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Бенет Варгесе е архитект и ръководител проект в Административното бюро на Службата 

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

САЩ. Това бюра отговаря за придобиването на собствеността и управлението на всички 

недвижими имоти на Държавния департамент – предоставя пълен набор услуги за управление 

на държавните недвижими имоти, включително управление на проекти, лизинг, архитектурни, 

инженерни и строителни услуги, етажни чертежи на сградата, както и подбор на мебелировка. 

Хуманизацията на всички тези процеси в настоящето естествено ориентират автора към 

използването на психологически инструменти за анализ и обосновка на идеите си, свързани с 

изграждането и експлоатацията на околната трудова среда. 

Бенет Варгесе притежава три дипломи: магистърска степен по Бизнес администрация в 

Управлението на технологиите; магистратура по Индустриален мениджмънт; и бакалавърска 

степен по Архитектура. А в процеса на подготовката на дисертацията си, той премина редица 

психологически дисциплини, които оформиха неговата научна подготовка на границата между 

архитектурата, администрирането и психологията. 

Представената за защита разработка основно е посветена на анализ и доказателство на 

необходимостта от нова организационна форма на въвеждане в експлоатация с привличане 

експертния опит на клиента. Идеята си за „Интегрирана система за въвеждане в експлоатация” 

на новостроящи се офис-сгради той облича в институционална рамка и дава завършен вид на 

своя проект за контрол при проектиране, изграждане и експлоатация на ново строителство. 

В работата си авторът се спира на основните показатели за вътрешните характеристики 

на трудовата среда – осветеност, шум, температура, въздух, влажност, обстановка, хигиена и 

пр. От този пълен набор показатели той избира „състоянието на въздуха” като съществен 

фактор, определящ физическото благополучие на организма и оттам като детерминираща 

променлива определящ работоспособността, резултатите от труда и удовлетвореността на 

служителите. 

Като зависима променливи авторът използва в различни моменти различен брой – 29, 23, 

14 – целеви показатели за ефективност на мисията на САЩ към ООН. За оценка на другата 

зависима променлива – удовлетвореността, той прави вторичен анализ на чужди изследвания – 

в случая на „Галъп интернешънъл”.  

Тази част на работата гарантира емпирични показатели както за независимата 

променлива – състоянието на въздуха, така и за зависимите – трудовата ефективност и 

удовлетвореността. Тя свидетелства за доброто разбиране на докторанта за изискванията на 

емпиричното научното изследване, които са приложени в работата в пълният им обем и 

строгост.  

В методическо отношение разработката представляван лонгитудинално изследване на 

кейс-стадий, което включва четири етапа – 2003, 2004, 2005 и 2008 г. – на построяване и 

обитаване на Временна офис сграда на мисията на САЩ към ООН. Авторът констатира спад в 

резултативните показатели 2004 година, който съвпада с влошеното състояние на въздуха. 



Това, разбира се, може да бъде едно случайно съвпадение, а причината да е в много други 

комплексни условия, свързани със социални, политически, международни и още много други 

обстоятелства, и то добре се разбира от автора.  

Затова той предприема паралелно разглеждане на друга сграда - Федералната офис 

сграда „Мартин Лутър Кинг Младши“ в Ню Йорк, построена в съответствие със същата 

дотогавашна практика и показваща същите проблеми и динамика на индекса на ефективност в 

последващия период, свързан с отстраняване на проблемите. 

В прецизността си докторантът отива още по-нататък. Той проследява строителството на 

Новата офис сграда на мисията на САЩ към ООН, построена 206-2011 г. където се 

експериментира неговата „Интегрирана система за въвеждане в експлоатация”. Констатацията 

му е, че сравнението между двете съоръжения на мисията на САЩ към ООН – Временната и 

Новата офис сграда – в един и същ период от време непосредствено след края на 

строителството показва резултат, при който Новата сграда, построена съобразно 

„Интегрираната система”, има по-високи резултати на клиентска ефективност и 

удовлетвореност. 

В заключение работата утвърждава идеята за ползата от  „Интегрирана система за 

въвеждане в експлоатация” – сложна мрежа с ангажирани експерти на клиента, привлечени в 

целия процес на планиране, строеж и експлоатация на обекта. Убеждението, което ни внушава 

авторът, е, че изложена управленска концепция би могла да стане стандартна практика, която да 

се използва за цялата индустрия, включително в частния сектор. 

Конкретните резултати от работата, представляват своеобразен пробив в 

бюрократичната и административната система на управление на строителството по посока 

хуманизация на взаимоотношенията клиент-доставчик и отварят пространство за по-тясно 

вписване на върховния маркетингов принцип за значението на клиента в разменните бизнес-

отношения. 

Имайки предвид посочените по-горе практически и методически достойнства на 

работата, проведеното задълбочено научно изследване и евристичния характер на резултатите, 

предлагам на уважаемото жури на господин Бенет Варгесе да бъде присъдена образователната 

и научната степен доктор. 

 

11. 12. 2015 г. 

София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

