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1. Актуалност 

Дисертационният труд изследва процесът на изработване на 
енергийната политика на Европейския Съюз (ЕС). Това е тема със 
съвременно значение. Енергетиката е все повече във фокуса на 
различните актьори и техните политики, както в рамките на ЕС и 
България като част от него, така и в световен мащаб. Това е породено 
от ограничеността на енергийните ресурси, от характеристиките на 
добива, производството, дистрибуцията, екологията и потреблението 
от една страна, и от силният политически акцент, който придобиват 
тези въпроси на сцената на междудържавните отношения.  

Освен специфичната политическа и икономическа логика на 
енергийните политики, едно друго обстоятелство заслужава да бъде 
отбелязано в контекста на актуалността на работата. Самите процеси 
на изработване на политиките, и на техния анализ, претърпяват една 
скоростна трансформация в последните десетилетия. Това се изразява 
преди всичко в безпрецедентното увеличаване на взаимната 
обвързаност между политическите актьори. Границите на 
националните държави вече не са толкова политически и 
икономически, както са били преди няколко десетилетия. Поради това 
все по-голямо значение в новите условия придобиват общностите, или 
казано с други думи мрежите от актьори със своите политики от една 



 2 

страна, както и тяхното изследване от друга. Научните въпроси, цели 
и задачи на рецензираната от мен докторска работа са фокусирани 
върху тези нови реалности.  

Теоретичният инструментариум използван от докторантът 
Виктор Аврамов не представлява световна новост, но е уникален за 
България. Въпросите за колективното действие (взаимодействие, 
сътрудничество, доверие, опортюнистично поведение) са централни в 
редица дисциплини. Те са комплексни и многопластови и тяхното 
изследване в пълнота изисква интердисциплинарен подход и 
теоретичен модел на изследване. Това се удава на кандидатът чрез 
съчетаването на идеите на рационалните теории с тези на новия 
институционализъм и  поставянето им в контекста на мрежите на 
политиките, и стремежа към добро управление.  

Горепосоченото съчетаване докторант Аврамов реализира чрез 
прилагането на теоретичния модел на фокусирания върху актьорите 
институционализъм. Този модел е разработен за изследване на 
политическите процеси в условията на германския федерализъм и 
съчетава индивидуалното и институционалното ниво на анализ. Той е 
изразител на модерната тенденция за интердисциплинарни емпирични 
изследвания, които се фокусират върху широк спектър от връзки и 
взаимодействия на актьорите в глобалната политика.  

2. Хипотеза, цел и задачи 

Хипотезата на дисертационния труд гласи, че енергийната 
политика на ЕС е резултат на възникването и развитието на 
сътрудничество между политическите актьори в общността (стр. 11).  

Така формулирана, хипотезата е декомпозирана от автора в 
следните два аспекта. Първият е, че резултатите на процеса на 
изработване на политики зависи от характеристиките на 
взаимодействието между актьорите, които участват в него. Вторият 
аспект се състои в това, че възникването на сътрудничество между 
тези актьори  зависи от три групи фактори: индивидуални (свързани с 
индивидуалните стратегии на политическите актьори), 
институционални (свързани с въздействието на институциите върху 
поведението на тези актьори), и  субстанциални (свързани с 
проблемите, които подлежат на решаване).   
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Целите, които произтичат от хипотезата на дисертационния 
труд, са реконструкция на процеса на изработване на енергийната 
политика, и анализ на този процес с помощта на конструиран от 
докторанта теоретичен модел. В тази връзка Аврамов извежда 
преференциите, когнитивните и поведенчески характеристики на 
политическите актьори. Той анализира формите, в които те си 
взаимодействат и влиянието на институционалната среда върху 
всички аспекти на възникване и развитие на политическите процеси.  

Съдържанието на дисертацията отговаря на темата, целта и 
задачите на изследването. Тя проследява логиката на развитието на 
енергийната политика в контекста на мрежите от актьори и техните 
политики,  и на специфичното развитие на политическите институции 
на ЕС.  

3. Обхват и обект 

Дисертацията има общ обем от 173 страници, като в 
библиографията са цитирани 160 източника. Всяка глава има по три 
раздели, кратко въведение и обобщение. Работата има и 24 фигури, 
които обединяват таблици с данни, схеми и модели на игри, които 
репрезентират отделни аспекти на анализа на политическите 
взаимодействия. Това отговаря на утвърдените стандарти за 
дисертационен труд.   

