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            Положителното ми становище за дисертационния труд за присъждане 

на образователната и научна степен доктор на Борис Борчев се основава 

първо на изключителната актуалност на разработените теоретични и 

приложни аспекти на труда на тема „Теория и практика за усъвършенстване 

на бизнес процесите в българските организации“. Темата отговаря на много 

бързо, вероятностно и с дълбоки промени изменяща се външна среда не 

само за българските организации. Външната среда се променя 

изключително бързо и кардинално основно в научно-технически и 

иновационен аспект. Това води до промяна на начина на производство, 

който вече се характеризира с висока степен на автоматизация, масово 

внедряване на информационни технологии, роботизация, нанотехнологии, 

биотехнологии и др. Променят се структурите и технологиите и 

механизмите на управление на организациите. Пример за това са транс 

националните компании, изградени  на основата на високите йерархични 

структури, които се трансформират в плоски, мрежещи структури и прочее 

структурни конфигурации. Всичко това води до задълбочаване на 

специализацията и разделението на труда, до висока степен на синергизъм 

и ефективност на организацията. Темата на дисертационния труд е в тази 

посока, т.е. тя е по посока на глобалните процеси, които се развиват в света.  



 

      Второ. Правилно са дефинирани целта и задачите на изследването.  

      Трето. Подкрепям дефинирането на теоретичния модел за 

операционализиране на процедурите за усъвършенстване на бизнес 

процесите, както и практическото изследване на този модел на основата на 

статистически методи и средства. Изключително интересни са основните 

изводи и препоръки за практиката , такива като подобряване на системата 

за измерване на изпълнението, адаптиране на организационната структура 

към бизнес процесите, внедряване на системите за повишаване на 

качеството – (ISO 9001), осигуряване на пълно съответствие между 

документираните бизнес процеси и начина, по който се изпълняват в 

организацията, необходимост от внедряване на техники за остойностяване 

на бизнес процесите и др.,  но не е ясно кои от тях са резултат от конкретното 

изследване, например осигуряването на баланс между стратегията и целите 

на организацията чрез Балансираната карта от показатели ( BSK). 

      Смятам за необходимо да се направи уточнение, че дисертационният 

труд на докторанта Борис Борчев е посветен на анализа и 

усъвършенстването на стопанските организации. 

       В заключение, като имам пред вид актуалността на разработката, 

сериозността на теоретичното и приложно изследване, свързани с търсенето 

и намирането на инструментариум за усъвършенстване на бизнес процесите  

в условията на все по-голяма непредсказуемост на промените във външната 

среда,   подкрепям  избора на Борис Борчев за Доктор по Администрация 

и управление /Социално управление/ и му пожелавам  успехи в бъдещата 

работа по темата. 
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