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1. Обща характеристика на дисертацията 

 
Дисертацията е с общ обем от 196 страници и се състои от увод, четири глави, 

заключение, списък на използваната литература, списък на публикациите, списъци на 

използваните съкращения, списък на таблиците, списък на фигурите и едно 

приложение.  

В увода, в рамките на 8 страници е направена мотивация на темата, дефинирани 

са тезата, обектът, предметът, целите и метода на изследването, описани са структурата 

и съдържанието на дисертационния труд. 

Целта на настоящото изследване е да направи сравнителен анализ на  

методологии за дефиниране на институционална независимост на енергийния 

регулатор, да ги доразвие и приложи за националния регулатор КЕВР и да 

идентифицира необходимите мерки за подобряване на тези показатели. 

За постигане на изследователската цел са формулирани и следните основни 

задачи: 

- Обзор на теоретичните разработки в специализираната литература; 

- Преглед на изследователските методи за качествени оценки на 

институционалната независимост на енергийни регулаторни агенции; 

- Анализ на съществуващите и отменените нормативни актове, определящи 

дейността на КЕВР и нейната институционална независимост; 

- Сравнителен анализ на дейността на подобни енергийни регулаторни агенции в 

други страни от ЕС; 

- Качествена оценка на институционалната независимост на българския 

енергиен регулатор посредством отговори на въпросник от страна на 

заинтересованите страни в енергийния отрасъл на България; 



- Дефиниране на конкретни предложения за законодателни промени и действия 

от страна на изпълнителната власт, чрез които да бъде повишена степента на 

институционална независимост на българския енергиен регулатор. 

Обект на изследването е организацията на отрасловата регулаторна агенция 

КЕВР и по-конкретно – организацията на регулирането в отрасъл електроенергетика в 

Република България. 

Предмет на изследването са: 

- теоретичните и правните основи на системата за регулиране на отрасъла 

електроенергетика в Република България; 

- системата от органи и структури, на които се възлага регулирането на отрасъла 

електроенергетика; 

- организацията и управлението на дейността в КЕВР; 

- институционалната независимост на енергийния регулатор в България – КЕВР. 

Обхватът на настоящото изследване е: 

- времеви: 

1) от създаването на първите регулаторни агенции през XIX в. до края на 2015 г. 

включително; 

2) от създаването на КЕВР през 1999 г. до края на 2015 г. включително. 

- териториален – дейността на КЕВР в рамките на Република България, както и 

добрите практики от останалите страни-членки на ЕС и от САЩ. 

Основната теза на изследването е, че организацията на дейността регулиране за 

отрасъл електроенергетика в Република България има редица слабости и трябва да се 

подобри, за да достигнат съвременните европейски и международни стандарти. 

Същевременно, институционалната независимост на КЕВР не е достатъчно висока, за 

да позволи необходимото високо равнище на дейностите по регулиране в 

електроенергетиката. 

Методологията на изследването се свежда до използването главно на 

институционалния подход и прилагане на методи на причинно-следствените връзки 

основани на емпирични изследвания. 

Първата глава от дисертацията представя развитието концепцията за 

регулирането на естествените монополи като част от институционалната икономика. 

Разгледани са основните характеристики на естествено-монополните услуги и в 

частност на енергийните и ютилити отрасли, които са в обхвата на настоящото 

изследване – електроенергетика и природен газ. 



Представени са основните характеристики на регулираните услуги, като е 

показано защо и как независимите регулаторни агенции обхващат широк кръг от 

икономически отрасли. 

Представени са основните регулаторни цели. На първо място, регулаторите 

трябва да осигурят ефективно ценообразуване на регулираните стоки и услуги. За тази 

цел трябва да се постигнат и ефективни производствени разходи в регулираните 

компании. Това от своя страна зависи от предлагането на ефективно количество 

стоки/услуги и ефективни инвестиции, които да са едновременно достатъчни по обем, 

но и да гарантират жизнеспособността на регулираните дружества. Друга основна цел е 

постигането на ефективни нива на качество и разнообразие на предлаганите услуги. 

Първата глава дефинира понятието „институционална независимост“ за 

енергийните регулаторни агенции. Според цитираните научни изследвания, 

изпълнителната или законодателната власт назначава технократи за регулирането на 

естествено-монополни отрасли, като по този начин гарантира ефективното 

преразпределяне на блага в тях и високото качество на предоставяните услуги. Другата 

основна причина за назначаването на технократи е „изолирането“ на изпълнителната и 

законодателната власт от неудобните за избирателите решения на технократите. 

Един от основните изводи е, че често регулаторните агенции получават 

формални правомощия и независимост, но това не им гарантира достатъчна степен на 

независимост. За постигането на регулаторните цели, трябва регулаторните органи да 

имат известна степен на автономност и независимост от участниците в пазара, за да 

могат да вземат важни решения. 

