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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  доц. д-р Недка Кирилова Гатева  

член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема 

„Теория и практика за усъвършенстване на бизнес процесите в 

българските организации” 

 за присъждане на образователната и научната степен „доктор” на 

Борис Василев Борчев, докторант-редовно обучение на Стопански 

факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление”(Социално управление), която ще се 

проведе на 12.01.2016 год. 

 

I. Обща оценка на кандидата 

Познавам Борис Борчев от съвместната ни консултантска работа по линия на 

различни проекти, някои от които доста сложни и мащабни, свързани с бизнес анализ и 

моделиране в управлението. По отношение на личните му качества мога да отбележа 

целеустременост, организираност и последователност. В професионално отношение се 

изявява като човек, който много чете и учи, трупа знания и опит, и развива умения за 

тяхното прилагане в практиката. Умее да използва знанията и опита на другите, и да ги 

интегрира в рамките на проектни екипи или колективи, формирани на организационен 

принцип, за изпълнение на конкретни задачи и цели. Борис Борчев съчетава силни 

познавателни и личностни компетенции, които му позволяват да се развива успешно като 

консултант, преподавател и изследовател. 

II. Оценка на дисертационния труд 

Относно съдържанието на дисертационния труд  може да се даде следната оценка:  

a. Актуалност на темата 

Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от необходимостта 

организациите да прилагат съвременни процесно-ориентирани практики в управлението, 
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за да си осигурят непрекъснато усъвършенстване и конкурентоспособност на пазара. 

Идеята за процесното управление не е нова, но набира много поддръжници през 

последните 15-20 години под влияние на различни фактори, сред които е развитието на 

информационните технологии и тяхното масово навлизане в управленските практики, 

изграждането на системи за управление на качеството в съответствие с международните 

стандарти и програми за тотално качество и др. Приложението на системния и процесния 

подход в управлението на всяка организация е предпоставка за нейното оцеляване и 

успешно развитие в условията на днешната „турбулентна“ среда (по думите на Котлър). 

b. Яснота на цели и хипотези 

Основната цел на дисертационния труд е ясно формулирана в контекста на 

актуалните предизвикателства пред организациите за управление, фокусирано върху 

бизнес процесите и тяхното непрекъснато усъвършенстване, и за повишаване на 

организационната ефективност. За постигане на тази цел са определени пет конкретни 

задачи, чрез които концепцията за процесно-ориентирано управление да бъде 

операционализирана и изследвана като практики за усъвършенстване на бизнес 

процесите в българските организации. Изследователските хипотези са формулирани ясно 

и в тясна връзка с детайлизираните аспекти на модела, чрез който се операционализира 

теоретичната конструкция за усъвършенстване на бизнес процесите. Изпълнението на 

задачите е представено ясно и основната цел е постигната. 

c. Оценка на структурата на дисертационния труд 

Обемът на представения дисертационен труд, като основен текст и приложения с 

фигури и таблици към него, отговаря на очакванията към подобен труд. Темата е 

обширна, но благодарение на точния и лаконичен изказ, авторът е успял да представи 

ясно и пълно своето изследване без излишен баласт. Структурата също е избрана 

сполучливо, в класически стил – увод, три глави и заключение.  

В увода е обоснована актуалността на темата и нейното място в теорията и 

практиката на управлението. Представени са целите и общата композиция на 

дисертационния труд. 

В първа глава е направен обстоен преглед на съвременните постановки и 

концепции в областта на управлението, и в частност на тези, които пряко са свързани с 

процесния подход в управлението. Читателят има възможност да се запознае с всички 

важни аспекти в развитието на този подход, застъпени от плеяда бележити учени и 
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експерти от световна величина. Прегледът е направен въз основа на обширна литература 

и свидетелства за задълбочено познаване на темата. Изложението на концепциите в 

областта на процесното управление и на тяхното развитие е направено много добре, с 

подчертано аналитично отношение на автора към тях, с проследяване на сходството 

между тезите, както и на различията в аргументацията на авторите. Изложението на 

цитираните теории и концепции не е механичен преглед на различни възгледи, а 

обобщение, разкриващо основните логически връзки и единство от научни и 

прагматични подходи в управлението, направено в контекста на темата на 

дисертационния труд. То представлява интересно и полезно четиво за широк кръг 

ръководители и специалисти, от което могат да се почерпят много идеи за развитие на 

управленската практика. Това оправдава относително голямото място, което то заема в 

общата композиция на труда. 

