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Дисертационният труд представя резултатите от цялостно изследване на процеса на 
изработване на енергийната политика на Европейския съюз, чийто предмет е 
възникването и развитието на сътрудничество между различните актьори в определена 
институционална среда. Предметното поле на това изследване не е ограничено до 
определянето на проблема за енергийната политика на Европейския съюз, (ЕС) а се 
структурира около процеса на изработването на политиките, които водят до неговото 
евентуално решаване. Този подход позволява на автора да съсредоточи вниманието си 
върху условията и средата, в които става възможно взаимодействието между 
различните актьори. Както отбелязва докторантът: „… идентифицирането на проблема 
и намирането на подходящо решение не гарантира автоматично, че проблемът ще бъде 
решен. … Това е така заради взаимната обвързаност на политическите актьори, които 
са въвлечени в процеса на политиките и се намират във взаимна зависимост. 
Изследването на процеса на взаимодействие между тях трябва да разкрие именно защо 
и как определени решения водят до ефективни политики, а други – не. „ (стр. 6) 

Обемът, структурата и използвания научен апарат, отговарят на академичните 
изисквания за подготовка на дисертационен труд. Текстът е разделен на три основни 
глави, увод, заключение и епилог, както и списък на цитираната литература. 
Структурата на съдържанието отговаря напълно на логиката на изследването и 
необходимостта от отчетливо и последователно представяне на неговата методология, 
етапи и постигнати резултати. Цитираните и използвани източници демонстрират 
висока степен на компетентност, както по отношение на общата теоретична база на 
представеното изследване, така и спрямо специфичната материя на енергийната 
политика. В своята същност, представената докторска теза представлява цялостно 
изследване, доказващо приложимостта на определен теоретичен модел при 
интерпретацията не само на енергийната политика, а и на всяка друга публична 
политика, ангажираща усилията за постигане на по-висока ефективност и ефикасност, 
при участието на голям брой актьори в определена институционална среда. 

Докторантът е формулирал своята теза по следния начин: „… процесът на 
изработването на енергийната политика на ЕС протича като процес на възникване и 
развитие на сътрудничеството между политическите актьори, въвлечени в него.” (стр. 
11) Първата хипотеза на изследването е свързана с разбирането, че: „… в течение на 
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един период от около двадесет години, държавите-членки на ЕС постепенно отдават 
част от своя суверенитет в областта на формирането и осъществяването на 
националните си енергийни политики на наднационалните институции на общността и 
най-вече на Европейската комисия” (стр. 11). Втората основна хипотеза се основава на 
разбирането, че този процес е резултат от действието на три групи фактори – 
институционални, субстанциални и рационално-стратегически по отношение на 
действието на политическите актьори. Институционалните се определят от промените в 
процеса на вземане на решения; субстанциалните се определят от либерализацията на 
енергийните пазари, извеждането на преден план на проблемите на енергийната 
сигурност и климатичните промени; рационалните, от своя страна, се свързват с 
колективния характер на приеманите за ефективни решения. 

Едно от основните достойнствата на предложения дисертационен труд е свързано със 
систематичното усилие за изграждане на теоретичен модел, чрез който представените 
хипотези биват проверени в хода на изследването. Изборът на дипломанта е в полза на 
модела на фокусирания върху актьорите институционализъм, (actor-centered 
institutionalism) като съчетание между възможностите на теория на игрите и новия 
институционализъм като доминиращо теоретично направление в анализа на 
публичните политики. Работоспособността на този модел, според автора, може да бъде 
доказана на основата на политика, чието изработване и приложение са свързани с 
конфликти, противоречия и сблъсък на интереси, но и с възникване на сътрудничество. 
Както и по отношение на цялостната методология, приложена в изследването, 
конструираният теоретичен модел е адекватен на изследваната проблематика и 
позволява евристичен анализ на сътрудничеството в процеса на формиране енергийната 
политика на Европейския съюз. Впечатление прави методологическата прецизност, с 
която авторът е формулирал аргументите си в подкрепа на избраната насока на 
изследването. Внимание заслужава и тезата, че теорията на европейските изследвания, 
не е подходяща за анализ на интересуващата го проблематика. 

