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С Т А Н О В И Щ Е 

 
От: доц. д-р Теодора Георгиева Филипова 

 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ 

 Научна специалност: „Икономика и управление (търговия)“ 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика 

(Икономика и управление по отрасли – Енергетика) 

 

Автор на дисертационния труд: Атанас Димитров Георгиев 

 

Тема на дисертационния труд: Институционална независимост на 

националния енергиен регулатор в България 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научно жури 

по защита на дисертационен труд, съгласно Заповед № РД 38-199/06.04.2016 г. 

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантът се е обучавал в докторантура към катедра „Икономика и 

управление по отрасли“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по 

отрасли – Енергетика). Обучението е осъществено в задочна форма. 

Атанас Димитров Георгиев придобива ОКС „магистър“ по магистърски 

програми „Финанси и банково дело” и „Енергийна икономика и мениджмънт”, 

които са продължение на ОКС „бакалавър“ по специалност „Икономика“ в СУ 

„Св. Климент Охридски“ - София. Завършва средно образование във Втора 

английска езикова гимназия – София. По информация от предоставената 

автобиография се констатира богат професионален практически опит в 

търговски дружества, браншови организации, в сферата на висшето 

образование. Първоначално е хоноруван преподавател, а от 2007 г. – асистент в 

катедрата, която администрира обучението му в докторантура. Специализира в 

САЩ, Азербайджан, Италия, Чехия. Отчита богат опит по проекти. Посочените  

факти безспорно са в помощ на докторанта при систематизиране и анализиране 

на емпиричната част от докторския труд. Владее английски и френски езици. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Изложението на дисертационния труд е разположено върху 196 страници 

(от които 177 страници основен текст). Извън съдържанието на основния текст е 

обособено 1 приложение, което подходящо допълва методическия 
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инструментариум за провеждане на изследването. Компилирани са схващанията 

на редица автори, отразени в 114 литературни източника. Изложението е 

онагледено чрез таблици и фигури.  

Изследване, посветено на енергийния сектор, може да се определи като 

перманентно актуално по време; дисертабилно по съдържание; необходимо от 

гледна точка обогатяване на теорията и практиката по проблема. Посоченото 

може да се подкрепи със следните аргументи: регулирането на енергийния 

сектор и гарантирането на институционална независимост на КЕВР е 

недостатъчно изследван от гледна точка на науката и носещ в себе си 

предизвикателен заряд от практическа гледна точка проблем; енергийният пазар 

се състои от регулиран и свободен сегмент, участници са както държавни, така 

и частни стопански субекти; формирането на цени, измерването на енергийна 

ефективност и оптимизирането на дейността на дружествата в сектора, са само 

малка част от възможностите за провеждане на проучване. 

 Възприета е следната структура на дисертационно изследване – увод; 

четири глави, посветени съответно на концептуалната рамка, методологичните 

въпроси и емпиричната апробация на проблематиката; заключение; литература; 

приложение. Уводът съдържа необходимите елементи, които запознават 

заинтересованите страни с насоката на изследване. Целта, основната теза, 

обектът, предметът и задачите на научното изследване са в пряка релация със 

заглавието на дисертационния труд. Те са сполучливо формулирани и прецизно 

заложени като компоненти за изпълнение посредством докторската разработка. 

Логично, първа глава систематизира, обобщава и интерпретира теоретичните 

постановки, свързани с регулирането на естествените монополи, 

институционалната независимост на енергийните регулаторни агенции, 

икономическото регулиране в България. Методологичната част от дисертацията 

акцентира върху адаптирането на методи и изграждането на цялостен модел за 

изследване на формалната и неформалната институционална независимост на 

КЕВР. Четвърта глава отразява авторовото проучване (посредством експертно 

интервю) сред компетентна и професионално ангажирана общност. 

Заключението синтезира основните изводи и приноси от дисертационното 

изследване, вижданията на докторанта за приложение на резултатите в теорията 

и практиката. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Основните научни резултати, постигнати чрез дисертационното 

изследване, могат да се търсят в няколко насоки: върху базата на теоретични 

проучвания сполучливо е анализирана пирамидата: „икономическо регулиране в 

България – регулиране на естествените монополи – регулатори в енергийния 

сектор – институционална независимост на енергийните регулатори“; 

предложен е алгоритъм за изследване на формалната и неформалната 

независимост на КЕВР, съобразен с необходимостта от последващи  обобщения 

и заключения. Като научно-приложни резултати отчитам проведеното 
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експертно интервю сред адекватни респонденти и анализиране на резултатите 

чрез подходящ инструментариум от показатели, методи, модели. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

В автореферата дисертантът декларира наличието на 5 научни и 

приложни приноса, резултат от докторския труд, които приемам безусловно. От 

позициите на изготвящ становище, мога да представя своя интерпретация на 

постигнатите приносни моменти, систематизирани по следния начин: 

 от теоретична гледна точка е дообагатено научното знание, свързано с 

енергийните регулатори, институционалната независимост на енергийните 

регулаторни агенции; 

 от методична и методологична гледна точка е извършен критичен 

анализ на факторите и критериите, предложена е технология за изграждане на 

модел за измерване на институционалната независимост, пречупен през 

призмата на националния енергиен регулатор КЕВР; 

 от емпирична гледна точка е осъществено апробиране на 

предложения усъвършенстван модел за измерване на институционалната 

независимост на КЕВР. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Докторантът е представил списък с публикации по темата, които като 

брой възлизат на 5, а като съдържание отразяват основни аспекти от 

анализираната проблематика в дисертационния труд. Изследванията са 

докладвани на престижни научни форуми в страната и чужбина или са 

намерили публичност в специализирани научни издания.  

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът, по формат и съдържание, отговаря на изискванията за 

неговото оформяне. В синтезиран вид той отразява точно, ясно и прецизно 

изложението на дисертационния труд. Може да се определи като адекватно 

резюме на постигнатото в теоретичен и практико-приложен план в докторската 

разработка. 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

На места в текста се констатира определена дескриптивност, която 

препоръчвам в бъдещи публикации да се избягва. Въпроси към докторанта 

нямам. 

 

8. Заключение 

Докторант Атанас Димитров Георгиев е представил за становище 

дисертационен труд, автореферат, публикации по темата и всички необходими 

документи, които отговарят на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. 

Като имам предвид гореизложените факти, анализа на предложените ми за 
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запознаване и за рецензиране документи, изразявам своето категорично „ДА“ за 

присъждане на ОНС „доктор“ на Атанас Димитров Георгиев по 

професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по 

отрасли – Енергетика). Приканвам уважаемите членове на научното жури 

също да подкрепят подобно решение. 

 

 

 

 

 

13.05.2016 г. 

Свищов     

Автор на становище: ……………………… 

(доц. д-р Т. Филипова) 

 

 

 

 

 