Във втора глава е представена методологията на изследването. Следван е 

логическият подход от стъпки и процедури, които водят автора към целта на 

изследването. Много важна, и същевременно трудна за изпълнение стъпка във всяко 

изследване, е операционализирането на теоретичните понятия и конструкции. Тук 

авторът е положил много усилия и се е справил добре. Той стъпва на модели и подходи, 

експериментирани в други сходни изследвания, и заимства от тях идеи за своето 

изследване. Такава изследователска приемственост следва да се оцени високо, защото е 

крачка, с която младите изследователи могат да се приобщят в руслото на утвърдени и 

по-опитни изследователи, с обединените усилия на които науката може да се развива. 

Веднага обаче трябва да се отбележи, че въпреки позоваването на други сходни 

изследвания, авторът на представения дисертационен труд тръгва по собствен път и 

обосновава своя подход към избора на инструментариум и обхват на изследването.  Тук 

са формулирани целите и задачите на изследването, на които е подчинен описаният 

модел. Моделът включва шест аспекта, чрез които е операционализирана теоретичната 

концепция за усъвършенстване на бизнес процесите. Както отделните аспекти, така и 

практиките, чрез които са описани, са обяснени много добре. Една от поставените задачи 

е оценяване на тези практики в българските организации, което  е реализирано чрез избор 

на критерии за оценка, във вид на подходящо формулирани въпроси и избрани скали 

(номинални и ординални). Изследователският инструментариум включва анкетно 

наблюдение, пилотно тестване, извадка от определен тип организации в България и 

оценка на качеството на данните. Специално внимание е отделено на въпросника, с който 
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е проведено наблюдението, и на изискванията към формулирането на въпросите в него, 

като се подчертава колко важна предпоставка е това, за да се осигурят качествени и 

надеждни данни. Пилотното тестване на въпросника също е много важно и заслуга на 

автора е, че не го е спестил. Анкетата е разпратена до ръководители от средно и високо 

управленско ниво в над 300 фирми. Относителният дял на отговорилите е 35 %, което 

свидетелства за добра степен на ответност (при подобен род изследвания рядко се 

постига по-висока степен на ответност от страна на респондентите). Първоначалната 

оценка на надеждността на данните от наблюдението е важна стъпка в едно научно 

изследване и авторът й отделя специално внимание. Характеристиката на 

разпределението на променливите, чрез които се оценяват управленските практики в 

българските организации, е подчинена на методологичните изисквания на приложените 

статистически методи. Авторът не спестява обстоятелството, че не всички изисквания са 

напълно удовлетворени. Това е израз на изследователска коректност и почтеност, които 

трябва високо да се оценят. На практика, при подобни изследвания, провеждани въз 

основа на извадки, много трудно могат да се удовлетворят напълно всички 

методологични изисквания за приложение на статистическите методи. В още по-малка 

степен това може да се очаква при сравнително малко по мащаб изследване, каквото е по 

силите на един докторант.  

В трета глава е представен същинският анализ на практиките за усъвършенстване 

на бизнес процесите в българските организации въз основа на данните от проведеното 

емпирично наблюдение. Въпреки известни условности и ограничения, свързани с обема 

и вида на извадката (авторът ясно е декларирал, че тя не отговаря на изискването за 

случайност на подбора на единиците в нея, и оттам, за представителност), приложението 

на описаните статистически методи е коректно. Интерпретацията на резултатите от 

анализа позволява да се направят важни изводи за управленските практики в българските 

организации. Детайлизираните аспекти на модела (конкретни практики) се разглеждат 

като статистически признаци (променливи), които са представени чрез набор от основни 

обобщаващи статистически измерители. Те дават възможност да се направят някои 

изводи за характера на разпределението на организациите по тях, както и да се проверят 

определени изследователски хипотези относно връзки и зависимости между 

променливите. Най-важната част от изследването в тази глава представлява 

приложението на методите на факторния анализ и структурното моделиране. Чрез 

факторния анализ е обоснована структурата на променливите. Извличането на факторите 
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е направено чрез метода на главните компоненти. Описани са процедурите и 

алгоритмите, чрез които се постига задоволителна съдържателна интерпретация на 

основните фактори. Следва анализ на латентните конструкции чрез методите за 

структурно моделиране. Авторът обосновава два модела: модел на измерването и модел 

на връзките, които подлага на оценка чрез набор от критерии и измерители, включително 

индекси за адекватност на модела. Изведените изследователски хипотези са 

формулирани ясно и подложени на проверка. Резултатите от проверката са 

интерпретирани в контекста на основната теоретична конструкция на модела. Направени 

са много интересни изводи, които хвърлят светлина върху степента и начините, по които 

организациите в България прилагат конкретни практики за усъвършенстване на бизнес 

процесите. 

