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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно
и научно-приложно отношение.
Сред водещите цели на Стратегия Европа 2020 е и повишаването на
енергийната ефективност, както в промишлеността, така и в жилищния сектор.
Това прави тематика на дисертационния труд особено актуална по
отношение на изследване резултатите от програмен период 2007-2013 г., като
същевременно се прави оценка за очакваните резултати за следващия програмен
период – 2014-2020 г. В този смисъл изследването няма единствено
ретроспективен характер, а предлага изводи, „добри практики” и препоръки,
които биха могли да подобрят изпълнението на програмите за ЕЕ в следващия
програмен период.
Посоченото дава основание да се твърди, че целта и дефинираните задачи в
дисертационния труд са актуални.
2. Познаване на състоянието на проблема н творческа оценка на
литературния материал.
Дисертантът е добре запознат с разработвания проблем като е работил по
посочената тематика повече от 3 години по няколко научно-изследователски
проекти.
Извършен е задълбочен литературен обзор на научните публикации в
областта на разглеждания проблем. Използвани са 87 източника и 53
нормативни документа, като са обхванати и съвременни научни изследвания от
последните 5 години.
Направен е преглед на методите за анализ и оценка на въздействието и е
аргументиран изборът на подхода за оценка на въздействието, базирана на
теорията. На базата на този преглед и с оглед тематиката на дисертационния
труд, е разработен и описан специфичен логически модел, приложим за
конкретното изследване.

На тази база коректно са определени предметът, целта и задачите в
дисертационния труд.
3. Методика на изследването.
Изследването е базирано на оценки на въздействието на мерки за
енергийна ефективност на европейско и национално ниво, като приложимите
изводи от тези оценки са включени в аналитичните глави (Глава 3 и Глава 4).
Логическите модели са ключов метод на подхода за оценка на въздействието,
базирана на теорията и поради това методологичната глава на изследването
включва преглед на основните типове логически модели.
4. Приноси на дисертационния труд.
- Предложен е нов подход при оценката на въздействието, който отчита
несъвършенствата на прилаганите досега сходни модели;
- Направено е сравнение на мерките за повишаване на енергийната
ефективност на сградния фонд и на предприятията в различни
програмни периоди и различни оперативни програми, показващо
необходимост от оптимизация на използваните средства;
- Разработени са набор от препоръки за програмирането и изпълнението
на програми с голям мащаб и значимост за енергийната ефективност.
5. Заключение.
Авторът е получил значими научни, научно - приложни и приложни
резултати в разработвания дисертационен труд, напълно съответстващи на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България, правилника за прилагането му и условията за придобиване на
научната степен „доктор”, приети от Академичния съвет на СУ „Климент
Охридски”. На основание на изложеното в становището, получените приноси и
представените публикации, предлагам на научното жури да присъди научната
степен „доктор“ на Даниел Нигохосян в професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика и управление по отрасли Образование, наука, иновации)
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