Първата глава на дисертацията е насочена към представяне на 
този модел в контекста на европейските изследвания и конкретно на 
развитието на енергийната политика на ЕС. Защитена е 
необходимостта от прилагането на рационален модел за анализ на 
политики от гледна точка на въпросите, които си поставя 
изследването. В нейната първа част кандидатът прави кратка 
аналитична ретроспекция на възникването и развитието на 
енергийната политика от зората на процеса на евроинтеграция. С това 
въведение господин Аврамов се стреми да идентифицира началния 
момент, от който датира реалното започване на общата енергийна 
политика. Освен това по този начин му се удава да направи преход 
към основния акцент в първа глава: предлагането и аргументирането 
на използвания теоретичен модел.  

Втората част на Първа глава е посветена на теоретичните 
модели на публичните политики. Изхождайки от концептуалните 
основи на рационалните модели, докторантът дискутира 
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приложимостта на теорията на игрите като основа на предстоящия 
анализ. Това почива на основанието, че тя е „подходяща за създаване 
на модели на взаимодействие между политически актьори, каквито 
обикновено намираме в емпиричните изследвания на процеса на 
политиките“ (стр. 40). Следвайки тази логика, Аврамов разгледа 
„архетипни“ модели от теорията на игрите и най-характерните методи 
за тяхното анализиране. Това му дава възможност да обоснове 
нейната приложимост и в същото време демонстрира завидна свобода 
за боравене със сложния теоретичен инструментариум. 

В третата част на Първа глава е представен теоретичният модел, 
върху който се базира анализът. Това е моделът на фокусирания върху 
актьорите институционализъм, който комбинира основните 
концепции от теорията на игрите и Новия институционализъм. 
Основните градивни елементи на този модел са актьори, с техните 
поведенчески характеристики и възможности за действие, 
съвкупности от актьори и форми на взаимодействие. Върху всеки от 
тези елементи, въздействие оказва институционалната среда. В 
началото на процеса на взаимодействие стоят проблемите на 
политиките, а в края, техните резултати. Така този теоретичен е 
подходящ за изследването защото показва как взаимодействието 
между политическите актьори поражда резултатите от политиките.  

Във втората глава е направен анализ на развитието на 
енергийната политика на ЕС. За целта това развитие е разделено на 
два исторически периода – до началото на деветдесетте години на 
миналия век и двадесетгодишният период след това. Тази 
диференциация правилно е подчинено на факта, че докато в първия 
период не може да се говори за обща енергийна политика на ЕС, то в 
годините след това започва процесът на нейното изработване. С оглед 
на това, общата политика е разгледана като състояща се от три 
свързани помежду си компонента – процес на либерализация на 
пазарите на енергия, енергийна сигурност и политика, свързана с 
климатичните промени.  

Този анализ е подчинен на логиката на центрирания върху 
актьорите анализ, който определя преференциите на политическите 
актьори като основен фактор в поведението им. Затова в края на втора 
глава (стр. 94-96) взаимодействието (Collective Action) между тях е 
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представено като игри, свързани с политиките по трите приоритета на 
енергийната политика. Тези игри – съответно свързани с 
либерализацията на енергийните пазари, на енергийна сигурност, и на 
политиката, свързана с климатичните изменения, са основен 
компонент на процеса на изработване на енергийната политика.  

В тази връзка бих желал да подчертая прецизния стремеж на 
докторанта към точно извеждане на логиката на предпоставките, 
формиращи преференциите на политическите актьори. Така, 
например, на стр. 25 той посочва, че вертикалното интегриране на 
енергийните компании има своя икономическа логика, която „е 
свързана с големите инвестиции и разходи, рискът при които би довел 
до трайно повишаване на крайните цени на енергията“. На стр. 81 по 
подобен начин Аврамов фокусира върху взаимната изгода от 
сключването на дълготрайни двустранни договори, които „осигуряват 
сигурност и предвидимост“ на икономическите отношения. Този 
подход дава възможност на кандидата да осветли характеристиките на 
мрежата от взаимно свързани и в същото време взаимно зависими 
актьори, които взаимодействат в процеса на политиките, със своите 
преференции. Тези преференции често са противоположни и в тази 
връзка се намират в конфликт.  

Докторант Аврамов е на мнение, че горепосочената среда се 
отличава с значителна комплексност и многопластовост, която не 
подлежи на елементарна репрезентация. Той обосновава важността на 
роля, която играе институционалната среда, при протичане на 
взаимодействието. 