Един от самостоятелните научни приноси на дисертационния труд е свързан с 
определянето на белези на сътрудничество в процеса на изработване и приложение на 
енергийната политика на ЕС. Според автора: „… Там, където националните 
политически актьори и най-вече правителствата на държавите-членки отдават контрол 
върху определена сфера на дейност на актьор на общностно ниво, можем да говорим за 
възникване на сътрудничество.” (стр. 14) В същото време, важно е да се подчертае това, 
което авторът отбелязва по отношение на липсата на конфликт в интересите на 
страните в процеса на взаимодействието. Според него, липсата на конфликт не 
гарантира автоматически възникването на сътрудничество. Неговата поява и развитие 
са определящи за качеството, ефикасността и ефективността на публичните политики. 

След компетентно и обстойно представяне на основни модели в теория на игрите и 
цялостния теоретичен модел на изследването, авторът обобщава основните си изводи 
по отношение на изследването на публичните политики. „… Изследването на 
политиките има два аспекта: анализ на проблемите на политиките и изследване на 
процеса на взаимодействие между политическите актьори, въвлечени в решаването на 
тези проблеми. Резултатите на политиките са продукт на този процес на 
взаимодействие. Неговото изследване изисква да разграничим две нива на анализ. 
Първото е това на актьорите с техните възможности и ориентации за действие, 
съвкупностите от актьори и формите на взаимодействие между тях. Второто ниво на 
анализ е това на институционалната среда, която оказва влияние и върху актьорите, и 
върху съвкупностите, които те образуват, и върху формите на взаимодействие между 
тях.” (стр. 63) По нататък в изследването, авторът запазва това методологическо 
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разграничение при анализа на общата енергийна политика на ЕС, което осигурява както 
цялостност, така и евристичност на анализа. 

Разбирането за обща енергийна политика, с което работи докторантът включва три 
основни компонента: либерализация на енергийния пазар, енергийна сигурност и борба 
с промените на климата. И в трите основни направления на тази политика протича 
процес на активно взаимодействие между актьори с различен характер – индивидуални, 
групови и институционални, като това взаимодействие се реализира най-често като 
процес на договаряне, на създаване на нови норми и правила, около които се постига 
определено равнище на съгласие между действащите в определена институционална 
среда актьори. 

В следващата част от докторската си тема, авторът изследва конкретните етапи на 
изграждане на общото разбиране за необходимостта от формулирането на основни цели 
и ресурси за постигането на определени резултати в сферата на енергийната политика 
като отделя внимание на прехода от национални към общностни политики. В тази част 
от работата е демонстрирано много добро познаване на процесите и тенденциите в 
развитието на диалога по енергийните въпроси като е използвана оригинална, 
необходима за целите на това изследване периодизация. Съществено качество на 
изложението в тази му част, както и на цялостния дисертационен труд е много доброто 
познаване на европейската практика, както и на спецификата на националните 
енергийни политики, което позволява коректното сравнение на процесите в периода 
преди 1990 година и след това. В края на тази втора част, авторът достига до извода, че 
енергийната политика на общността не се формира от самостоятелните усилия на 
държавите-членки, но в същото време, този резултат не би могъл да бъде постигнат без 
тяхното съгласие. В този смисъл, : „… съгласието, което се търси в стремежа към 
колективно действие не е пълно, а е относително, т.е. то отразява солидарността с 
общия курс на действие, (с процеса на политиката) но подчертава наличието на 
конфликт по отношение на разпределението на нейната цена (продукта на политика).” 
(стр. 101). Един от основните изводи на изследването е формулиран по следния начин: 
„… Процесът на взаимодействие протича като последователна игра, в която играчите 
(държавите-членки и наднационалните актьори) проследяват различните варианти на 
развитие на ситуацията с оглед миналите ходове на играта и с оглед на предвижданията 
си (вярванията си) за това какви ще бъдат решенията на другите играчи в бъдеще.” (стр. 
101-102) 

Третата част от работата е посветена на обяснение на процеса на изработване на 
енергийната политика на ЕС в периода 1990 – 2010 година. На базата на този анализ, 
авторът показва, че представата за последователната игра на актьорите се нуждае от 
съществено прецизиране, най-малкото по отношение на усложняването на условията, в 
които се води играта и увеличаването на броя и задълбочаването на сложността на 
отношенията между участващите актьори. Тук отново, отчетливо се диференцират две 
групи от фактори: индивидуални и институционални. Спрямо тях, както и спрямо 
степента на постигната интеграция и взаимодействие, авторът предлата Матрица на 
индивидуални и институционални фактори в процеса на взаимодействие, която 
координира при оценката характера на преференциите и степента на интеграция. Този 
модел позволява коректно дефиниране на ситуациите, при които действат актьорите в 
определена институционална среда. Това позволява на автора да формулира още едно 
твърдение за процеса на формиране на европейската енергийна политика като 
движение от негативна към позитивна координация и солидарност. След като 
последователно се спира на ролята на различните наднационални актьори в процеса на 
изработване на европейската енергийна политика, авторът отделя съществено внимание 
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на развитието на т.нар. фактори на промяната, а именно – конкурентността на 
европейската икономика, енергийната сигурност и климатичните промени.  

