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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова 

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. 

 Г-н Борис Василев Борчев е завършил бакалавърска и магистърска 

степен в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски” с отличен успех. Работи в „ТехноЛогика” и през цялото време 

след завършването си е сътрудничил на факултета. Той работи като 

хоноруван асистент по дисциплината „Организационна теория”, като 

изнася занятията на български и английски език, участва още в различни 

проекти на факултета. Познавам г-н Борчев като човек със задълбочени 

познания в областта, в която работи, проявяващ интерес към новостите. Г-н 

Борчев работи непрекъснато върху своето професионално развитие, част от 

което е и представената дисертация. 

 Г-н Борчев е положил с отличен успех всички изпити от докторантския 

учебен план, изпълнил е плана и в другите му части като участие в 

преподавателска дейност, докторантски и научни семинари и 

изследователски проекти, подготовка на публикации. 

II. Оценка на дисертационния труд. 

Представеният дисертационен труд на тема „Теория и практика за 

усъвършенстване на бизнес процесите в българските организации” е 
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разработен на 175 страници (около 200 стандартни машинописни 

страници), съдържа увод, три глави, заключение, списък на използваните 

информационни източници, приложение (в обем на допълнителни 24 

страници) и декларация за авторство. Работата е онагледена с 27 фигури и 

26 таблици. Списъкът  на информационните източници съдържа 144 

заглавия, 7 от които на български език и 137 на латиница. Представеният 

автореферат в обем на 46 страници правилно отразява съдържанието на 

труда, включва още списък с приносите като неразделна част от 

дисертацията и списък с публикациите на докторанта по темата, а именно – 

една статия в научен труд, една статия в научно списание и три доклада на 

конференции, публикувани в материалите им. Броят на публикациите е 

достатъчен и представя в необходимата степен работата на докторанта 

върху дисертацията пред научната общественост. 

Техническите характеристики на дисертационния труд дават 

възможност да се направи преценка, че работата отговаря напълно на 

формалните изисквания към такъв труд. 

  Относно съдържанието на дисертационния труд  може да се даде 

следната оценка:  

a. Актуалност на темата. 

   Темата на дисертационния труд е безспорно актуална, тъй като е 

посветена на необходимостта от създаване на устройство, гарантиращо 

ефективност на организациите, работещи в силно динамична среда, 

използването при това на възможностите, които се създават от прилагането 

на съвременни информационни технологии. Докторантът проучва доколко 

работата върху усъвършенстването на бизнес процесите се прилага в 

България. В това отношение проучването му е първото по рода си. 

Методиката за самото проучване, използваните при това методи също са 

нови и оригинални. 
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b. Яснота на цели и хипотези. 

   Целите и изследователските задачи са ясно формулирани. Същото се 

отнася и до хипотезите, които авторът формулира в хода на изследването 

на латентните конструкции чрез структурно моделиране. 

c. Оценка на структурата на дисертационния труд. 

 Дисертационният труд има ясна, традиционна за дисертация структура, 

а именно – увод, глава, посветена на теоретичните основи на труда с 

теоретични оценки и обобщения, глава посветена на методиката на 

изследването, глава посветена на систематичното представяне на 

резултатите от изследването и анализа им, заключение, което е посветено 

на изводи и препоръки, до които се стига въз основа на изследването, 

включително очертаване на насоките на бъдеща работа, списък на 

използваните информационни източници. 

d. Съдържателна оценка на дисертационния труд. 

.  Първата глава на дисертационния труд е посветена на последователно 

представяне на водещи концепции за усъвършенстването на бизнес 

процесите. Авторът започва с изясняване на основни понятия, кратко 

представяне на отделни концепции, базиращи се на „фокусирано върху 

процеси управление”, място са намерили множество конкретни техники, с 

които се работи при това, разглежда се въпросът за оценяване на 

ефективността на решенията. 

 Положителен в тази глава е изводът на автора, че усъвършенстването 

на бизнес процесите трябва да се разглежда като елемент от цялостната 

стратегическа работа на организациите, която, според необходимостта, 

ползва съответните управленски методи в практиката.  

 Слабост на главата е последователното кратко представяне на избрани 

авторски концепции, като в същото време докторантът подчертава 
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голямото разнообразие от възгледи, понятия и оценки в тази област на 

научни публикации. На места са предадени мисли, които се нуждаят поне 

от коментар. На други места затруднението идва от превода, при което 

докторантът не се позовава на възприетото поне във факултета (например, 

стр.29 – разсъжденията за ефикасност и ефективност). В някои случаи 

докторантът предпочита бързо да сложи етикета „мода”, от което като че 

ли естествено следва непълноценността на съответната концепция, подход. 

Проблемът е, че като човешко творение, отделните представени концепции 

наистина съдържат слабости, но задача на научния  анализ е да отсее 

модното от онова, което е съществено и важно, а в разглежданата област 

(независимо от думите, с които си служим) има и много важни неща – 

необходимостта от препроектиране на организациите с научни средства, по 

възможност и според спецификата използване на процесен подход при 

структурирането, създаденото голямо разнообразие от възможни на 

практика структурни решения (които за жалост слабо се познават, може би 

и поради това, че не съществува търсене от бизнеса в България - там, 

където бизнесът има съзнание за ефектвност, това знание се развива и 

независимо, че е основа на конкурентноспособността на фирмите, то е 

публикувано в достатъчна степен – визирам заявлението на автора, че 

липсват практически ориентирани публикации). 

