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1. Информация за дисертанта 

 

До запознаването ми с проекта за дисертационен труд на тема 

„Институционална независимост на националния енергиен регулатор в 

България“ не познавах докторантa Атанас Димитров Георгиев. 

Дисертантът се е обучавал по докторска програма към Катедра 

„Икономика и управление по отрасли“ в Стопански факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ по научна специалност 3.8 Икономика (Икономика и 

 



управление по отрасли – Енергетика). Обучението е осъществено в задочна 

форма с научен ръководител проф. д.ик.н. Георги Чобанов. 

Атанас Димитров Георгиев е завършил бакалавърска степен по 

„Икономика“, както и две магистърски степени – по „Финанси и банково 

дело“ и по „Енергийна икономика и мениджмънт“ в Стопански факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Участвал е и в редица специализации, 

сред които IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ (“Global 

Energy Security”), програмата „Generation Next” на Россотрудничество, в 

University of Florida (САЩ), European University Institute (Италия), Masaryk 

University (Чехия), и др. 

От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. като щатен 

асистент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Секретар 

e на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, 

инфраструктурата и комуналните услуги” и преподавател по „Регулирани 

услуги, пазари и ценообразуване”, „Енергийни баланси и прогнозиране” и 

„Мениджмънт на енергийни и ютилити компании”. Преподава и в курсове 

на Българския дипломатически институт към МВнР. 

В периода 2005-2009 г. е работил като консултант по 

преструктуриране в енергетиката, а понастоящем е и главен редактор на 

специализираното енергийно списание „Ютилитис” и на портала 

Publics.bg. 

Членува в International Association for Energy Economics (САЩ) и в 

научния комитет към Turin School of Local Regulation (Италия). 

 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

 

Общият обем на представената дисертация е 196 страници, от които 

177 страници са основен текст. Списъкът с използваните източници се 

състои от 114 литературни източника, от които 50 на български език и 64 

на английски език.  

В увода на дисертацията е посочена мотивация на темата, 

дефинирани са тезата, обектът, предметът, целите и метода на 

изследването, описани са структурата и съдържанието на дисертационния 

труд. 

Изложението е организирано в 4 глави. Първата е посветена на 

теоретичните основи на естествените монополи и регулирането в рамката 



на институционалната икономика. Дисертантът разглежда научните 

публикации по темата, като един от основните акценти е възходът на 

„регулаторната държава“. Първата глава продължава с дефиниране на 

понятието „институционална независимост“ за енергийните регулаторни 

агенции. Авторът е изготвил и задълбочен анализ на икономическото 

регулиране в България като база за сравнение на енергийния отрасъл с 

други ключови регулирани отрасли в страната. 

Втората глава разглежда мястото на регулаторната институция в 

енергийния отрасъл и основните аспекти на институционалната 

независимост. Един от основните изводи във втората глава е, че 

независимостта на секторните регулаторни агенции е изключително важна 

за баланса на интереси в съответната индустрия. 

Третата глава представя изследвания за степента на формална и 

неформална независимост на регулаторните агенции в енергетиката. 

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. След като апробира 

методологията на Гиларди в българска среда, дисертантът доказва, че 

качествените показатели за формална независимост на регулаторните 

агенции в секторите електроенергия и газ имат слабости и не могат да 

бъдат използвани за сравнение в международен аспект. Основният извод 

от третата глава е, че е необходимо да се изследва „неформалната“ 

независимост на КЕВР както от политическата власт, така и от 

регулираните компании.  

В четвъртата глава дисертантът извършва емпирично изследване за 

неформалната независимост на националния енергиен регулатор в 

България, като прилага иновативна методология за оценка. Изводите от 

четвъртата глава подкрепят основната хипотеза и работните хипотези на 

дисертационния труд. 

Заключението на дисертацията отразява обосновано и конкретно 

постигнатите резултати и направените изводи. Към текста е обособено и 

едно приложение, което включва въпросите за стандартизираните 

експертни оценки. 



