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                         СТАНОВИЩЕ 

         От проф. д.т.н. Снежанка Грозданова, член на научно жури по заповед РД38-629/15.10.2015 

на Ректора на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ «СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»,  ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,  

ВЪВ връзка със защитата на БЕНЕТ ВАРГЕCЕ, задочен докторант във Философски факултет по 

професионално направление 3.2 Психология (Трудова и организационна психология – 

организационен мениджмънт и дипломация), за присъждане на образователна и научна степен 

«Доктор». 

Тема на дисертацията: " Интегрирано сградно инспектиране, насочено към подобряване процесите 

на организационното управление, трудовото изпълнение и удовлетвореността“ 

 

    Научен ръководител: Проф. дн Сава Джонев - Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

    Научен консултант:  Проф. дн Антъни ДеЛука   - Университет Игнатий 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция 

на кандидата. 

I.  Обща оценка на кандидата. 

Авторът на дисертационния труд г-н Бенет Варгесе е задочен докторант  във Философския 

факултет на СУ. Работи като архитект и ръководител проект в Административното бюро на 

Службата за управление на недвижими имоти, отдел „Специални проекти“, на Държавния 

департамент на САЩ.  

Административното бюро предлага програми за подпомагане на Държавния департамент 

и на посолствата и консулствата на САЩ. Службата за управление на недвижими имоти отговаря 

за придобиването на собствеността и управлението на всички недвижими имоти на Държавния 

департамент, които са собственост на Агенцията за административно обслужване (GSA), на 

Държавния департамент или се отдават под наем в над 130 локации в целия свят. 

            Докторантът, г-н Бенет Варгесе, е автор на три публикации на теми, свързани с 

дисертационния му труд. Прилага редица иновативни подходи както в изследователската си, 

така и в управленската си дейност. 

 

II. Оценка на   научните и   практически   резултати    и   приноси   на дисертацията. 

      Предложеният дисертационен труд е самостоятелно проучване с теоретична и практико-

приложна насоченост. Основните предимства на представената научна разработка могат да се 

обобщят така: 

1. С представената разработка, докторантът се стреми да отговори на един основен 

въпрос, а именно - как  може да се подобрят съществуващите организационни 

практики на управлението на нови проекти за строителство на Държавния 

департамент на САЩ, така че новата сграда да осигурява ефективна и безопасна 

работна среда  за персонала, който да изпълнява качествено задълженията си, а 

проектът да бъде изпълнен в рамките на предвидения  проектен бюджет?  
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2. За решаването на така дефинирания въпрос докторантът използва редица съвременни 

инструменти при изследването на  отрицателно въздействие на  влошено качество на 

въздуха в затворените помещения и ниската ефективност на наемателите през първите 

години от обитаването на новопостроената сграда. Докторантът предлага и на 

практика е приложил в пилотния четиригодишен проект, на който е ръководител - при 

построяването на новата офис сграда за персонала на мисията на САЩ към 

Обединените нации (ООН) в Ню Йорк, завършена в 2010 г., да се ангажира наличния 

експертен опит  в службите на клиентите за инспектиране  през целия процес на 

строителството на новата сграда. Този нов подход  авторът нарича „Интегрирано 

сградно инспектиране“.  

3. С въвеждането на иновативния подход се постига подобрение на организационните 

практики за управление на проектите в строителството,  намаляване на разходите за 

отстраняване на неизправности в периода след строителството,  минимизиране на 

проблемите с качеството на въздуха в затворени помещения в периода след 

строителството, което се отразява върху човешкото здраве и  повишаване на  

удовлетвореността и ефективността на резултатите от труда на клиентите.  

4. Процесът, който авторът  нарича „въвеждане на сградата в 

експлоатация“ представлява системен, документиран и съвместен процес, включващ 

проверки, изпитвания и обучение за експлоатация и ремонт, с цел да се потвърди, че 

дадена сграда и нейните системни компоненти отговарят на изискванията на 

обитателите и са в съответствие със замисъла на проектирането. Този процес реално  

подобрява ефективността на резултатите от труда и организационното управление на 

проекти в контекста на строителството. 

5. Оценявам високо предложения от дисертанта и осъществен в реален обект подход на 

процеса „Интегрирано сградно инспектиране“. Това е усъвършенствана форма на 

процедурата за въвеждане в експлоатация на сградите, която се извършва в хода на 

целия проект чрез планиране, проектиране, строителство и експлоатация, и включва 

вътрешноорганизационния експертен опит на клиента относно различните системи, 

включени в новото строителство.  

6. Агенцията за административно обслужване на САЩ (GSA) ще може да внедри 

иновативния процес на интегрирано сградно инспектиране не само в своята практика, 

но и при други федерални агенции с подобен експертен опит на клиента или да окаже 

помощ на Федералните агенции, които нямат специфичен експертен опит.  Това дава 

възможност да се проследи оценката на интегрираното строителство за дълъг период, 

GSA да извършва проучвания сред наемателите и да измерва удовлетвореността от 

сградата и ефективността на работа на служителите.   

7. Особено внимание е отделено на влиянието на новия подход върху психологията на 

здравето. По-конкретно е установена връзката между застроената среда и 

непроизводителността на труда, и как това се отнася до ефективността и 

удовлетворението на служителите в първите години след обитаване на 

новопостроените сгради.  

8. Авторът акцентира и върху необходимостта от това процесът „Интегрирано сградно 

инспектиране“ да се превърне в неотменна част от политиката на всички федерални 
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проекти за строителство и да стане стандартна практика. Това е сериозна предпоставка  

за успеха на различните групи наематели на Държавния департамент, защото този 

процес  би подобрил удовлетвореността на наемателите, както и тяхната трудова 

ефективност.  

9. С тази разработка докторантът прави принос към организационно-психологическите 

проблеми и осъществява мост между административното управление на обитаемата 

среда и психо-физическото здраве на човека. 

10. Оценявам обективността на направените в дисертацията изводи, получените в нея 

резултати и направените препоръки. Получените на емпирично равнище резултати и 

изводите, направени въз основа на техния анализ са полезни за практиката и имат 

принос при разкриването на механизмите на влияние на работата на хората  върху 

подобрението на процесите в строителството. 

11.  Потвърждавам приносните моменти на  дисертационния труд, посочени в 

автореферата. Дисертационният труд  отговаря на  изискванията за този вид научни 

разработки. 

     III. Критични бележки и препоръки. 

1. Тъй като г-н Бенет Варгесе е провел редица изследвания на проблемите, които стоят в 

нашето съвремие, мога да  препоръчам да се опита да обобщи резултатите от 

изследванията си в един практически труд, който ще бъде полезен не само за 

специалистите на управленски позиции, но и за развитие на  системата на 

строителството.  

 

                     IV. Заключение  

                  Като се има предвид изложеното по-горе, моята оценка за кандидата е положителна и аз                  

подкрепям присъждането на образователна и научна степен «Доктор» на г-н Бенет Варгесе. 

 

Член на журито: /п/ 

             8 декември 2015 г.                  / проф. д.т.н. Снежанка Грозданова/ 


