
 С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. 

„Психология”, Юридически факултет на Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър” 

 

относно дисертационен труд на тема 

"Интегрирано сградно инспектиране, насочено към подобряване 

процесите на организационното управление, трудовото изпълнение и 

удовлетвореността." 
, 

за присъждане на ОНС „доктор” по професионално направление 3.2.Психология 

(Трудова и организационна психология – организационен мениджмънт и 

дипломация) 

 

на Бенет Варгесе 

   

 

   

 

І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на темата и 

резултати от изследването. 

  

Дисертационният труд на Бенет Варгесе е посветен на актуален за 

човешката цивилизация проблем, който се отнася до настоящето и бъдещето на 

работещите. Физическите условия на труд са сред факторите, които са постоянен 

предмет на изследвания и анализи. Интерес към тях проявяват организационни 

психолози, специалисти по ергономия, управление, медицина, архитектура и др. 

Разкрити са преки взаимовръзки между физическите условия на труд, 

соматичното здраве, психичното благополучие, удовлетвореността от труда, 

ефикасността и ефективността на служителите. Когато проблемът се отнася до 

работещи в мисията на САЩ към Обединените нации (ООН), той придобива 

особени измерения, поради значението на супер силата в световната политика. В 

такъв смисъл, дисертационният труд на Бенет Варгесе е актуален, а основното 

очакване от изследването е да се очертае подход за намаляване на откритото 

отрицателното въздействие, което новопостроените сгради имат през първите 

години от въвеждането им в експлоатация, върху работещите в тях. Това 

отрицателно въздействие се свързва с влошеното качество на въздуха в 

затворените помещения, което рефлектира непосредствено върху ефективността 



и ефикасността на служителите, а в по-дългосрочен план и върху соматичното 

им здраве, удовлетвореността от труда и психичното им благополучие. 

В структурно отношение дисертационният труд се състои от въведение, 

изложение, представено в девет глави, три приложения, списък със 

съкращенията и цитирана литература. Общият обем е 329 страници компютърна 

разпечатка.   

Целта на дисертационната разработка е, с проучването на процеса на 

строителството на нова сграда на мисията на САЩ към Обединените нации 

(ООН) и въвеждането й в експлоатация, да се покаже „…необходимостта от 

промяна на установения организационен протокол за управление на проекти от 

Държавния департамент…“ и да се предложи включване на нов, „интегриран 

подход“ във всички нови проекти за строителство. „Това ще донесе 

многобройни ползи, сред които такива в сферата на дипломацията на САЩ, тъй 

като има връзка с производителността на персонала и неговата удовлетвореност“ 

(с. 6). 

В теоретично отношение авторът на дисертационният труд се опира на 

модели от организационната психология, трудовата психология и психологията 

на здравето. Става въпрос, от една страна, за взаимовръзката между фактори на 

интериорната среда в една сграда и ефикасността и ефективността на 

служителите, а от друга – въздействието на интериорната среда върху 

удовлетвореността от труда, соматичното здраве и психичното им благополучие.  

В емпирично изследване представено в четвърта глава, докторантът 

показва убедително влиянието на качеството на въздуха в работните помещения 

върху удовлетвореността на служителите от обитаването на офисите, тяхната 

ефективност и ефикасност. Чрез използването на целеви показатели и задачи по 

методика на Агенцията за административно обслужване на САЩ и с помощта на 

агенцията „Галъп“, в изследването се показва, че след преместването на мисията 

на ООН на САЩ в нови временни офиси, удовлетвореността на служителите 

намалява, поради лошо качество на въздуха в затворените помещения, като се 

влошава значително ефективността от работата им и се наблюдават чести 

здравословни оплаквания. В тази връзка авторът намира противоречия в 

организационно-управленските подходи за въвеждане в експлоатация на 

новопостроени офис сгради. Последиците от това са организационни - 

понижената ефикасност и ефективност на служителите и индивидуално-

психични – повишено ниво на стрес, намалената удовлетвореност от труда и в 



крайна сметка понижено психично благополучие. Това е повод, при 

изграждането на новата офис сграда на мисията да се използва от автора на 

дисертационния труд „интегриран подход за строителство“, като нов подход 

за управление на строителството и въвеждане в експлоатация на сграда. Той 

представлява систематичен, документиран и съвместен процес, включително 

извършването на проверки, изпитвания и обучение с цел да се провери дали 

сградата и нейните системни компоненти отговарят на изискванията на 

обитателите и на целта на проектирането. Ползите от новия подход се очакват в 

следните направления: a) подобрени организационни практики за управление на 

проектите; б) намалени разходи за отстраняване на неизправности в периода 

след строителството; в) по-малко проблеми с качеството на въздуха в 

затворените помещения в периода на усвояване на сградата; г) увеличена 

удовлетвореност на служителите обитаващи сградата и подобрена ефективност и 

ефективност от дейността им.   

С използването на новия подход за строителство и въвеждане в 

експлоатация на сградите на Държавния департамент на САЩ, се отчитат по-

добри резултати при удовлетвореността на служителите. Доказана е по-високата 

им ефективност и са отчетени по-добри резултати в работата. Чрез този подход 

се „интегрира“ експертният опит на клиента в общия екип на интегрирания 

проект за строителство, като с това се осигурява присъствието му през целия 

период на строителство и въвеждане в експлоатация на сградата.  

С емпирични резултати от проучвания се показва целесъобразността на 

новия подход и положителният ефект върху качеството на строителството и 

последващата удовлетвореност на обитателите. Освен това, няма оплаквания от 

качеството на въздуха в помещенията, нито са нужни коригиращи мерки по 

отношение на системите за механична вентилация. Интегрираният проект за 

строителство довежда до положителни резултати във всички тези категории. 

Сред доказаните в дисертационния труд ползи от интегрирания подход са и 

намалените разходи за експлоатация, подобрената енергийна ефективност, 

увеличената безопасност за обитателите, повече удобство и здравословна среда, 

подобрената пригодност за поддръжка и най-вече повишена удовлетвореност за 

служителите от обитаването на сградата и по-висока ефективност и ефикасност в 

работата. 

Като цяло дисертационният труд представлява интердисциплинално 

изследване, което обхваща както организационно-управленски, така и 



архитектурно-технически и чисто психологически компоненти. Намерените 

силни взаимовръзки между качеството на въздуха в затворените помещения на 

офис сградите и благополучието на служителите, е достатъчно основание за 

промяна в подхода за строителство и въвеждане в експлоатация на офис 

сградите. За целите на емпиричното проучване са използвани широка база от 

емпирични данни и резултати от проучвания, които компетентно са анализирани 

и използвани за създаване на нов подход, наречен „интегриран подход за 

строителство“. Получени са научни и научно-приложни приноси, в актуални 

области на познанието, в това число и психологическото, като е апробиран и е 

доказана целесъобразността на организационен подход за предсказуемо, с 

позитивни резултати управление на строителството и въвеждането в 

експлоатация на офис сгради. 

Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертационния труд. 

Основните части от дисертационния труд са представени в статии в списания и 

сборници с научни трудове. 

 

ІІ. Заключение 

Дисертацията представлява цялостно и актуално интердисциплинарно 

изследване в значими области на управлението, трудовата и организационната 

психология и има характер на завършен монографичен труд. Научните приноси 

са от теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава основание да 

препоръчам на уважаемите членове  на научното жури, да гласуват за 

присъждането на Бенет Варгесе на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.2.Психология (Трудова и организационна 

психология - организационен мениджмънт и дипломация).   

 

07.12.2015 г.     Изготвил становището: 

Гр. Варна       Проф. д-р Валери Стоянов  

 


