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І Обща характеристика на труда 

Дисертацията на Виктор Аврамов има необходимите качества на 

дисертационен труд. Бих обърнал специално внимание на научния апарат, 

който съдържа около 150 действително използвани източника на няколко 

езика, които докторантът познава много добре. Прави впечатление 

акцентът върху модерния икономикс с присъствието на 

основоположниците на теорията на игрите и икономическия 

институционализъм, нобелистите Дж. Бюкенън, Р. Коуз, Дж. Харсани, Дж. 

Неш и изобщо цялата основна група рационалисти, като Грановетер, 

Ласуел и пр. Това не е демонстрация на обща дисциплинна култура, а 

фокус на изследването, фокус и на самия дисертант, който очевидно 

изпитва респект и е силно повлиян от съответната школа. Подобно явление 

не е имало напоследък сред защитите в шифър „политология”. 

Приветствам разработването на сериозни съвременни проблеми на 

управлението, какъвто е европейската енергийна политика, в строго 

издържания контекст на модерната политикономия и по-точно 

институционализма. Към това трябва да добавя отличното впечатление от 

структурата на работата, която от една страна ясно подчинява анализа на 

дедуктивния подход – тръгва се от теоретичен модел – но, от друга, го 

допълва с индуктивен процесуален подход към историята на изследвания 

обект. Дисертацията няма слабостта да остане на полето на теорията, тя 

извежда анализа навън, към прогноза и предписание. 

ІІ Основни научни и научно-приложни приноси 

Изработването на политики се възприема като либерална англосаксонска 

тема и затова поголовно изследователите й следват характерния за тази 

традиция функционален и икономически подход. Аврамов действа 

нестандартно в методологическо отношение, като подчинява анализа си на 



модерната политикономия на институционализма, в чиито основи е 

рационализма на несъгласните с Адам Смит икономически философи. 

Убеден съм, че в резултат на това Аврамов е синтезирал оригинална 

концепция и е постигнал устойчиви резултати. Известното „сектантство” – 

прекаленото упование в този фундамент – се обяснява с фасцинацията на 

младия изследовател, открил „златната нишка” на мощна парадигма – 

явление простимо и положително в конкретния контекст. Изследването 

демонстрира факта, че Аврамов е бил отлично насочван от научния си 

ръководител доц. д-р Татяна Томова и е получил в резултат на своята 

активност и предварителна подготовка добра школовка в чужбина по 

време на докторантурата. Авторефератът показва ясно основанията на 

претенцията за придобиване на образователно-квалификационната степен 

Доктор. Петте елемента на Самооценката на приносите в дисертационния 

труд са формулирани професионално. Съгласен съм с така формулираните 

приноси. Едновременно с това си разрешавам да дам собствената си 

оценка за приносите в дисертацията. Според мен техен център е 

изграденият модел на „актьорите” в изследвания процес на политиките, без 

успеха на които целият анализ би бил невъзможен. Аврамов е поел този 

риск, залагайки на тази едностранна (не и едностранчива) методология и е 

успял. 

ІІІ Критични бележки 

Общата ми критика към дисертанта е философско-методологическа. 

Енергийната политика не е „обикновена” публична политика, защото 

съдържа безусловно ценностен и политически фундамент, което променя 

поданството й: тя е двоен, троен поданик, не е чисто управленска област. 

Дързостта да се обяснят политически и особено ценностни основания за 

една политика („цивилизационни избори”) с рационалните средства на 

теорията на игрите и икономическия институционализъм може да изиграе 

лоша шега. Вярно е, че Аврамов е останал в полето на моделирането и 



дотък следваният подход не дава грешка; все пак следващата крачка по-

нататък, ако беше направена, можеше да произведе първата грешка. 

Дисертантът не се е съобразил в нужната степен с направената бележка по 

време на „вътрешната защита” в научното звено, а и не е могъл по 

обективни причини, че когато става дума за изработване на конкретна 

политика, като енергийната, която сама по себе си се основава на 

политиката и, освен това, на политико-културни колизии и единодействия, 

е нужно да се прави паралелен политически и културен анализ, за да се 

„засече” моделът на политиката в още една плоскост, с което да стане “3 

D”.  И още една критика: енергийната политика е толкова близо до двете 

лица на гранд-стратегията на една държава или съюз – сигурността и 

икономическото развитие, че тя по определение е по-скоро стратегия и 

почти никак – нормативно предписание, каквото са много от европейските 

политики. В дисертацията обаче липсва стратегическият анализ или по-

скоро присъства в рамки под „санитарния минимум”: стратегиите на 

отделните актьори (теория на игрите) не е общностна стратегия, а 

общностна стратегия ЕС, уви, няма (2020 само показва, че става дума за 

дългосрочен план, но не и гранд-стратегия, каквато имат някои от 

страните-членки). Останалите конкретни критични бележки, които са 

редица, предавам на автора на дисертацията в устна форма. 

ІV. Впечатления от автора  

Познавам Виктор Аврамов като отличен и задълбочен студент. Впечатлен 

съм от школовката, която е придобил по време на докторантурата си и 

особено със задграничните си специализации. 

V. Заключение  

Препоръчвам на Виктор Ст. Аврамов да бъде присъдена образователно-

квалификационната степен Доктор, която напълно заслужава. 

Януари 2012 г.                                          Проф. Тодор Танев, 