Изследването на независимостта на регулаторните органи в страната 

и, в частност, на енергийния регулатор ДКЕВР, е изключително актуален 

проблем. За съжаление, такива изследвания у нас практически липсват. По 

тази причина работата отговаря на назряла потребност както на 

практиката, така и на теорията в областта. 

 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 

Сред научните резултати могат да се откроят следните: 

- успешно е анализирана теорията в областта на институционалната 

икономика и по-специално – на икономическото регулиране в отрасъл 

Енергетика; 

- анализирани са съществуващите методологии за оценка на 

институционална независимост на енергийните регулаторни агенции, като 

са показани техните слабости по отношение на изследването на тази тема в 

България; 

- съществуващите до момента методологии за оценка на неформална 

независимост са успешно допълнени с нова, авторска методика за оценка 

на неформалната независимост на енергийна регулаторна агенция. 

Основният научно-приложен резултат се изразява в успешна оценка 

на формалната независимост на Комисията за енергийно и водно 

регулиране по отношение на политическата власт и на регулираните 

компании чрез експертна оценка със стандартизиран въпросник. 

 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 

В автореферата на дисертацията, авторът посочва 5 научни и 

приложни приноса. Напълно съгласен съм с тази класификация. Първите 

три от приносите са в научно-приложен аспект: 1) направен е подробен 

критичен преглед на литературата в областта, обобщение и синтез на 

наличните публикации; 2) критериите за институционална независимост на 

енергийните регулаторни агенции, формирани от други изследователи, са 

допълнени и променени според местните особености на българската 

публична администрация и икономика; 3) чрез нова методология е 

направена качествена оценка на формалната и неформалната независимост 



на българския енергиен регулатор КЕВР по отношение на отрасъл 

електроенергетика; 

Съгласен съм с оценката на дисертанта и за приносите в приложен 

аспект: 1) чрез изследване на мнението на представители на 

професионалната общност в енергетиката е обоснована тезата, че 

неформалната независимост на енергийния регулатор в България не е 

достатъчна и трябва да бъде подобрена; 2) обобщени са предложения за 

мерки, които да допринесат за по-голяма институционална независимост 

на българската регулаторна агенция КЕВР. 

 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

 

Докторантът е представил списък с 3 научни и 2 научно-популярни 

публикации по темата на дисертацията. Представените публикации 

отразяват точно изследванията на автора по темата на дисертацията. Те са 

публикувани в реномирани издания. 

В допълнение, резултатите от научното изследване на докторанта са 

апробирани и в научни форуми, както и в рамките на докторантски школи 

и семинари в страната и в чужбина. 

 

 

6. Оценка на автореферата 

 

Авторефератът на дисертанта отговаря на изискванията за 

съдържание и оформление. Чрез автореферата дисертантът е успял да 

предаде по достоверен начин точно и ясно съдържанието на дисертацията. 

В автореферата коректно са посочени научно-приложните и приложните 

приноси на дисертацията. 

 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Основната ми критична бележка към автора е свързана с по-

описателния характер на някои части от текста. Някои от законодателните 

постановки и дори теоретични дефиниции биха могли да се представят в 

по-синтезиран вид. 



Тази забележка не намалява достойнствата на представения 

дисертационен труд и може да се счита за препоръка при последващи 

научни изследвания. 

 

 

8. Заключение 

 

Въз основа на високото ниво на представения дисертационен труд, 

както и при отчитане на изследователските и професионални качества на 

автора, препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

в подкрепа на присъждането на образователната и научна степен 

„Доктор“ по научната специалност по професионално направление 3.8 

Икономика (Икономика и управление по отрасли – Енергетика) на 

докторанта Атанас Димитров Георгиев. 

 

 

София, 18.05.2016 г.   Подпис: ……………………… 

 

 

 

 