В контекста на разделянето на процеса на енергийната политика 
има два етапа: отделни политики и единна политика. В първата част 
на Втора глава се анализират предпоставките на последвалото 
взаимодействие. Основната суровина на енергетиката през 50-те 
години, когато започва процесът на евроинтеграция, са въглищата и 
това намира ярко отражение в договорите на общността. Но следвайки 
логиката на рационалния анализ, изводът, който се налага от 
развитието на събитията е, че преференциите на отделните държави не 
предполагат обща енергийна политика на този етап. Ето защо 
договорите за общ пазар за въглища и стомана и за съвместни усилия 
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в областта на ядрената енергетика, в крайна сметка, не постигат 
целите си.  

Тук Аврамов диференцира и структурата на взаимоотношенията 
между държавите членки. От една страна са тези от тях, които 
разполагат с енергийни ресурси. От друга - тези, които не разполагат 
със съществени енергийни богатства. Разликите в ресурсната 
обезпеченост предполага различни стратегии на енергийна политика и 
създава възможност за образуване на коалиции, които защитават 
своите интереси в рамките на политическата общност. 

Тези интереси се базират предимно на необходимостта от 
икономическо развитие и конкурентоспособност в рамките на 
европейската икономическа общност. Но в същото време, особено 
през 70-те години настъпва забавянето на икономическото развитие на 
съюза в сравнение с водещите икономически сили в глобален мащаб: 
САЩ и Япония. Анализът на тези процеси логично подготвя главната 
институционална промяна, която започва през 80-те години: 
създаването на общия вътрешен пазар. 

Докторантът акцентира на този процес като определящ в 
няколко аспекта. На първо място, чрез него започва процесът на 
либерализация на енергийните пазари като част от общия процес на 
икономическа либерализация. Второ, това води със себе си 
институционални промени, които увеличават ролята на политическите 
актьори на нивото на общността, и главно, на Европейската комисия. 
Това дава възможност в рамките на тези трансформации да се 
дефинират и изведат напред в политическия дневен ред трите главни 
приоритета на енергийната политика.  

Първо място в анализирането на тези процеси има 
либерализацията на енергийните пазари. Отправна точка в него е 
икономическата и политическа логика на вертикалната интеграция на 
енергийните компании (стр. 75). Енергийните компании образуват 
естествени монополи, което улеснява инвестициите, създава доверие и 
предсказуемост на средата. Но също така те пречат на свободната 
конкуренция, затрудняват навлизането на нови играчи на пазара, 
водят до непрозрачно и непазарно ценообразуване, до намаляване на 
иновациите. Тези проблеми въздействат върху всички сфери на 
икономиката и следва да бъдат разрешени в процеса на обща 



 7 

икономическа либерализация. Този процес се проследява чрез анализ 
на политическото взаимодействие, което води до създаването на трите 
либерализационни пакета. Специално внимание е отделено на ролята 
на Европейската комисия, която от позицията на регулатор се 
превръща в главна действаща сила в този процес.  

На второ място, енергийната сигурност е представена като най-
слабото звено на общата енергийна политика (стр. 81). Това се дължи 
на липсата на институционални условия за колективно действие. 
Специално внимание е отделено на отношенията клиент-доставчик и 
техните политически и икономически импликации. От една страна, 
картелизирането на добива и доставките се съчетава с политическата 
нестабилност и несигурността в главните държави-износители. От 
друга страна, големите потребители на енергийни суровини са 
заинтересовани от тесни връзки със своите доставчици, осигурявайки 
си преференциално третиране и намален риск. Политическото 
развитие, анализирано в тази част, води до изработването на 
механизми за защита при енергийни кризи, които заедно с промените 
в договорите на общността, са аргумент в подкрепа на тезата на 
докторанта, че общата политика на енергийна сигурност също е факт. 

За сметка на слабостта на политиката за енергийна сигурност, 
политиката по измененията на климата е определена в работата като 
най-успешна (стр. 85). Причините, които са изведени за това, 
включват преди всичко политическата подкрепа от страна на 
европейските граждани, стремежът за засилване на процесите на 
вътрешна интеграция и стремежът за лидерска позиция на 
Европейския съюз в глобален мащаб.  