Втората глава от дисертацията поставя проблема за измерване степента на 

независимост на енергийните регулаторни агенции. Мястото на енергетиката в 

съвременната икономика е и основната причина дейността на специализираните 

енергийни регулаторни агенции да е обект на засилено внимание от всички 

заинтересовани страни: енергийните компании, индустриалните потребители, 

домакинствата и политическата власт. . А политическата власт може да заеме различни 

позиции според актуалните си интереси. В тази среда, регулаторната агенция е 

подложена на многостранен натиск за вземане и промяна на конкретни решения. 

Степента на независимост на енергийния регулатор ще определи доколко агенцията 

може да устои на този натиск или да се поддаде. 

Много важно е да се измери и оцени представянето на регулаторните агенции. 

Затова, наред с теоретичните постановки, представени в Глава първа, в настоящата 



глава са представени и някои методи за оценка независимостта на енергийните 

регулаторни агенции. Първият представен индекс за независимост на енергийни 

регулатори е на Елги и МакМенамин. Той представлява измерител на регулаторната 

независимост, базиран на законови текстове относно статута на различни държавни 

агенции във Франция. 

Този модел е допълнително развит от един от най-цитираните изследователи на 

проблема „независимост на регулаторните агенции“ – италианския автор Гиларди. 

Разработките на Гиларди показват чрез емпирични изследвания, че няма пряка връзка 

между формалната и неформалната независимост. Това означава, че дори при 

съвършено законодателство, което да гарантира независимост на регулатора, е 

възможно да се проявят ефектите на неформална зависимост – както от политическата 

власт, така и от регулираните компании. 

Основните изводи от втората глава са, че независимостта на секторните 

регулаторни агенции е изключително важна за баланса на интереси в съответната 

индустрия. В секторите електроенергия и природен газ регулаторните институции са 

създадени по модел, сходен с други отрасли на икономиката. Някои от най-

авторитетните изследователи на темата като Тачър, Гиларди, Магети и др. са 

изследвали качествени показатели както за енергийните регулатори, така и за 

агенциите, регулиращи други сектори в страни от ЕС. 

Изследванията в тази област показват, че независимостта на агенциите може да 

се оцени чрез качествени и количествени методи по два основни критерия – законово-

установени параметри на независимост, определящи формалната („де юре“) 

независимост, и параметри на неформалната („де факто“) независимост, която се 

определя от взаимоотношенията на агенциите с политическата власт и регулираните 

компании. 

Третата глава представя изследвания за степента на формална и неформална 

независимост на регулаторните агенции в енергетиката, базирани на методологиите и 

индексите, разгледани в предходната глава от дисертацията. Подробно е разгледан 

първият индекс на независимост за секторни регулаторни агенции, който е бил 

приложен в различни сектори на икономиката и за оценка независимостта на 

регулатори от различни държави по методология на Гиларди. 

Следващата част от трета глава е посветена на документално измерване на 

формалната независимост за КЕВР, като се използва индексът на Гиларди, описан по-

горе. В конкретния случай за КЕВР, индикаторите се определят според състоянието на 



независимостта на КЕВР преди приемането на промените в текстовете на Закона за 

енергетиката от Народното събрание на Република България през март 2015 г., както и 

според Устройствения правилник на КЕВР. 

Основният извод от трета глава е, че за да може да се направи по-точна оценка 

на независимостта на КЕВР, е необходимо да се изследва и нейната „неформална“ („де 

факто“) независимост от политическата власт, както и независимостта на регулатора от 

регулираните компании. Това не може да бъде изпълнено със съществуващите индекси, 

поради което трябва да се използват алтернативни инструменти за оценка. Такива 

инструменти са дефинирани и проверени емпирично  в Глава 4 от дисертацията. 

В четвъртата глава за изследването е избрана методологията на експертни 

оценки чрез стандартизиран въпросник с участници както от заинтересованите страни в 

отрасъла, така и от самата регулаторна агенция. Въпросникът беше изпратен 

персонално по имейл до идентифицираните 508 представители на професионалната 

общност в енергийния отрасъл – мениджъри, експерти, независими анализатори, 

представители на медии и др., съгласно дефинираните заинтересовани и балансиращи 

страни в предишните части от настоящата дисертация. Част от анализите в настоящата 

глава са базирани и на дълбочинни интервюта с някои представители на 

професионалната общност. 

