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Група от 
показатели  
Показател Показател Библиографско описание Точки  

 

Група А  
 

Показател №1 
Дисертационен труд 

Виктор Аврамов, Тема на дисертационния труд: Процесът на изработване на енергийната 
политика на Европейския съюз: актьори, комуникация и взаимодействие, Дата на защита: 05 
Март 2012 г., Научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова, рецензенти: доц. д-р Антоний 
Гълъбов; доц. д-р Иван Боевски. Място на провеждане: СУ, зала 500, Обем: 173 стр. 

50 
 

Група В 
 

Показател №3 
Хабилитационен труд - 

Монография 

Аврамов, В. „Либерализираният пазар на електрическа енергия: конкуренция, потребление и 
пазарна структура“, 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 

100 

 
 
 
Група Г 
 

Показател №4 
Публикувана монография, 
която не е представена 
като хабилитационен труд 

  

 Показател №5 
Публикувана книга на 
базата на защитен 
дистертационен труд 

Аврамов, В. „ Процесът на изработване на енергийната политика на Европейския съюз: актьори, 
комуникация и взаимодействие“, Обем: 204 стр. Научен редактор: доц. Д-р Иван Боевски, 
рецензенти: проф. д-р Даниела Копева, доц. д-р Кристиян Хаджиев. Изд. „Аскони“, София, 2019 
г.  
ISBN 978-954-383-130-2 

75 

 Показател №6 
Статии и доклади, 

публикувани в научни 
издания, реферирани и 
индексирани в световно 

известни база данни с 
научна информация 

 

  

 Показател №7 
Статии и доклади в 
нереферирани издания с 
научно рецензиране или 

1. Аврамов, В., 2021. Оценка на ефекта от пандемията Covid-19 върху броя на туристическите 
посещения на чужденци в България през 2020 г. В: Б. Захаринов, съст. и ред., Т. Ризова, 
съст., Икономика и бизнес в постпандемичния свят. Доклади от Международна научно-
практическа конференция – 9-11.07.2021. АСКОНИ-ИЗДАТ, 602 – 610. ISBN: 978-954-383-140-
1.  
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редактирани колективни 
томове 

2. Аврамов, В., 2020. Стратегията за Енергиен съюз - нов етап за ЕС. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 227–240. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

3. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, ноември 2016. В: В. 
Аврамов, съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на 
Център за анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 374–388. 
Достъпен на: http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8 

4. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, ноември 2018. В: В. 
Аврамов, съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на 
Център за анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 521–532. 
Достъпен на: http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

5. Мушмов, А., Боевски, И., & Аврамов, В., 2020. Алтернативни сегментационни подходи за 
обособяване типология на участниците в геймифицирана платформа, насочена към 
служителите на търговско предприятие. Българската мечта – позитивната концепция. 
Сборник статии от научно-практическа конференция. Нов български университет, 307–316. 
ISBN: 978-619-233-131-3  

6. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, май 2016. В: В. Аврамов, 
съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 337–348. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

7. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, май 2017. В: В. Аврамов, 
съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 415–426. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

8. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, май 2018. В: В. Аврамов, 
съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 495–508. Достъпен на: 

 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10/3 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10 



Библиографско описание към Приложение №2 – „Минимални национални изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да 
отговарят кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 
 

http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8.  

9. Аврамов, В., 2020. Периодичен доклад за електроенергетиката, декември 2017. В: В. 
Аврамов, съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на 
Център за анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 465–482. 
Достъпен на: http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

10. Аврамов, В., 2020. Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа 
енергия. Икономическа мисъл, 1, 65–79. Достъпен на: 
https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2020/2020-1/4v.avramov 1.pdf, ISSN: 0013-
2993  

11. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за течните горива, юни 2017. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 427–443. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8   

12. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за течните горива, декември 2016. В: В. Аврамов, 
съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 389–401. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

13. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за природния газ, октомври 2017. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 444–455. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

14. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за природния газ, април 2019. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 533–541. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

15. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за природния газ, април 2018. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
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анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 483–494. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

16. Аврамов, В., 2020. Междинен доклад за природния газ, април 2017. В: В. Аврамов, съст., 
Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 402–414. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