В заключението на дисертационния труд са изложени изводите от изследването. 

Те са добре структурирани в три части: изводи за методологията и инструментариума, 

изводи за практиката и изводи за последващо развитие на целия изследователски подход. 

Обоснованият теоретичен модел е операционализиран и потвърден чрез емпирично 

наблюдение и статистически анализ.  Изводите за практиката (т.4.2) могат да се 

разглеждат като насоки за подобряване на управленските практики и съвети към 

ръководителите. Описаните насоки за бъдещо развитие на подхода и инструментариума 

на изследването разкриват голям потенциал за бъдеща работа, както в научен, така и в 

практико-приложен аспект. 

d. Съдържателна оценка на дисертационния труд 

Важен теоретичен принос на автора е направеният преглед на концепциите, 

постановките и подходите, свързани с процесното управление. Прегледът обхваща широк 

кръг управленски идеи, проследени по фазите на основната концепция за 

усъвършенстване на бизнес процесите – моделиране на бизнес процесите, анализ и 

усъвършенстване, измерване на изпълнението. Въз основа на приведените дефиниции са 

изведени основните характеристики на понятието бизнес процес и връзката му с 

понятието бизнес модел. Много интересно и същевременно ясно е дефинирано понятието 

„процесно-ориентирано управление“ чрез двата компонента в него: „процесна 

ориентация“ и „управление“. Авторът се е справил успешно с нелеката задача измежду 

множеството разнородни и разнопосочни виждания на различни автори, които е проучил, 

за което свидетелства огромната библиография, да избере и да се позове на най-важните 
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от тях, логически свързани и допълващи се, за да стъпи на изяснени работни дефиниции 

на основните понятия и постановки, върху които са построени изследователските тези. 

Проведеното изследване сред българските организации има научно-приложен 

характер. То е ценно с подхода, избрания инструментариум и направените изводи, които 

дават конкретни насоки на ръководителите и специалистите в организациите какви 

практики могат да използват за повишаване на организационната ефективност. Научната 

теория и практико-приложните подходи са съчетани в диалектическо единство, от което 

следват изводи както за теорията, така и за практиката на процесното управление. Заслуга 

на автора е, че демонстрира убедително логическата връзка между теоретичните 

постановки, изследователските тези и емпиричните резултати, в светлината на които са 

верифицирани изследователските тези. Интерпретацията на резултатите от емпиричното 

изследване дава насоки, както за развитие на методологията, така и за лансиране на 

конкретни полезни практики в управлението. Независимо, че като обект на емпиричното 

наблюдение са обхванати само организации от бизнеса, потвърдените управленски 

практики са приложими и за други типове организации, например от сферата на 

държавната администрация. Това може да се предложи като насока и възможност за 

бъдещи изследвания. От формална гледна точка, по обем изложението в тази глава 

създава известен дисбаланс спрямо другите две глави. Описанието на самото анкетно 

проучване е направено кратко, вероятно авторът е воден от презумцията, че това е 

известен и широко използван метод в емпиричните изследвания и не се нуждае от по-

обстойно изложение. Въпреки широката му популярност, приложението му често се 

съпътсва със сериозни недостатъци, които компрометират качеството на данните. Когато 

източници на първичните сведения са лицата, резултатите от такива наблюдения са 

обременени със систематична грешка. Авторът на дисертационния труд се е погрижил да 

я сведе до минимум чрез ясно формулиране на въпросите и последващото им 

прецизиране в пилотното тестване на анкетата. Много добър пример е включването на 

кратки дефиници на основните понятия, чрез което се осигурява еднозначно разбиране 

на въпросите от страна на респондентите. Всички основни правила при съставянето и 

оформлението на анкетата са спазени и убедително свидетелство за това е самият 

въпросник (представен в приложенията). Читателят обаче се чувства изкушен да научи 

повече за избора и реализацията на анкетното наблюдение като част от 

инструментариума, за неговите предимства и недостатъци, трудности, ограничения и 

др. Може да се очаква повече и в изложението на подхода за оценяване на качеството 
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на данните (т.2.5.4). По същество тук се коментира и първоначалната обработка на 

данните с цел тяхното изчистване от грешки и осигуряване на консистентност. Това е 

много важна стъпка в този вид проучвания и авторът е изпълнил основните изисквания, 

но може да се очаква по-обстойно да информира читателя за смисъла на приложените 

процедури, ефекта от тях, вида и източниците на грешките, влиянието на грешките, 

свързани с отказа от участие, хетерогенния характер на генералната съвкупност и др. 

върху надеждността на данните. Това би било полезно и за други изследователи като 

форма на споделен опит. 