Чрез въпросника са изпълнени следните задачи от изследването:: 

- да се дефинира каква е степента на неформална независимост на КЕВР 

- да се определи какви са връзките между формалната независимост и 

неформалната независимост на КЕВР 

- да се посочат някои от основните проявления на степента на независимост по 

отношение на макроикономическо развитие, състоянието на отрасъла 

Енергетика и компаниите в него 

- да се дефинират подходящи методи за подобряване на независимостта на КЕВР 

- да се посочат слабостите на използваните методи от други изследователи 

.Изследването има за цел и да постигне паралелно два съдържателни резултата: 

количествено описание на явлението „неформална независимост на КЕВР“ и 

контекстуално описание на установените количествени връзки. 

Изводът от четвъртата глава е, че резултатите от емпиричното изследване 

подкрепят основната хипотеза на дисертационния труд, както и работните хипотези, 

формулирани в самия изследователски процес. 



На първо място хипотезата, че КЕВР все още не е достатъчно независима в 

дейността си по регулиране на секторите електроенергетика и природен газ, въпреки 

извършените законодателни промени през 2015 г. Това се потвърди както от 

анкетираните в проведеното изследване, така и от допълнителни мнения на експерти, 

дадени в задълбочени интервюта с тях. 

На второ място, анкетираните и останалите цитирани експерти подкрепят 

авторовата хипотеза, че са необходими допълнителни промени в законодателството. 

На трето място, бе подкрепена и хипотезата, че е необходимо реформиране на 

държавния орган Комисия за енергийно и водно регулиране с цел нейното привеждане 

в съответствие с най-добрите практики на ЕС, с повече мерки за прозрачност и контрол 

върху дейността на Комисията. 

Сериозна подкрепа получи и четвъртата хипотеза – че трябва да се ограничи 

назначаването на членове на КЕВР, които в последните 5 години са били членове на 

управителни и/или надзорни съвети на регулирани дружества от обхвата на регулиране 

на КЕВР с държавно участие над 50%. 

Теоретичните изследвания по темата и документалното изследване на автора 

показват, че съществена роля в преструктурирането на пазарите за електроенергия и 

природен газ играят националните икономически отраслови регулатори, които са 

сравнително нов вид държавни институции и чиято основна задача е да напътстват, 

регулират и наблюдават процесите на либерализация и насърчаване на конкуренцията. 

Независимите регулаторни агенции понастоящем обхващат широк кръг от 

икономически отрасли. Те са балансьор на интереси в телекомуникациите, 

енергетиката, финансовите пазари, безопасност на храните и лекарствата, ядрена 

енергетика, разглеждат анти-монополни проблеми. Тази тенденция не подминава и 

Република България. В рамките на последните две десетилетия страната създава 

множество специфични регулаторни органи и/или дефинира точно регулаторните 

функции на съществуващи институции. 

По отношение на самия показател „институционална независимост на 

регулаторите“, изследователите дефинират различия между формалната независимост 

на регулатора и неформалната („де факто“) независимост. Често регулаторните агенции 

получават формални правомощия и независимост, но това не им гарантира достатъчна 

степен на независимост. За постигането на регулаторните цели, трябва регулаторните 

органи да имат известна степен на автономност и независимост от участниците в 

пазара, за да могат да вземат важни решения. 



 

 

2. Основни приноси. 

 Направен е сравнителен анализ на изследванията в областта; 

 Допълнени и адаптирани към българската публична администрация и 

икономика са съществуващите критерии за институционална 

независимост на енергийните регулаторни агенции; 

 С помощта на нова методология е направена качествена оценка на 

формалната и неформалната независимост на българския енергиен 

регулатор КЕВР по отношение на отрасъл електроенергетика; 

 Въз основа на мнението на представители на професионалната общност в 

енергетиката е аргументирана тезата, че неформалната независимост на 

енергийния регулатор в България не е достатъчна и трябва да бъде 

подобрена; 

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

институционална независимост на българската регулаторна агенция 

КЕВР. 

Авторската справка за научните приноси в дисертационния труд на Атанас 

Георгиев изцяло съответства на получените от него резултати. 

Критични бележки: 

 На няколко места разгледаните от Атанас Георгиев проблеми не са изведени до 

конкретни, конструктивни предложения за решение, въпреки прецизното 

формулиране и обосноваване на тяхната актуалност 

 Представеният за защита дисертационен труд би спечелил от едно по-прецизно 

структуриране на изложението. Използвани са редица чуждици. 

 

3. Заключение 

Разработената от Атанас Георгиев тематика е изключително актуална и с 

несъмнена научна и научно-приложна стойност.  

Предложеният за защита дисертационният труд „Институционална 

независимост на националния енергиен регулатор в България” на Атанас Димитров 

Георгиев съдържа значими научни приноси и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. 

Това ми дава основание да предложа на научното жури да му присъди образователната 



и научна степен „Доктор“ по направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по 

отрасли). 
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