17. Аврамов, В., 2020. Актуализирана прогноза за електропотреблението до 2025. Периодичен 
доклад за електроенергийния баланс. В: В. Аврамов, съст., Енергийните рискове за 
България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за анализ и управление на 
рискове. София: Нов български университет, 297–311. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

18. Аврамов, В., 2020. Българските енергийни стратегии - анализ и оценка на ефектите. В: 
Аврамов, съст., Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на 
Център за анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 275–296. 
Достъпен на: http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8 

19. Аврамов, В., 2019. Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на 
електрическа енергия в условията на ниска ликвидност. Диалог. Електронно списание на СА 
"Д. А. Ценов" – Свищов, 4, 8–22. Достъпен на: https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4250. 
ISSN: 1311-9206 (online) 

20. Томов, Л., & Аврамов, В., 2018. Формален модел на аутосорсинга на публичните услуги. В: 
Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 3, 194–206. Достъпен на: 
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/download/13-formalen-model.pdf, ISSN 2603-297X  

21. Аврамов, В., 2018. Индустрия 4.0 – предизвикателства към развитието и управлението на 
човешкия капитал. В: Д. Панайотов, съст. и ред. Власт, управление и обществено развитие: 
Глобални, регионални и национални перспективи. Доклади от Международна научно-
практическа конференция, 7 юни 2017. Нов български университет, 531–539. ISBN: 978-619-
233-007-1  

22. Аврамов, В. (2014). Правила и норми, произхождащи от религиозното мислене и 
ефикасността на организационната култура. В: С. Алексиева (съст. и ред.), Сборник доклади 
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от Международна научно-практическа конференция “Устойчиво развитие и управленски 
практики: България – Бавария” (pp. 111-116). Авангард принт, ISBN 978-954-337-236-2 

23. Avramov, V., 2014. Creating Incentives for Technological Change: Innovation Management and 
the EU Regulation of Energy Efficiency. Machines. Technologies. Materials., Scientific technical 
union of mechanical engineering “Industry 4.0”, 8, 28–30, Достъпен на: 
https://stumejournals.com/journals/mtm/2014/1/28, Online ISSN 1314-507X, Print ISSN 1313-
0226 
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 Показател №9 
Студии в нереферирани 
издания с научно 
рецензиране 

  

 Показател №10 
 Публикувана глава от 
колективна монография 

  

  Общ брой точки от показатели в Група Г: 293,3 

Група Д Показател 11 
(Цитирания или рецензии 
в научни издания, 
реферирани и 
индексирани в 
световноизвестни бази 
данни с научна 
информация или в 
монографии и колективни 
томове) 

1. Avramov, V., 2014. Creating Incentives for Technological Change: Innovation Management and 
the EU Regulation of Energy Efficiency, Machines. Technologies. Materials., Scientific technical 
union of mechanical engineering “Industry 4.0”, Sofia, Vol. 8 (2014), Issue 1, pp. 28–30, Достъпен 
на: https://stumejournals.com/journals/mtm/2014/1/28 , Online ISSN 1314-507X, Print ISSN 
1313-0226 

 
Цитиране от: 
Prause, G., Boevsky, I., 2019, Smart Contracts for Smart Rural Supply Chains, Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 25 (3), 454–463. [viewed 13 October 2021]. (Scopus (2008-), Web of Science 
(1995-)), ISSN 1310-0351, ISSN 2534-983X. Available from: https://www.agrojournal.org/25/03-
04.pdf 
2. Аврамов, В., 2020. Стратегията за Енергиен съюз - нов етап за ЕС. В: В. Аврамов, съст., 

Енергийните рискове за България: 2013-2019: Сборник анализи и студии на Център за 
анализ и управление на рискове. София: Нов български университет, 227–240. Достъпен на: 
http://eprints.nbu.bg/4464/1/energijnite-riskove-za-bulgaria-2013-2019-
compressed%20%281%29.pdf, ISBN 978-619-233-136-8  

              Цитиране от: 
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- Prause, G., Boevsky, I., 2019. Smart Contracts for Smart Rural Supply Chains, Bulgarian 
Journal of Agricultural Science, 25 (3), 454–463. [viewed 13 October 2021]. (Scopus (2008-), 
Web of Science (1995-)), ISSN 1310-0351, ISSN 2534-983X. Available from: 
https://www.agrojournal.org/25/03-04.pdf 