Най-голяма тежест, и като безспорен научно-приложен принос на автора, има 

последната част от изследването, в която се поставят две много важни и тясно свързани 

познавателни задачи: да се анализира структурата на променливите, чрез които са 

представени практиките за усъвършенстване на бизнес процесите, и да се разкрие 

структурата на взаимовръзките между аспектите на бизнес модела. По отношение на 

първата задача по същество се цели да се разкрие латентната структура от основни 

фактори (в случая практики), чрез които може да се операционализира една теоретична 

конструкция за усъвършенстване на бизнес процесите, и доколко тя се разкрива в 

предложения бизнес модел, т.е. доколко са обхванати съществените, определящите 

променливи, характеризиращи основните аспекти в управлението на бизнес процесите в 

организациите. При обосновката на модела и определянето на основния набор от 

променливи може да се изхожда само от съдържателни позиции. Това прави 

присъствието на субекта-изследовател на „входа“ и на „изхода“ на аналитичния процес 

задължително условие, за да не се откъсне той от реалните цели и потребности на 

социално-икономическата практика. Това обстоятелство е особено важно във връзка с 

приложението на методите на факторния анализ, тъй като много процедури в него носят 

действително субективен характер. Типичен пример за това е „интуитивната представа 

за простата структура“ – едно централно положение във факторния анализ, качествената 

формулировка на което не винаги е удовлетворителна и тласка развитието на цялата 

методология и води до появата на аналитичните методи за преобразуване на факторното 

решение. Изборът на факторното решение чрез варимакс ротация, както и обосновката 

на съответните алгоритми, чрез които се извличат факторите, свидетелства за успешно 

съчетаване на обективните (аналитични) и субективните (съдържателни) критерии при 

обосновката на крайното решение. Обособяването (групирането) на променливите в 

четири основни фактора потвърждава в голяма степен теоретичната конструкция на 
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автора. Обособява се обаче и един нов фактор, наречен „Добри практики“. Авторът 

много бегло го коментира, позовавайки се на публикации на Сетамраху и Питър 

Тръкман. Интерпретацията на този фактор заслужава по-голямо внимание. Изобщо 

интерпретацията на факторната структура като резултат от приложението на 

факторния анализ е доста оскъдна и се свежда само до описание на това кои 

променливи се групират около факторите. Може да се очаква по-задълбочена 

съдържателна интерпретация на факторите за усъвършенстване на бизнес процесите. 

Присъствието на субекта-изследовател се потвърждава и при решаването на 

втората задача с приложението на методите на структурното моделиране. 

Съдържателната обосновка на модела на измерването и на модела на връзките е отправна 

точка в тази част на анализа. Методологията на структурното моделиране е сравнително 

нова област на аналитичните подходи и е предмет на непрекъснато развитие и 

апробиране в емпиричните изследвания. Все още не са намерили еднозначен отговор 

много методологични въпроси относно спецификацията и оценката на валидността на 

модела. Авторът привежда множество измерители (индекси за адекватност) и обяснява 

тяхното познавателно значение. И тук се подчертава приоритетът на съдържателната 

гледна точка при интерпретацията на резултатите от анализа и тяхната практическа 

значимост наред с оценките на статистическата значимост на параметрите на модела. 

Аналитичният модел е реализиран итеративно с отчитане на статистическите критерии, 

но без да се компрометира теоретичната рамка. Заслуга на автора е, че успява да запази 

консистентността на теоретичната конструкция, т.е. основният курс, „плувайки в море“ 

от коефициенти, индекси на модификация и други статистически параметри, голяма част 

от които все още са предмет на научни дискусии и не дават винаги еднозначни индикации 

относно оценката на аналитичното решение. Крайното решение в случая потвърждава 

основния теоретичен модел и дава основание на автора да направи заключението, че 

дефинираните латентни конструкции и избрани променливи адекватно описват 

концепцията за усъвършенстване на бизнес процесите. Чрез модела на връзките се 

потвърждават емпирично три от петте изследователски хипотези, които дават основание 

на автора да направи определени изводи за практиката. Изводите са разбираеми и 

безспорно важни, но в т.3.3.4 „Изводи от приложението на структурно моделиране“ 

могат да намерят място повече обяснения относно изминатия път - как резултатите 

от специфицираните структурни модели потвърждават основната теоретична 

конструкция. Само запознатите с методите на структурното моделиране могат да си 
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представят обема и дълбочината на аналитичната работа, извършена от автора, за 

да се стигне до посочените изводи. Самите структурни модели заслужават по-

обстойно изложение. Независимо от тази лаконичност, трябва да се отбележи един 

неоспорим научно-приложен принос на автора, който се изразява в апробиране и 

емпирично верифициране (на примера на 95 български фирми) на един нов и бързо 

развиващ се научен инструментариум, който все още се експериментира в научните 

среди, в рамките на който все още се търсят обосновани методологични решения. Това 

изследване може да се разглежда като известен принос към развитието на самия 

инструментариум. Една конкретна препоръка към автора е да популяризира опита си от 

приложението на структурното моделиране в международната научна общност. 