В края на Втора глава е изведен анализът на процесите, 
протекли в рамките на тези приоритети. Те са представени под 
формата на игри, отговарящи на съответните политики. Изведени са 
преференциите на главните действащи актьори, характеристиките на 
институционалната среда и на средата на политиките, представена 
чрез връзките на трите компонента на енергийната политика с други 
политики. Общият извод от този анализ е, че държавите членки не 
изработват сами общите енергийни политики, но зависят от 
поведението на останалите политически актьори в ЕС (стр. 100).  
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Третата глава започва с анализ на тази среда и ролята, която 
играят в нея наднационалните политически актьори. Този анализ 
изтъква ключовата роля на Европейската комисия в процеса на 
изработване на енергийната политика на ЕС, която „успява да наложи 
визията си за необходимостта от стратегическо сътрудничество в 
рамката на европейската общност на политиките“ (стр. 116). В 
рамките на тази част също е разгледана и ролята на Европейския 
парламент и Европейския съд, която, макар и по-малка, също е от 
съществено значение за изработване на енергийната политика на ЕС. 

Анализът започва с извеждане на зависимостта между степента 
на интеграция и конфликтността на преференциите на отделните 
политически актьори (стр. 103.). Тази зависимост предопределя по 
какъв начин би се развило взаимодействието в определени етапи от 
развитието на енергийната политика. В рамките на анализа, това 
показва как логиката на развитие на тази политика върви от конфликт 
при преференциите и ниска степен на интеграция до постепенно 
приближаване на преференциите и засилване на интеграцията.  

В рамките на тази схема е представена ролята на европейските 
институции и преди всичко ролята на Европейската комисия. Това е 
доказано чрез посочване на нейния капацитет за самостоятелно 
действие, преговорна сила, произтичаща от институционалните й 
възможности и ресурси, които се изразяват преди всичко във 
възможността да формира политическия дневен ред на общността. От 
друга страна обаче тя следи и за спазването на постигнатите 
споразумения и в текста са дадени важни примери за това как 
образуваните наказателни процедури служат за средство за 
политически натиск от страна на Комисията в борбата й за 
либерализация на енергийните пазари (стр. 112-114). 

Всичко това цели да постави този процес в по-широкия контекст 
както на европейската интеграция, така и на проблемите, пред които 
той е изправен. Както посочва докторантът, тези проблеми 
представляват колективни дилеми (стр. 119, 128 и другаде), което още 
веднъж потвърждава решението за избрания теоретичен модел за 
техния анализ.  

На първо място са посочени предимствата на конкурентния 
пазар: ниски цени, иновации, ефективност и ускоряване на 
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икономическото развитие. По силата на това, единственият изход от 
икономическото забавяне от 70-те години е пазарната либерализация. 
Това служи за аргументация на цели процес от реформи, който 
довежда до извеждането на либерализацията на енергийните пазари 
като ключов приоритет на енергийната политика, но и на 
институционалните реформи, които променят облика на ЕС.  

На второ място, проблемът за енергийната сигурност е показан 
като водещ до обща политическа и икономическа нестабилност в 
глобален план, което има сериозно отражение в рамките на ЕС. 
Дефинирането на този проблем като пример за „затворническа 
дилема“ посочва и ролята на кооперативните стратегии за неговото 
решаване.  

По същия начин стоят нещата и по отношение на климатичните 
изменения. В глобалния свят, където няма институции, които 
осигуряват спазването на поетите задължения, проблемите на климата 
съставляват друга „затворническа дилема“, която има отражение 
върху енергийната политика на ЕС. Този аргумент служи за 
обясняване на стратегията на ЕС за лидерска позиция в глобалната 
политика по климатичните промени. Това, от своя страна, служи за 
обяснение на резултатите на европейските политики по изменението 
на климата.  

След като докторантът се спира на характера на тези проблеми, 
той се връща отново на теоретичните постановки на проблема. В края 
на трета глава развитието на енергийната политика е представено като 
кооперативна игра, с аргументацията, че институционалната среда на 
европейския съюз способства за спазване на поетите задължения, като 
фокусът на взаимодействието им се насочва към решаването на 
производствените и дистрибутивни аспекти на общата политика (стр. 
132). Този анализ вече включва актьорите на политическата общност 
като Европейската комисия. Краят на трета глава представлява 
отговор на въпроса дали процесът на изработване на общата 
енергийна политика може да бъде представен като процес на 
„позитивна координация“. Този въпрос обаче, цели да докаже също и 
тезата, че енергийната политика е наистина обща, като постигнатото 
сътрудничество е стабилен, а не временен резултат. Отговорът, който 
предлага кандидатът е, че наистина приемането на пакета „енергия-



 10 

климат“ и на промените в лисабонския договор, свързани с 
енергийната политика, могат да бъдат свидетелство за позитивна 
координация (стр. 139). Но като цяло развитието на енергийната 
политика, а и на всяка обща политика изисква специфични 
предпоставки, които са разгледани във финалната част на 
дисертацията.  