 
3. Аврамов, В., 2018. Индустрия 4.0 – предизвикателства към развитието и управлението на 

човешкия капитал. В: Д. Панайотов, съст. и ред. Власт, управление и обществено развитие: 
Глобални, регионални и национални перспективи. Доклади от Международна научно-
практическа конференция, 7 юни 2017. Нов български университет, 531–539. ISBN: 978-619-
233-007-1  
        Цитиране от: 
- Marinova, N., 2019. Business ethics and social responsibility [online]. Trakia Journal of 

Sciences, (Web of Science (2005-2006), (2008-)), Vol. 17, Suppl. 1, pp 586-588. [viewed 13 
October 2021]. Available from: http://tru.uni-
sz.bg/tsj/Volume%2017,%202019,%20Supplement%201,%20Series%20Social%20Sciences/3/z
a%20pe4at/93.pdf.  ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online 
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Показател №12 
Цитирания в  монографии 
или колективни томове с  
научно рецензиране 

1.    Аврамов, В., 2014. Правила и норми, произхождащи от религиозното мислене и ефикасността 

на организационната култура. В: С. Алексиева съст. и ред., Сборник доклади от 

Международна научно-практическа конференция “Устойчиво развитие и управленски 

практики: България – Бавария”. Авангард принт, 259–270. ISBN 978-954-337-236-2 

 

Цитиране от: 

- Иванова, М., 2020. Управление на работодателската марка в XXI век – възможности и 

ограничения, монография. Издателство на Нов български университет, София, ISBN 978-

619-233-135-1   
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 Показател №13 
Цитирания или рецензии в  
нерефирирани списания с 

научно рецензиране 

10  (десет) отделни позовавания на публикации: 
10  (десет) цитирания  
 

  статии 
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Avramov, V., 2014. Creating Incentives for Technological Change: Innovation Management and the EU 
Regulation of Energy Efficiency, Machines. Technologies. Materials., Scientific technical union of 
mechanical engineering “Industry 4.0”, Sofia, Vol. 8 (2014), Issue 1, pp. 28–30, Достъпен на: 
https://stumejournals.com/journals/mtm/2014/1/28, Online ISSN 1314-507X, Print ISSN 1313-0226 
 
              Цитиране от: 

1. Маринова, Н., 2020. Екологичният риск и експертната дейност, Fifteenth International 
Scientific Conference „Space, Ecology, Safety–SES 2019 [online]. Space Research and 
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  Общ брой точки от показатели в Група Д: 105 

Група Е Показател №16 
Участие в национален 
научен или образователен 
проект 

 

  

 Показател №17 
Участие в международен 

научен или образователен 

проект 

 

  

 Показател №20 
Публикуван 
университетски или 
учебник, който се използва 
в училищната мрежа 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Показател №21 
Публикувано 
университетско учебно 
пособие, или пособие, 
което  се използва в 
училищната мрежа 

 

  

  Общ брой точки от показатели в Група Е:  

Група Ж Показател №22 Основни акценти: 10 
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Наличие на 
изследователска или 
творческа програма 

 развиване на методологиите за дългосрочно прогнозиране на товара и краткосрочното 
прогнозиране на борсовата цена на електроенергията, демонстрирани в Аврамов, В. 
(2021). Либерализираният пазар на електрическа енергия: конкуренция, потребление и 
пазарна структура; 

 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.  

 

 Показател №23 
Членство в национални 
или международни 
организации и асоциации 
в съответното 
професионално 
направление 

 

 
 
 

 Показател №24 
Научни публикации, 
различни от представените 
при завършването на 
докторантурата 

 

  

 Показател №29 
Водени публични лекции 
от името на НБУ по покана 
на ВУ или престижни 
(международни 
организации(или по 

Аврамов, В. Рисковете за „Южен Поток“. Конференция „Бъдещето на природния газ“, 
организирано от Лаборатория управление на рискове към Нов български университет и 
Българска стопанска камара. 
Линк към събитието: https://www.bia-bg.com/event/view/20269 
 

10 
 
 
 
 
 
 

https://www.bia-bg.com/event/view/20269


Библиографско описание към Приложение №2 – „Минимални национални изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да 
отговарят кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 
 

покана на НБУ за външни 
кандидати) 