Общо за използвания в изследването статистически инструментариум на 

факторния анализ и структурното моделиране трябва да се отбележи, че авторът показва 

добро познаване и коректно приложение на процедурите и алгоритмите, включително на 

съответните софтуерни приложения. Той демонстрира не просто формално и механично 

проиграване на различни варианти на решение, лесни възможности за което предоставят 

съвременните софтуерни приложения, но показва задълбочено аналитично мислене, 

вникване в познавателната същност на статистическите методи и умение за 

съдържателно интерпретиране на получените резултати.  

По отношение на изложените в заключението изводи може да се отбележи, че 

отразяват по същество всички важни резултати от изследването, както за методологията 

и инструментариума, така и за практиката. Те произтичат напълно логично от 

проведеното изследване и са подкрепени от постигнатите резултати. Изведените от 

автора основни изводи за практиката (т.4.2) наистина са много полезни, преди всичко с 

това, че могат да бъдат разглеждани като насоки за подобряване на управлението. Не бива 

обаче да се пренебрегва обстоятелството, че те могат да се разглеждат за емпирично 

потвърдени само в обхвата на наблюдаваните фирми (95 на брой). Видът и обемът на 

извадката не дават основание тези изводи да бъдат отнесени към цялата генерална 

съвкупност от български организации. Тук авторът би трябвало отново да направи 

тази уговорка, за да предотврати неправомерно в случая генерализиране на изводите 

относно практиките в българските организации. Изложените от автора възможности за 

последващо развитие (т.4.3) разкриват сериозни намерения и изследователски потенциал, 

който трябва да бъде оценен високо и да бъде по някакъв начин насърчаван като 
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перспектива за бъдещото научно развитие на автора на представения дисертационен 

труд. 

e. Оценка на приносния характер на дисертационния труд 

Приемам автореферата като обективно отразяващ съдържанието на дисертацията. 

Приемам формулираните от автора в текста на дисертацията и автореферата 

приноси, а именно:  

1. Извършен е обстоен и задълбочен литературен анализ на водещи концепции за 

усъвършенстване на бизнес процесите, като основните понятия и подходи са 

представени в тяхната взаимовръзка.  

2. Разработен е теоретичен модел за операционализиране на концепцията за 

усъвършенстване на бизнес процесите.  

3. Въз основа на теоретичния модел е разработен инструментариум, който дава 

възможност по емпиричен път да се потвърди модела и да се изследват практиките 

в българските организации.  

4.  Въз основа на теоретичния модел и инструментариума е извършено практическо 

изследване, което няма аналог в България към момента на провеждането му. С 

помощта на съвременни статистически методи и средства са изведени хипотези,  

доказана е зависимостта между различните аспекти на процесно-ориентираното 

управление. Емпиричните данни потвърждават, че теоретичният модел 

представлява единна, консистентна конструкция.  

5. Резултатите от настоящия дисертационен труд имат висока практическа стойност 

като: 

 инструментариум за оценка, самооценка или бенчмаркинг на организациите по 

отношение на усъвършенстването на бизнес процесите; 

 препоръки за усъвършенстване на системата за управление в организациите; 

 източник на информация за мениджъри, консултанти и практици в областта на 

процесно-ориентираното управление.  

III. Критични бележки и препоръки 

Критичните бележки и препоръки са направени по-горе в рецензията, подчертани 

в курсив. Към тях може да се добави една обща препоръка за по-нататъшната 

изследователска работа на Борис Борчев. Препоръката не се отнася само към бъдещия 
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доктор, но и към научното звено, което го представя. Да се търсят възможности за 

осигуряване на необходимите ресурси и организационна подкрепа, за да се реализират 

изложените от автора насоки за последващо развитие на инструментаруима, и за 

реализиране на по-мащабни емпирични изследвания, което би позволило да се оценят в 

по-широк план състоянието и тенденциите в развитието на управленските практики в 

организациите в България. 

IV. Заключение 

Въз основа на изложените аргументи и независимо от направените бележки, аз 

давам положителна оценка на работата на кандидата и препоръчвам с убеждение 

присъждането на г-н Борис Василев Борчев  на образователната и научната степен 

доктор. 
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