В нея докторантът отново се връща към началото на работата и 
въпросът за това кое кара актьорите да си сътрудничат и как могат да 
бъдат анализирани тези процеси. Отговорът, в духа на центрирания 
върху актьорите анализ, посочва две групи фактори, които са 
необходими за наличието на стабилно сътрудничество: индивидуални 
(свързани с преференциите и стратегиите на политическите актьори) и 
институционални, свързани със средата, в която протича 
взаимодействието. Към тях, в заключението отново е посочена ролята 
на трети елемент: проблемите, които трябва да имат характеристиките 
на колективни дилеми, т.е. тяхното ефективно решаване да изисква 
кооперативно действие.    

Така, като цяло, структурата и съдържанието на работата 
успяват да разкрият логиката на изграждането на енергийната 
политика: от едностранни действия, до кооперативно поведение в 
рамките на обща система за вземане на решения. С помощта на 
теоретичния модел е изведена ролята на всеки от структурните 
елементи на енергийната политика: актьори, институции, проблеми на 
политиките, среда на политиките. В същото време е разкрита 
логиката, която води до развитието на конфликти във всеки от трите 
компонента на енергийната политика.  

Изводите на дисертационния труд са разделени на три групи: 

Първата група се отнася до енергийната политика. Отговаряйки 
на въпроса какво довежда до изработването на общата енергийна 
политика, докторантът аргументира действието на три типа фактори. 
Първите са стратегиите на политическите актьори. Степента, в която 
тези стратегии са кооперативни или конфликтни предопределя до 
голяма степен резултата от тяхното взаимодействие. На второ място 
са институционалните фактори. Начините, по които се взимат 
решения и степента, в която се изпълняват, влияе както на 
индивидуалните стратегии, така също и на крайните резултати. Освен 
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всичко това, важна роля играят и общите проблеми и това доколко те 
представляват колективни дилеми и изискват специфични 
поведенчески модели за решаването им. 

Втората група изводи се отнася до възникването на 
сътрудничество в процеса на публичните политики. Отговаряйки на 
въпроса какво води до възникване на взаимодействие между 
актьорите в такъв процес, докторантът използва изводите от анализа 
на енергийната политика. Така възникването и стабилността на 
сътрудничество в процеса на политиките зависи от наличието на три 
групи фактори: свързани със стратегиите на политическите актьори, 
свързани с институционалната среда, в която те действат, и свързани с 
проблемите на политиките в средата като цяло.  

Третата група изводи се отнася до изследванията и анализа на 
политики като цяло. Той отговаря на въпросът в началото на 
дисертацията: „какво прави едни политики по-успешни от други?“. 
Най-важният фактор за успеха на политиките е възникването и 
развитието на сътрудничество между политическите актьори. Те са 
главните действащи лица в процеса на изработването им и от начина, 
по който протича взаимодействието им зависи резултата от този 
процес. Допълнително, на базата на опита от предложеното 
изследване, докторантът счита, че прилагането на  теоретични модели 
от вида на центрирания върху актьорите анализ, ще даде една 
реалистична картина на процесите на взаимодействие в политиките. 

4. Методи на изследване 

Докторантът прилага теоретичният модел на фокусираният 
върху актьорите институционализъм. Той изисква съчетаването на 
анализ на рационалното поведение на политическите актьори с анализ 
на институционалната среда, в която те действат. Следвайки този 
модел, в дисертационния труд Аврамов дефинира предпочитанията и 
стратегиите, които изработват главните действащи актьори в областта 
на енергийната политика: държавите-членки на ЕС, заедно с 
Европейската комисия, и в по-малка степен Европейския съд.  