 

Публична лекция „Комплексни пазари на електрическа енергия“. Водещ: гл. ас. д-р Виктор 
Аврамов,  модератор: гл. ас. д-р Екатерина Цветанова. Място на провеждане: Зала „Маестро 
Кънев“ №53 
Линк към събитието: https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-kompleksni-pazari-na-
elektricheska-energiq!56305 

 Показател №30 
Иницииране/ активно 
участие в създаването на 
успешно стартирала 
програма  

 

1. Инициатор, участник в създаването на БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ – 
редовно и дистанционно обучение. 
2. Инициатор на създаването на магистърска програма „Устойчиво управление и развитие на 
енергийния сектор“. 
3. Инициатор на създаването на магистърска програма „Бизнес развитие в мрежови индустрии: 
енергия, телекомуникации, транспорт“. 

15 
 
 

 Показател №31 
Участие в усъвършенстване 
на програма и развитие на 
курсове към програми 

 

Разработване на нови курсове към програми: 
БП „Управление на бизнеса и предприемачество": 
BUBB400  Стратегии за развитие на бизнеса (от 2015 / 16 Пролет) 
BUBB600  Евристични методи и управленски решения (от 2016 /17 Пролет) 
BUBB606D  Евристични методи и управленски решения (от 2016 /17 Пролет) 
BUBB400D  Стратегии за развитие на бизнеса (от 2018 / 19 Пролет ) 
BUBB504  Индустриална организация (от 2019 / 20 Есен) 
BUBB105  Икономически основи на бизнеса (2019 / 20 Есен) 
OOOK226  Основи на мениджмънта (от 2016 / 17 Пролет) 

10 
 
 

 Показател №32 
Организиране и 
провеждане на научна 
школа, 
общоуниверситетски 
научен семинар, научна 
конференция, научен 
конгрес в НБУ 

Член на организационния комитет: 
Заключителна научно – практическа конференция, посветена на Юбилейната 25 - годишнина от 
създаването на програмите по Бизнес администрация (юни 2018 - юни 2019) 
„Българската мечта – позитивната концепция“, 11 юни 2019 год., Нов български университет , 
Аудитория 310 "Проф. Петър Мутафчиев", Корпус 1 
Линк: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii 
Линк към събитието: https://news.nbu.bg/bg/events/zakljuchitelna-nauchno-prakticheska-
konferenciq-posvetena-na-jubilejnata-25-godishnina-ot-syzdavaneto-na-programite-po-biznes-
administraciq-juni-2018-juni-2019!33961 

20 

 Показател №34 
Доказани професионални 
приложни умения  в 
съответната научна област 

1. Владеене на чужд език:  
Английски език – В2 

20 
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и професионално 
направление 

 

  
 

85 

Група З Показател №35 
Средна оценка от анкетите 
за удовлетвореност на 
студентите от курс и 
преподаватели на 4.00 

 

Средна оценка от студентските анкети за последните десет семестъра е отл. 4,61 (максимална 
оценка 5.00) 

10 

 Показател №36 
Авторски материали за 
поне един курс в книжен 
вид/или в MOODLE НБУ 

1. BUBB600 Евристични методи и управленски решения:  електронен учебник (58 стандартни 
машинописни страници). Достъпен на: https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=25188 

2. BABB537 Управление на промените. Достъпен на: https://e-
edu.nbu.bg/course/view.php?id=18067 

3. MBAM172 Изкуството на преговорите (експерт от практиката) – презентации и симулации. 
Достъпен на: https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=14832 

20 

 Показател №38 
Ръководство/рецензии на 
успешно защитили 
дипломанти или участие в 
Комисии на Държавни 
изпити 

 

1. Научно ръководство: 54 студенти 
2. Рецензии: 105 бр. 
3. Участие в комисии (ЗБТ/ДИ) : 227 пъти 

20 

 Показател №39 
Осигурени практики 
/стажове на студенти 
(удостоверява се от 
Ръководителя на 
Департамента) 

 

Осигурени стажове в Corporate Advisors ООД 10 
 

 Показател №40   
 

https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=25188


Библиографско описание към Приложение №2 – „Минимални национални изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да 
отговарят кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 
 

Осигурено участие на 
студенти в творчески изяви 
извън НБУ в национални и 
международни състезания  

