СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Величка Иванова Милина,
научни специалности - „Политология“ и „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Управление на сигурността и
отбраната)”

Относно: дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на
науките” в професионално направление 3.7 Администрация и управление, по
докторска програма „Организация и управление извън сферата на
материалното производство” във факултет „Международна икономика и
администрация“ на ВСУ „Черноризец Храбър”
Автор на дисертационния труд: д-р Беата Доманска-Шаруга
Тема на дисертационния труд:
КУЛТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В УЧРЕЖДЕНИЯТА ЗА
ТЕРИТОРИАЛНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОЛША
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното
жури за защита на дисертационния труд, определено със Заповед № 1527 от
19.10.2018 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Представеният за рецензиране докторски труд е посветен на
изключително

модерен

и

важен

за

успешното

функциониране

на

съвременните организации проблем – културата на управление на риска като
ключова тяхна характеристика. Темата на работата е особено значима и
защото за обект на анализ д-р Доманска-Шаруга е избрала организациите от
публичния сектор, чието качество на работа има преки ефекти върху
състоянието на националната сигурност.

В съвременното сложно-комплексно, динамично и рисково общество,
за да бъдат ефективни, публичните организации са принудени все повече да
възприемат модели и механизми, характерни за бизнес организациите. Те са
изправени пред предизвикателството да утвърждават нова култура на риска в
контекста на модерните подходи на „новия публичен мениджмънт“ и на
концепцията за „3Ms“ (management, measurement of efficiency, market focus) в
своята дейност. Днес вече е аксиома разбирането за добрата култура на риска
като ключово условие и фактор за ефективност на всяка организация,
включително и на тези от публичния сектор.
В този контекст, особено значим става проблемът за адекватната и
успешна дейност по управление на процесите на идентифициране,
измерване, моделиране, развитие и утвърждаване на добра и работеща
култура на риска в една организация. Тези въпроси са все още нови както за
академичните изследвания, така и за практиката на управление на
организационната култура. В своята докторска работа д-р Доманска-Шаруга
фокусира изследователския си интерес в търсене на релевантните отговори
именно на тези актуални предизвикателства пред функционирането на
публичните организации.
Респектира заявената сериозна науча амбиция новите и сложни
проблеми, свързани с изграждането и подобряването на културата на
управление на риска, не само да теоретично да бъдат осмислени, но и да
бъдат предложени обосновани практико-приложни, операционални отговори
и решения.
2. Оценка на научните резултати
Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно
проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен
характер. Темата на работата е комплексна и задължителна предпоставка за
разработването й са високата теоретична подготовка, добрите аналитични
способности и опитът в извършването на научни изследвания. Постигнатите

резултати убедително доказват тези качества на нейния автор.
Библиографският списък включва 195 релевантни по темата заглавия.
Те са реално използвани и цитирани в текста на дисертацията, което
позволява да се отличи авторовия принос в изследването. Текстът е обогатен
с 21 таблици и 61 графики, които илюстрират и допълнително аргументират
основните изводи от анализа и социологическото проучване. Богатият научен
апарат, правилно подбраните многообразни изследователски методи и
подходи, демонстрираната способност за конструктивен анализ, обобщения и
аргументирани предложения, са доказателство за достойнствата на д-р Беата
Доманска-Шаруга като учен-изследовател.
Изследването е изключително добре концептуализирано. Обектът и
предметът на цялостния анализ в дисертационния труд са коректно
дефинирани и са пряко и непосредствено свързани с целта на научното
търсене – идентифициране/опис на основните детерминанти на културата на
управление на риска в общините в Полша и определяне на нивото на
културата на управление на риска в тях. Тя е разширена с две операционални
цели, които предопределят високата практико-приложна стойност на
работата – (1) създаване на модел за изграждане и усъвършенстване на
културата на управление на риска и на методология за идентификация и
оценка на културата на управление на риска в общините и (2) дефиниране на
предимствата от подобряването на културата на управление на риска и на
препоръки

за

ръководния

персонал

на

организациите

за

местно

самоуправление.
Впечатлява точното и детайлно разписване в четири части на
изследователската хипотеза, съпроводено с прецизно формулиране на
изследователските въпроси, чрез отговора на които тя да бъде проверена и
доказана.
Избраната структура позволява, в рамките на поставените ограничения,
пълноценно развитие на темата. Изложението в четирите основни части е

много добре балансирано и представя последователното решаване

на

основните изследователски задачи/въпроси.
Постигнатите в работата резултати от анализа, направените обобщения
и изводи, обосновават реализирането на изследователската цел и убедително
доказват формулираната научна хипотеза.
3. Оценка на приносите в дисертационния труд
Теоретичните и практико-приложните постижения в работата на д-р
Доманска-Шаруга

категорично

съответстват

на

изискванията

за

претендираната научна степен. Споделям нейната самооценка за научните
разултати, обобщена в четири основни, генерализирани приноса за
развитието на научното знание, както и твърдението й, че по-голямата част
от изследването е напълно новаторско.
Като най-значими научни и научно-приложни резултати в работата,
определям:
o Дефинирането на понятието „култура на управление на риска” и
детайлното му разграничаване от понятието „култура на риска”.
o Структурирането на характеристиките на успешната култура на
управление на риска.
o Обосноваването на стратегическата значимост на културата на
управлението на риска за публичните организации.
o Предложеният оригинален модел за изграждане и усъвършенстване
на културата на управление на риска.
o Предложеният модел за оценка на зрелостта на културата на
управление на риска в публичните организации.
o Дефинирането на измеренията на организационната култура, които
формират културата на управление на риска.
o Структурирането на препоръки за управленските екипи на общините
за изграждане на организационна култура в подкрепа на управлението на
риска, които са изключително операционални, тъй като са разписани в

контекста на различните техни дейности.
Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява
неговото съдържание.
Посочените научни публикации по темата на работата – една авторова
монография,

седем

монографии

(отговорен

редактор),

47

глави

в

монографии, 33 статии в научни списания – респектират, безспорно
гарантират публичност на постигнатото и са потвърждение, че получените в
изследването резултати са лично постижение на д-р Доманска-Шаруга.
4. Критични бележки и препоръки
Практически единствената ми сериозна бележка е, че в самооценката
на приносите не са представени всички реално постигнати сериозни
практико-приложни резултати от изследването.
Препоръката ми към д-р Доманска-Шаруга е да продължи работата си
по тази толкова актуална и динамично развиваща се проблематика.
5. Заключение
Давам положителна оценка на дисертационния труд „Култура на
управление на риска в учрежденията за териториално самоуправление в
Полша”. В него са спазени всички изисквания на Закона за развитие на
академичния състав в Република България и Наредбата за Академичния
състав на ВСУ за придобиване на научната степен „доктор на науките”. Въз
основа на общата ми оценка за достойнствата на дисертационния труд, за
приносите в него и тяхната значимост за обогатяване на съществуващите
знания и приложимостта им в практиката, предлагам на научното жури да
присъди на д-р Беата Доманска-Шаруга научната степен „доктор на науките”
в професионално направление 3.7 Администрация и управление.
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Член на научното жури:
проф. д-р Величка Милина