 Втората глава е посветена на методиката на изследването, което се 

провежда от докторанта. След представяне на публикации по темата, 

авторът описва модела, до който стига и който разглежда като 

методологична рамка за операционализиране на концепцията за 

усъвършенстване на бизнес процесите. 

 Глава трета представя резултатите от изследването като ги анализира 

задълбочено и изчерпателно. Тя носи заглавието „Анализ на практиките за 

усъвършенстване на бизнес процесите”. Чрез използване на дескриптивен 

статистически анализ, факторен анализ, статистически метод за структурно 
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моделиране дисертантът изследва, верифицира и усъвършенства 

разработения от него теоретичен модел, оценява българската практика. 

Тази глава безспорно е най-съществената и демонстрира изследователските 

възможности на дисертанта. 

 Заключението е разработено в няколко аспекта: изводи за 

методологията и инструментариума, обстоятелствени изводи за практиката, 

очертани са възможности за по-нататъшно развитие на работата (нещо, 

което влиза в добрите научни традиции, но днес се забравя и пренебрегва 

от много изследователи). 

 Съдържанието на дисертационния труд недвусмислено води към 

положителната оценка на направеното и представеното от докторанта.  

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:  

- Извършен е анализ на водещи концепции за усъвършенстване на 

бизнес процесите. 

- Разработен е теоретичен модел за операционализиране на 

концепцията за усъвършенстване на бизнес процесите. 

- Проведено е емпирично изследване за верифициране на модела. 

Проведено е първо по рода си изследване в България за отношението 

към усъвършенстването на бизнес процесите в българските 

организации.  

- Използван е набор от съвременни статистически методи за оценка на 

валидността на теоретичния модел чрез емпирични данни. 

- Методиката на изследванията също представлява принос, който води 

към разработване на инструментариум за самооценка на 
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организациите по отношение на практиките, които прилагат за 

усъвършенстване на бизнес процесите. 

- Направени са препоръки за насоки на усъвършенстване на системата 

за управление на организациите с оглед ориентация към управление, 

фокусирано върху усъвършенстване на бизнес процесите, 

анализирани са допусканите грешки и добри практики. 

III. Критични бележки и препоръки. 

 Като подчертавам, че оценката ми за работата е положителна и нямам 

съмнение в това, че авторът демонстрира сериозни изследователски 

възможности, ще посоча по-скоро някои препоръки за по-нататъшна 

работа: 

- В работата се поставя акцент върху подобрението на бизнес процесите, 

в бъдещата си работа е добре авторът  по-категорично да акцентира 

върху цялостния управленски  проект като необходима предпоставка 

за извеждането на необходимите бизнес процеси. 

- Авторът е коректен във всичките си оценки и изводи, така че не може 

да бъде обвинен в прегрешение, и все пак, би трябвало специално да 

коментира твърде оптимистичната оценка за използването на идеите 

за усъвършенстване на бизнес процесите в българската практика. 

Разбира се, отговорилите на анкетата може би са хората, които знаят 

що е то. Може би пък (независимо от дадените в анкетата пояснения) 

хората си мислят за нещо друго?  Може би бизнесът не търси 

истинско пълноценно усъвършенстване, а само козметично 

подобрение и подкрепяне на съществуващите процеси с внедряване 

на информационни технологии, а консултантският бранш трябва да 

се съобразява с желанията на възложителите? Може би все пак от 

значение е недостатъчната квалификация на агентите в българския 

бизнес, особено по отношение на един по-цялостен подход? 
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- Може би горните разсъждения щяха да отсъстват, ако авторът беше 

разгледал по-подробно начина, по който идеите на 

усъвършенстването на бизнес процесите навлиза в българската 

практиката, с какви слабости и грешки е свързано то и какви са 

причините за това. Българският опит е пренебрегнат и в разгледаните 

литературни източници. Споменаването по едно произведение на 

очакваните оценители на труда и то от по-старите им публикации 

(най-новото е от 2010 година) не е особено ласкателно. 

Проблематиката се преподава в редица ВУЗ, има включително 

асоциация на занимаващите се с нея, има публикувани статии  - 

добри или лоши, добре би било (а аз бих казала крайно необходимо 

е) тази практика да получи някаква оценка (особено с оглед 

преодоляване на хаоса в претенциите в областта).  

 Разбира се, тези бележки не омаловажават направеното от докторанта, 

а трябва по-скоро да го инспирират в бъдещата му работа. 

IV. Заключение. 

Въз основа на изложените аргументи и независимо от направените 

бележки, аз давам висока оценка на работата на кандидата и препоръчвам с 

убеждение присъждането на г-н Борис Василев Борчев  на 

образователната и научната степен доктор. 

 

        Член на журито:………………....... 

               /проф. д-р Анастасия Бънкова/ 

Дата: 08 декември 2015 

София 
 
 