Проследяването на начина, по който тези интереси и стратегии 
се съчетават, дава картината на процеса на изработване на общата 
енергийна политика. Тя се изразява в общностното законодателство в 
областта на енергийната политика, което се характеризира с 
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увеличаването на сътрудничеството между политическите актьори. 
Анализът на това сътрудничество дава възможност на докторанта да 
разграничава отделните етапи на развитието на общата енергийна 
политика: от отделни инициативи и механизми за защита при заплаха 
от прекъсване на енергийните доставки, до една обща политика, 
съставена от колективни приоритети. Те се развиват успоредно с 
промяната на институционалните характеристики на средата на 
политиките, която, от своя страна, също способства за възникването и 
развитие на сътрудничество.  

Идентифицирането на тази промяна, характеризираща се с 
преход от едностранни действия към изработване на общи приоритети 
и в последствие, на общо законодателство, е основен мотив в 
дисертацията и важно доказателство за заключението, че общата 
енергийна политика е резултат на рационалното действие на 
актьорите, подкрепено от институционални и субстанциални фактори 
в процеса на политиките.   

5. Научни достойнства и приноси 

На базата на запознаването с работата и написаното от мен по 
горе бих желал да откроя следните достойнства и приноси на 
рецензираната разработка: 

• Докторантът борави свободно с научната литература в 
областта на центрирания върху актьорите анализ и 
свързаните дисциплини, както и с литературата в областта 
на енергийната политика на ЕС; 

• Аврамов е положил значителни усилия и старание за 
задълбочено научно-теоретично представяне на 
комплексния характер на процесите, свързани с 
енергийната политика; 

• Прави добро впечатление стремежа, когато това е 
необходимо, да се излиза извън рамките на конкретния 
теоретичен модел в търсене на по-адекватни обяснения  на 
комплексните явления;  

• Позицията на дисертанта, че успехът на определени 
политики зависи от степента на сътрудничество (Collective 
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Action) между актьорите, участващи в процеса на 
изработването им; 

• Тезата, че сътрудничеството в процеса на политиките 
зависи от три групи фактори: индивидуални, 
субстанциални и институционални; 

• Дисертацията представя енергийната политика в контекста 
на процеса на европейската интеграция и, макар 
имплицитно, е насочена не само към изминалите събития, 
но и към настоящето и бъдещето. Тя идентифицира 
проблемите, които ЕС е необходимо да реши занапред, за 
да гарантира бъдещето си; 

• Доказана е ролята  на институционалната промяна в ЕС за 
развитието и утвърждаването на обща енергийна 
политика; 

• Разкритата и задълбочено обяснената  логика на развитие 
на енергийната политика: от едностранни действия към 
сътрудничество между политическите актьори по 
дефинираните приоритети; 

• Способността на докторант Аврамов да се фокусира върху 
детайлите, когато анализира отделните компоненти на 
енергийната политика, отчитайки паралелно с това и най-
новите научни резултати в областта. Това му дава 
възможност за извеждане на значими резултати; 

• Кандидатът избягва от политизираното мислене, което е 
характерно за публичния дебат по проблемите на 
енергийната политика и предлага обективен анализ, 
съобразен с научната практика; 

• Докторантът систематизира, разкрива и осветлява 
сложните причинно-следствени връзки между 
енергийната политика и свързаните с нея други политики; 

• Конструирането на вече споменатия по горе теоретичен 
модел за анализ и използването му за първи път в 
България; 
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• Аврамов демонстрира задълбочено познание и свободно 
боравене със законодателството и процесите на вземане на 
решения в ЕС като цяло, и на енергийните политики, в 
частност. 

Намирам за необходимо да подчертая, че значителна част от 
горепосочените достойнства и приносни моменти на труда 
представляват обогатяване на съществуващите знания и биха могли да 
бъдат взети под внимание при формиране на бъдещата енергийна 
политика на България (разглеждайки нашата страна като актьор в 
политиката на ЕС). 

6. Недостатъци и пропуски 

Уважавайки научната аргументация на докторанта Аврамов, не 
бих нарекъл слабости някои негови тези, твърдения и изводи, които не 
споделям, а бих ги обозначил по точно като “някои научни различия, 
основани на различните теоретични школи [въпреки близостта между 
Новия институционализъм (Аврамов) и Новия институционален 
икономикс комбиниран с Нова политическа икономия (Боевски)] към 
които принадлежим”. Следните по-долу различия бих желал да 
изложа: 

