СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Серафим Любомиров Петров
член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема
„ВЪТРЕШЕН ИНСПЕКТОРСКИ КОНТРОЛ НА

АДМИНИСТРАЦИЯТА, БАЗИРАН НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА РИСКА”
за присъждане на образователната и научната степен „доктор”
на Даниела Костадинова Михалева, докторант на самостоятелна
подготовка в катедра „Администрация и управление” към факултет
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец
Храбър”, която ще се проведе на 19 юли 2013 год.
(съгласно заповед № 2330/11.06.2013 г. на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър”)
I. Представени материали
А. Дисертационен труд – състои се от 220 страници включващ:
съдържание, увод, три глави, заключение, библиография (в т.ч. 60 заглавия
на книги и статии и 103 нормативни акта, стратегии, доклади и
документи). Включени са и 3 приложения с общ обем от 22 страници.
Б. Автореферат на дисертация за образователна и научна степен
„доктор” в обем от 27 страници.
В. Посочени са 4 научни публикации.
II. Оценка на дисертационния труд
1. Темата на дисертационния труд е актуална, важна за теорията и
управленската практика; разработката е своевременна.
2. Целите, задачите, обекта и предмета на изследването, методите,

ограничителните условия са формулирани ясно и защитимо.
3. Дисертационният труд е добре и ясно структуриран, направена е
преценка за това, каква част от данните и материалите от
изследването да се включат в текста и каква да остане в приложение,
за да се документира подробно проведеното изследване.
4. Подробно са разгледани различни видове фактори и съпътстващи ги
контроли за управление на риска в администрацията в хода на

дългосрочното, средносрочното и краткосрочното планиране на
дейността и.
5. Посочени са добрите практики за одит и контрол на риска в
администрациите на 18 държави членки на Европейския съюз.
Разгледана е подробно и българската практика.
6. Представени са резултати от проведено изследване насочено към
практиката на дейността на инспекторатите, в което участва
докторанта в периода 2009 - 2010 г.
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8. Приемам формулираните от авторката приноси, а именно:
идентифициране на актуалните характеристики и проблеми на
инспекторския контрол на администрацията в централната
изпълнителната власт в контекста на все по-широкото прилагане на
риск-мениджмънта в държавното управление; въз основа на
изследвания европейски опит и практиката в България е откроен
съществен дефицит в използването на иновативни подходи за
повишаване ефективността на вътрешния инспекторски контрол;
обоснована е необходимостта от прилагане на ориентиран към
управление на риска подход за вътрешен инспекторски контрол на
администрацията; апробирана е възможността за внедряване на
„риск-базиран” подход за вътрешен контрол и е показана
практическата му приложимост за съществено подобряване на
инспекторската контролна дейност на администрацията; предложени
са възможности и методически насоки за адаптиране на
нормативната
и
методическата
уредба,
регламентираща
инспекторската дейност, ориентирани към използването на „рискбазиран” подход при упражняването на контролната дейност на
инспекторатите в системата на изпълнителната власт.
III. Публикации по темата на дисертационния труд
Представени са четири публикации - в тях са отразени съществени
постижения на дисертанта в процеса на разработване на дисертационния
труд. Публикациите са докладвани на престижни международни форуми:
две от тях – на конференции на NISPA (The Network of Institutes and
Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) и една в
Русия, Санкт-Петербург и са публикувани в сборниците с материали. От
заглавията на публикациите може да се съди, че те са свързани
непосредствено със засегнатите в дисертацията въпроси и са в същата
тематична област. Две от публикациите са самостоятелни и две – в
съавторство.
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Цитирания: в представените материали – дисертация и автореферат
няма данни за цитирания на научните публикации на докторантката.
IV. Критични бележки и препоръки
Текстът на дисертацията е все още на места доста обстоятелствен и
създава впечатление за известни повторения.
V. Лични впечатления
Не познавам лично докторантката. Всички преценки в настоящата
рецензия се базират единствено на представените дисертация и
автореферат. Те дават основание да считам, че тя отлично познава
проблемната област, литературните източници, свързани с нея,
съществуващите проблеми и има критично отношение към тях. Умее да
провежда самостоятелни научни изследвания и правилно да интерпретира
резултатите от тях. Има съвестно отношение към извършваната работа и
изследователската дейност. За качеството на представения дисертационен
труд освен добрата теоретична подготовка, допринася и нейният опит от
практиката.
VI. Заключение
Дисертационният труд заслужава положителна оценка както по
отношение на теоретичната задълбоченост, така и по отношение на
извършените емпирични проучвания. Считам, че дисертационният труд
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и
Правилника за неговото прилагане за присъждане на образователната и
научна степен „доктор".
Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема
„Вътрешен инспекторски контрол на администрацията, базиран на
управлението на риска” и препоръчвам на уважаемите членове на научното
жури да присъдят образователната и научна степен „доктор" на Даниела
Костадинова Михалева, докторант към катедра „Администрация и
управление” във Факултет „Международна икономика и администрация”
на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър по
професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Рецензент:
(проф. д-р Серафим Петров)
София, 2 юли 2013 г