 

 
 
 

 

 Показател №41 
Преподаване в курсове на 

чужд език 
 

1. MHRE416 Organizational Analysis, Design and Development, 2014 / 15 Пролет 20 
 
 

  Общ брой точки от показатели в Група З: 80 

Група И Показател №42 
Участие като обучаем в 
програмата за обучение на 
преподаватели и 
административен състав на 
НБУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: 5/26/2016 
Тема и обучител: Електронна акредитация; Снежана Стоянова Колева, Лилия Николаева Колова  
Дата: 26/10/2016 
Тема и обучител: Студентски практики - новости и изисквания; доц. д-р Юлияна Чавдарова 
Гълъбинова  
 
Дата: 10/7/2018 
Тема и обучител: Записване на новоприети студенти; гл. ас. д-р Стоян Тодоров Боев, гл. ас. д-р 
Владимир Димитров Димитров, Салих  Боровин 
 
Дата: 20/06/2018 
Тема и обучител: Програмна схема - випуск 2019/2020 и промяна на кредитната система в НБУ;   
гл. ас. д-р Стоян Тодоров Боев, проф. д-р Пламен Георгиев Бочков, Владимир Димитров 
Димитров 
 
Дата: 30/05/2018 
Тема и обучител: Програмна схема - випуск 2019/2020 и промяна на кредитната система в НБУ;  
гл. ас. д-р Стоян Тодоров Боев,проф. д-р Пламен Георгиев Бочков, гл. ас. д-р Владимир 
Димитров Димитров  
 
 
Дата: 1/30/2019 
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Тема и обучител: Планиране и организиране на КСК и Дни на отворени врати 2019; гл. ас. д-р 
Стоян Тодоров Боев, ас. Христо Христов Панчугов 
 
 
 

 Показател №43 
Участие като обучител в 
програмата за обучение на 
преподаватели и 
административен състав на 
НБУ 

 

Дата: 4/17/2019 
Тема и обучител: Практическо обучение в учебния процес: казуси, симулации,  Learning by 
Working игри - гл. ас. д-р Евелина Христова, гл. ас. д-р Виктор Аврамов 
 

20 

 Показател №44 
Изпълнение на 
академичните задължения 
– редовно участие в 
заседанията на 
Департаментен/ 
Програмен съвет, спазване 
на Приемно време, 
редовно провеждане на 
учебните занятия 

 

Програмен консултант: 

 Участие в програмни съвети към департамент „Бизнес администрация/Администрация 
и управление“ (ноември 2012 – декември 2018); 

Директор на Програмен съвет към Департамент “Администрация и управление“  (февруари 
2018 – ) 

 Организиране и провеждане на програмни съвети съгласно Наредба за учебния процес 
в НБУ (Чл. 29) 

 
- Редовно участие в Заседанията на Департаментен Съвет като преподавател 
- Редовно провеждане на учебните занятия 
- Редовно спазване на приемното време 
 
Приложение: Личен формуляр за отчитане 2012-2021 г. 

10 

 Показател №45 
Участие/ръководство на 

проект, по който са 
привлечени външни 

средства и/или студенти в 
НБУ 

Ръководител на проект за извършване на консултантски услуги с възложител „МАРКЕТ ЛИНКС” 
ООД и изпълнител УПИЗ – Лаборатория „Количествени методи и моделиране“. 

20 

 Показател №46 Член на Комисията по акредитация към Бакалавърски факултет (октомври 2017 – април 2021) 20 
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Участие в Комисии към 
Факултетите 

 

 Показател №47 
Участие в програмен, 

факултетен и академичен 
съвет 

Програмен консултант, Департамент „Бизнес администрация“/“Администрация и управление“ 
(ноември 2012 – април 2018). 
Директор на Програмен съвет, Департамент “Администрация и управление“  (април 2018 – ) 

15 
 

 

 Показател №48 
Участие в академичната 
администрация на НБУ 

 
 

 Показател №49 
Няма наказания по КТ 

 

- 
10 

  
Общ брой точки от показатели в Група И: 

105 

  
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

 

Дата: 13.10.2021 г.                                                                     

                                                                                                                    Изготвил:  

                                                                                                                           /гл. ас. д-р Виктор Аврамов/ 

гр. София 