В заключителната част на дисертационния труд, авторът концентрира изводите си в три 
групи отговори. Първата се отнася до развитието на енергийните политики и трите 
основни групи от фактори, които го определят: фактори, свързани с индивидуалното 
поведение на политическите актьори, институционални фактори и субстанциални 
фактори. (стр. 130 и следващите) 

Втората група отговори е свързана с възникването на сътрудничеството в процеса на 
публичните политики. Според автора и тук са налице поне три групи фактори, които би 
трябвало да бъдат взети предвид: фактори, свързани със стратегиите на политическите 
актьори; фактори, свързани с институционалната среда и фактори, свързани с 
проблемите на политиките и по-общата среда, в която взаимодействието се ситуира. 
(стр. 137) Накрая са формулирани и отговори, свързани със самото изследване на 
политиките. Тук е формулиран и един от изводите с научно и практическо значение от 
гледна точка на доказаната чрез изследването възможност за ефективно съчетаване, в 
рамките на един модел на макро- и микро-нивото на анализ. Чрез постигнатите 
резултати, авторът доказва приложимостта на модела на фокусирания върху актьорите 
институционализъм при изследването на конкретни публични политики, което е и 
основната цел на дисертационния труд. 

Високото равнище на познание на научната литература, както и способността за 
нейното ефективно използване в хода на цялото изследване, е едно то основните 
достойнства на предложения дисертационен труд. Необходимо е да се подчертае още 
веднъж, демонстрираната от автора методологическа дисциплина и прецизност при 
използването на различните теоретични и практически разработки, включени в 
цитираната и използвана литература. Наред с иновативността на избрания подход и 
проблематиката, върху която той е аргументиран, между научните достойнства на 
представения труд би трябвало да бъде отбелязана и ясно заявената активна лична 
позиция, която повишава научните достойнства на изследването. 

Качеството на реализираното изследване налага да бъдат формулирани допълнителни 
гледни точки към неговите изводи. Преди всичко, струва ми се необходимо да се 
отбележи динамиката при структурирането на наднационалните актьори в процеса на 
изработване и реализиране на европейската енергийна политика. Периодизацията, 
която извежда в изследването си автора, би могла да се конкретизира чрез 
обособяването на периода след 2004 година, когато към Европейския съюз се прибавят 
нови десет страни-членки, които имат различни позиции и интереси в хода на 
реализирането на собствената си енергийна политика. 

Дори и да не поставяме специален акцент върху присъединяването на България и 
Румъния през 2007 година, все пак имаме основание да твърдим, че след Петото 
разширяване, Европейският съюз вече не е същия. Това вече не е онази 
институционална среда, както и взаимодействието между актьорите, не би могло да е 
непосредствено съизмеримо с Европа на 12-те или дори с Европа 12+, след 
присъединяването през 1990 година, след обединението на Германия. В този смисъл, 
конструирания теоретичен модел би могъл да бъде допълнен, а неговата ефективност 
да бъде повишена, ако при описанието на индивидуалните и групови актьори бъде 
добавена и динамиката на взаимодействието, породена от присъединяването на нови 
страни-членки. Подобна идея присъства имплицитно в цялостното изложение, но 
дисертационният труд би могъл само да спечели от анализа на усложнената 
институционална среда, в която теорията на игрите би могла да ни помогне да 
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формулираме още по-точно основните характеристики на общата енергийна политика 
на Европейския съюз. 

Като имам предвид високото качество на дисертационния труд, евристичността на 
подхода и актуалността на проблематиката, която е предмет на настоящето изследване, 
предлагам на Научното жури да приеме за успешно завършена дисертацията на Виктор 
Аврамов за придобиването на образователно-квалификационна степен „доктор” по 
специалност Политология (Публична администрация). 

 

 

С уважение: 

   (доц., д-р А. Гълъбов) 

 


