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1. Актуалност на разработвания проблем 

Дисертацията е актуален и съществен за теорията и практиката проблем, засягащ 

институционалната независимост на Комисията за енергийно и водно регулиране 

/КЕВР/. Изследваните в дисертационния труд аспекти на формалната и неформалната 

независимост са много навременни, тъй като всички икономически индикатори 

показват, че началото на 21-ви век се характеризира със сериозни предизвикателства в 

енергийния сектор. Очаква се през следващите години трите най-мощни двигателя в 

настоящия свят на енергетиката – потребности, доставки и въздействие върху околната 

среда да претърпят съществена промяна. Електроенергетиката е изправена пред ера на 

революционни преходи и съществени проблеми и точно тук става все по-значима 

ролята и независимостта на националния енергиен регулатор. Авторът много точно е 

избрал да насочи вниманието си към този актуален въпрос. Видно е, че дисертанта 

разполага с много богата информация по разглеждания проблем, която е представена в 

разработката. 

 За решаване на набелязаните задачи в дисертацията са използвани общонаучни 

подходи и методи на изследване като: дедуктивен и индуктивен метод; сравнителен 

анализ, анализ и синтез; анкетно проучване и др. 

 

2. Степен на познаване на състоянието на проблема 

Докторанта прави задълбочено изследване и литературен обзор на състоянието 

на естествените монополи и независимите регулаторни агенции в енергийния орасъл. 

Това се потвърждава и от литературната справка, която обхваща 114 източника, от 

които 50 на български и 64 на английски език. Анализирано е достигнатото досега в 

тази област и на базата на аналитични изводи са формулирани групата нерешени 

проблеми, от които авторът си поставя точна цел, а оттам и задачи за изследване на 

формалната и неформалната институционална независимост на регулаторните агенции 

в енергетиката и по-специално КЕВР. Ето защо смятам, че така формулираната цел на 



дисертационния труд напълно отговаря на разработката на докторанта и покрива 

изцяло същността на извършената работа за аналитично изследване. 

Мнението ми е, че авторът е проучил много добре основните теоретични аспекти 

на естествените монополи и регулираните услуги. Това му е позволило многопланово 

да изясни редица съществени въпроси по темата и да представи свои виждания. 

 Познавайки добре автора, който непрекъснато проучва и работи в енергийния 

отрасъл, бих допълнила, че разработката на дисертацията не му е била трудност, а по-

скоро удоволствие и предизвикателство да предложи новости в областта на 

независи.мостта на енергийния регулатор в България.  

3. Обща методика на извършените изследвания 

Атанас Георгиев следва добра логическа последователност както по отношение 

на структурата, така и в насока на обхвата на включения в него материал, чието 

съдържание е от четири глави. 

Дисертацията поставя проблема за измерване степента на независимост на 

енергийните регулаторни агенции чрез представяне на някои методи за оценка на 

тяхната независимост като индекси на независимост на Елги и МакМенамин, Гиларди и 

Магети и др. Докторанта представя много задълбочени и подробни изследвания за 

степента на формалната и неформална независимост на регулаторните агенции в 

енергетиката, базирани на методолигиите и индексите от проучените преди това 

автори. На базата на цялостното изследване, авторът избира методология на експертни 

оценки чрез стандартизиран въпросник и прилага анкетен метод. Емпиричното 

изследване подкрепя основната хипотеза в дисертационния труд, както и работните 

хипотези, формулирани в целия изследователски материал.  

Представения дисертационен труд е уместно илюстриран с достатъчен брой 

схеми, графики, фигури, диаграми и таблици. Всички те имат пряко отношение към 

решавания проблем. 

 

4. Научно-приложни и приложни приноси по дисертационния труд 

Съобразно избраната тематична насоченост, дисертационният труд на Атанас 

Георгиев притежава научно-приложни и приложни приноси, които са ясно дефинирани 

и в дисертацията, и в представения автореферат. Приносните моменти се свеждат до: 

1. Научно-приложни: 

a. Направен е подробен критичен преглед на литературата в областта, 

обобщение и синтез на наличните публикации; 

b. Направена е качествена оценка на формалната и неформалната 

независимост на КЕВР по отношение на отрасъл електроенергетика. 

2. Приложни приноси: 



a. Изследвано е мнението на представители на професионалната общност в 

енергетиката; 

b. Обобщени са предложения за мерки, които да допринесат за по-голяма 

институционална независимост на КЕВР. 

Приносите са от такова естество, че освен теоретичната им полезност могат да 

се използват и в практиката. Тяхната приложимост ще бъде полезна не само за 

енергийния сектор, но и за независимостта на регулаторните агенции като цяло. 

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Докторантът е приложил списък от три основни и две допълнителни 

публикации. Всички те са негово самостоятелно участие. Познавайки и следейки 

изявите му и чрез различни конференции и симпозиуми, и чрез конкретни тематични 

кръгли маси, г-н Георгиев разполага с много повече публикационен материал в 

областта на енергетиката и съм убедена в качествата им при представяне и решаване на 

конкретния проблем. 

 

3. Мнения, препоръки и бележки 

Считам, че работата е структурирана и оформена с необходимата компетентност 

и старание. Нямам съществени бележки и препоръки, тъй като те вече са отразени от 

представянето ми на Разширения катедрен съвет от 29.03.2016 г. Добре би било, за да 

получат по-голяма приложимост иновативните предложения в разглеждания труд да 

станат достояние на по-голяма част от бизнес средата, за което автора следва да положи 

усилия.  

4. Заключение 

Дисертационният труд на Атанас Димитров Георгиев на тема: „ Институционална 

независимост на националния енергиен регулатор в България” представлява завършена 

научна разработка с приноси за допълване и внасяне на нови научно-приложни 

познания в съответната професионална област. Въз основа на това предагам членовете 

на научното жури да се присъединят към положителното ми становище за присъждане 

на образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.02.18/3.8 

Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика) на Атанас Димитров 

Георгиев. 
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