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1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата.

Авторските претенции за приносите от докторския труд включват четири

елемента:

• Показване на недостиг на изследвания за управление на риска (УР) в

организациите от публичния сектор. Липса на монографични изследвания по

културата за УР, което показва новаторските елементи на изследването.

• Развитие на управленската теория в резултат от точно дефиниране и

описание на концепциите за културата на риска и УР. Описание на връзката

между общата организационна културата и културата за УР.

• Значително познавателно значение на представените резултати от

изследването на организационната култура в общините в Полша, вкл. на зрелостта

на културата и УР, които следват с няколко години въвеждането на задължение за

провеждане на управленски контрол от звената на публичния сектор.

• Постигането на целите и верификацията на издигнатите хипотези ще

повлияят за развитието на теорията и изследванията в управленските и

икономически науки главно чрез предложения модел за изграждане на култура за



УР и приложение на метода на категоризация оценката на зрелостта на културата

за УР в организациите.

Приемам напълно предложените от автора оценки, които обобщавам като

новости, които както обогатяват съществуващите знания за управление на риска в

звената от публичния сектор в страната, така и улесняват тяхното приложение в

практиката. Широката рамка на потенциално приложение затруднява оценяване

на икономически ефект, но без съмнение внедряването ще предотврати

икономически загуби в резултат от подобрено управление на риска на

териториалните единици в страната.

2. Критични оценки, забележки и препоръки и оценка на тяхното

влияние върху качеството и количеството на получените резултати и

приноси.

На предходни етапи от обсъждане на изследването бяха направени и

отстранени бележки по предлаганите материали.

На този етап на обсъждане е уместно да се направят две  препоръки за

бъдещата работа на автора по проблема. Първата от тях е свързана с

аргументиране на внедряването в структурите от местната администрация, както

и на бизнес структурите, които използват публични средства на международния

стандарт ISO 31000 за управление на организационния риск. Целенасоченото и

добре организирано внедряване, без особено големи ресурси е в състояние да

унифицира и подобри организационната култура за управление на риска в

посочените организации. Втората бележка е извън границите на изследването, но

има важно значение за културата и практиката за управление на риска. Тя е

свързана с бъдещото развитие на Закона за финансово управление и контрол, с



подобни наименования и обхват в Полша и България, както и други страни в

преход. Kултурата и практика за контрол и управление на публични средства във

водещите страни в света е приела и последователно разширява обхвата на закона

като включва и дейностите по финансово планиране на дейността на публичните

организации. Тази стъпка логично предхожда приемането на практиката за

пълноценно програмно бюджетиране на дейностите. Това разширяване на

законовия обхват включва неизбежно управление на риска и неговата подкрепа е

реален стимул за стандартизация на културата и практиката за неговото

подобряване.

3. Заключение

Въпреки посочените бележки, които трябва да се приемат като препоръки за

бъдещата работа на автора, общата оценка за предложения дисертационен труд е

висока. Представеният за рецензиране труд е завършено и задълбочено

изследване на проблема за изградената култура за управление на риска в

учрежденията на териториалното самоуправление в Полша. Представлява високо

професионално, комплексно теоретико-методологическо и приложно изследване

на сложен обществен проблем. Притежава потенциал да съдейства за подобряване

на контрола и предотвратяване на загуби на значителни средства от структурите

за местно управление в страната. Съответства на изискванията на Закона за

развитие на академичния състав и на Правилника за неговото приложение.

Притежава научни резултати и приноси, които дават основание да предложа да се

даде научната степен „доктор на науките” на д-р Беата Доманска-Шаруга.
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