• Докторантът показва, че е запознат с някои от идеите на 
Новата институционална икономика (Теоремата на Коус и 
др.), но в текста липсва задълбочен анализ на 
икономическите предпоставки, икономически интереси и 
опортюнистично поведение на актьорите, обусловено от 
тези интереси и съответни техни стратегии) за развитието 
на енергийната политика; 

• Във връзка с гореизложеното, докторантът е отделил 
твърде малко внимание на анализ на социалните норми, на 
транзакционните разходи, моралният риск, несигурността 
и др. елементи на институционалния анализ, които биха 
направили изследването още по-задълбочено и полезно за 
практиката. Такъв допълнителен анализ би дал много по 
широка база за изработване на различни варианти на 
стратегии на България като актьор при формирането на 
бъдещите политики на ЕС; 



 15 

• Идеите за „интелигентен дизайн“ и др., които се 
прокрадват в текста не са достатъчно изяснени. Това 
прави неясна тяхната роля и място в изследването; 

• Колективни дилеми и необходимостта от колективно 
действие (Collective Action) в областта на енергийните 
политики биха могли да бъдат разработени по-детайлно, 
защото в крайна сметка те са това, което кара актьорите да 
си взаимодействат; 

• Докторантът е изкушен от предизвикателството да 
прилага в някои части от дисертационния труд германо-
езичния модел на твърде дълги изречения, което 
затруднява читателя и прави неясен или трудно разбираем 
текста. Това се забелязва по-отчетливо в теоретичната част 
на работата, например: стр. 30 абзац 2; стр.32, абзац 2; стр. 
48, абзац 1 и др. 

Направените бележки не поставят под съмнение 
постигнатите резултати и не омаловажават посочените в 
рецензията конкретни научни достойнства, които са достатъчно 
основание за исканата степен “ Доктор”. 

Във връзка с посочените достойнства и пропуски на работата, 
бих искал да поставя на господин Аврамов следните въпроси: 

• Какъв е мотивът за избора на центрирания върху 
актьорите анализ за теоретичен модел на направеното 
изследване?  

• Кои, според него, са предимствата на този модел пред 
други рационални модели?  

• И може би по-важният въпрос: какво е бъдещето на 
общата енергийна политика на Европейския съюз,  в 
светлината на кризата, която виждаме в момента?  

• Какво е мястото на България в тази обща политика? 

7. Научно-изследователски умения на докторанта, показани 
в дисертационния труд 
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Изложеното в дисертационния труд и автореферата ми дава 
основание да идентифицирам следните научно-изследователски 
умения: 

• Задълбочени познания в областта на рационалните 
модели; както на модела на фокусирания върху актьорите 
институционализъм, така и на свързаните с него 
дисциплини: Теорията на игрите и Новия 
институционализъм. В същото време докторантът е 
способен да излиза извън рамките на посочените модели, 
когато анализът го изисква; 

• Задълбочени познания в областта на енергийната 
политика и свободно боравене с нейната терминология и 
научни специфики; 

• Умение за анализ на процеси на комплексни 
взаимодействия, както в структурно, така и в 
съдържателно отношение; 

• Умение за структуриране и анализ на голям обем 
информация, което е неизбежно при работа върху толкова 
мащабен проблем като енергийната политика на ЕС.  

8. Обобщение, заключение и предложение 

Както вече многократно посочих по-горе, дисертацията има 
информативен, задълбочен, аналитичен, многопластов и широко 
обхватен характер. Работата притежава значими научни и научно-
практични качества, изключително актуална е и представлява 
завършен труд, което ме убеждава в научната ерудиция и модерно 
мислене на докторанта. Разработките, изводите и препоръките, които 
се съдържат в докторската работа, са лично дело на докторанта. Те 
имат характер на приложение на съществуващата теория, методи, 
научен инструментариум  и техники на анализ при конкретна 
социално-икономическа и политическа констелация и отразяват 
резултатите от неговите научни търсения. Дисертационният труд, по 
мое мнение, представлява новост за България и е ценна разработка, 
която обогатява науката, практиката и политика. 

Въпреки незначителните критични бележки, които по-скоро 
се базират върху разликите в теоретичните школи, към които 
принадлежим с докторанта, отколкото представляват слабост на 
научната разработка, смятам, че докторантският труд отговаря 
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на всички изисквания за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор” по научна специалност Политология (Публична 
администрация) и предлагам на многоуважаемото Жури да 
присъди тази степен на докторант Виктор Станиславов Аврамов. 

 

 

София, 03.02.2012 г.              Подпис: 


