както 

е случая с докладите от конференции, са подложени на публично обсъждане. 

В първата група публикации се продължават и разширяват изследванията от 

дисертацията и монографията като се разкриват нови страни, идентифицират се нови 

рискове или се анализират политически решения, свързани с енергийните проблеми. 

Във втората група публикации се изследват 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 и други управленски проблеми. 

 



 

 

3. Цитиране от други автори.  

Д-р Аврамов има 14 цитирания на 5 от неговите публикации, h-индекс=2. Точките, които 

са събрани в тази група са над два пъти повече, от минималния брой. Те са почти по 

равно разпределени между цитирания в световни бази данни и такива в нереферирани 

издания. Прави впечатление, че половината от цитиранията са от един автор.  

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и 

приложение на получените резултати в практиката.  

Гл. ас. д-р Аврамов полага усилия за приложение на получените от него научни 

резултати чрез: 

 Развиване на методологиите за дългосрочно прогнозиране на товара и 

краткосрочното прогнозиране на борсовата цена на електроенергията. 

 Създаване 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. 

 Анализиране на бизнес средата в енергийния сектор и изработване на мерки за 

подобрението й с оглед на неизбежната трансформация на енергийния сектор в 

следващите години. 

 Създаване на бизнес симулации с висока степен на реализъм с цел интегриране в 

учебните програми. 

Той е ръководител на проект за извършване на консултантски услуги с възложител 

„МАРКЕТ ЛИНКС” ООД и изпълнител УПИЗ – Лаборатория „Количествени методи и 

моделиране“. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Гл. ас. д-р Аврамов e инициатор и активно участва в създаването на няколко успешно 

стартирали програми - БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ – редовно и 

дистанционно обучение, магистърска програма „Устойчиво управление и развитие на 

енергийния сектор“ и магистърска програма „Бизнес развитие в мрежови индустрии: 

енергия, телекомуникации, транспорт“.  

Също така, той участва много активно и в разработване на нови курсове към програми. 

През периода 2015-2019г. д-р Аврамов е разработил 8 нови курса по „Управление на 

бизнеса и предприемачество", Стратегии за развитие на бизнеса, Евристични методи и 

управленски решения, Евристични методи и управленски решения, Стратегии за 

развитие на бизнеса, Индустриална организация, Икономически основи на бизнеса и 

Основи на мениджмънта.  



 

Гл. ас. д-р Аврамов активно участва и с авторски материали в MOODLE НБУ за следните 

курсове - Евристични методи и управленски решения, Управление на промените и 

Изкуството на преговорите.  

Преподавателската работа на гл. ас. д-р Виктор Аврамов се оценява високо и от 

студентите, на които преподава. Неговата средна оценка от студентските анкети за 

последните десет семестъра е отличен 4,61 (максимална оценка 5.00). 

 

IV. Административна и обществена дейност  

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов участва активно в колективни органи на управление на НБУ. 

От 2019г. той е Директор на Програмен съвет към Департамент „Администрация и 

управление“ и Ръководител на Учебно практическо изследователско звено 

„Количествени методи и моделиране“. 

Член на Комисията по акредитация към Бакалавърски факултет (октомври 2017 – април 

2021) 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Не познавам лично гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов. 

 

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

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е активен и успешен млад преподавател и изследовател в 

интересна и актуална област на преподаване и изследване. Според мен, той трябва да 

положи още усилия да направи резултатите от изследванията си по-широко известни 

чрез публикации на английски език в световните бази данни. 

 

Заключение: Всичко изложено в настоящето становище ми дава основание да считам, 

че гл. ас. д-р Виктор Станиславов Аврамов отговаря на условията и изискванията на 

ЗРАСРБ и на Правилниците на неговото прилагане на МОН и на НБУ, за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по професионално направление 3.7. Администрация 

и управление (мениджмънт и регулация в енергийния сектор). На лице са всички 

необходими условия, за да направя положителното си заключение за присъждане на 

академичната длъжност „Доцент” на гл. ас. д-р Виктор Аврамов за нуждите на 

департамент „Администрация и управление“, към факултет ФДЕНО на Нов Български 

Университет и предлагам да бъде допуснат до избор от Академичен съвет. 

 

 

Дата: 22.06.2022г.       Подпис ………………. 

 


