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СТАНОВИЩЕ 
 

По докторската дисертация на докторант Борис Василев Борчев 
на тема: "Теория и практика за усъвършенстване на бизнес процесите в 

българските организации"  
за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 

 
 
Рецензент: проф. д-р Борислав Борисов,  
професионално направление: 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика,  
адрес: София, ул. „Флора“ 1, тел. 0899150130 
 
съгласно Заповед № Д 38-670/16.11.2015. 
 
 

Докторската дисертация на Борис Борчев на тема: „Теория и практика за 
усъвършенстване на бизнес процесите в българските организации“ е в обем от 163 страници 
без списъка на информационните източници и приложенията. Състои се от увод, 3 глави, 
заключение, списък на информационните източници, както и приложения, които не са 
номерирани. Дисертацията включва 27 фигури и 26 таблици. 

 
1.Общо представяне на дисертационния труд 

 Заглавието на дисертацията „Теория и практика за усъвършенстване на бизнес 
процесите в българските организации“ е ясно формулирано и е в тясна връзка със 
съдържанието. Избраната тема е актуална от гледна точка на съвременните управленски 
концепции и практики. 

Дисертацията се отличава със задълбоченост на извършените проучвания, 
вникване в същността на изследваните проблеми, обективен анализ и обосновани изводи. 
Докторантът демонстрира достатъчно добро познаване на основната литература и 
добрите практики в съответната област, умения за конструиране и прилагане на 
изследователски модели, за научни обобщения и изводи. 

Изследователската логика на дисертацията е добре изградена. В структурно 
отношение отделните части не са балансирани от гледна точка на обем – първа глава е 
от 80 страници, а втора – 26. Възможности за постигане на количествен баланс биха 
могли да се открият в известно съкращаване на теорията в първа глава и допълване на 
втора с текстове за описание на използваните методи и техните възможности, които в 
този вид се съдържат в трета глава (напр. на стр. 137-141).  

При структурирането се спазва традиционния подход при написването на подобен 
род трудове – първо се изясняват теоретическите постановки, свързани с изследването, 
на второ място се представя методологията на изследването, а на трето място се прави 
собственото проучване като се анализират данните от него и се правят предложения за 
усъвършенствания. Следван се класическата логическа схема – „теоретичен преглед - 
модел - научно изследване“. 

Основната цел, която си поставя докторантът е да изследва принципите и 
практиките при трансформиране на организациите към управление, фокусирано върху 
бизнес процесите, с цел повишаване на организационната ефективност. Основната цел е 
декомпозирана на пет изследователски  задачи, които очертават логичните стъпки на 
изследването. Целта и задачите са коректно формулирани. 

 
2. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд  
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Първата глава от 80 страници е посветена на преглед на основните управленски 
концепции, актуални през последните 20-30 години. Те са разгледани в контекста на 
интерпретирането на процесния подход в тях, което ги прави логически обвързани. 
Авторът демонстрира достатъчно задълбочено познаване на теоретичните основи на 
управлението, в т.ч. на управлението на процеси. По мое мнение, тази логична и 
задължителна част от дисертацията би могла да спечели, ако вместо описание на някои 
известни управленски теории и концепции, авторът беше внесъл по-голяма яснота по 
отношение разликата между управленските подходи, управленските концепции и 
управленските системи. Доколкото в икономическата литература концепцията се 
разглежда като структуриран начин за разбиране, обяснение, тълкуване на даден обект, 
явление или процес, т.е. основна (отправна) гледна точка към въпроса, съдържаща 
водещата същностна идея за разкриването на системата, то някои от подходите, 
разгледани на стр. 16 по-скоро са концепции. Подходът, като изходното начало, от което 
се тръгва за опознаване на съществуващата действителност, е по-общо и по-малко 
систематизирано понятие. Вярно е, че има смисъл и може да се говори както за процесен 
подход, като за водеща идея, която предопределя начина на изследване на обектите, 
явленията и процесите, така и за управлението на бизнес процесите като концепция, 
която представлява систематизирано знание за изследването и управлението им, но 
между тях трябва да се прави разлика. В този смисъл могат да бъдат сменати и 
системите за управление на процеси, които от своя страна са съвкупност от множество 
взаимосвързани компоненти – хора, информационни, технологични, производствени, 
административни, финансови, контролни и други процеси и съпътстващата ги 
инфраструктура, както и присъщите им функционални връзки, създадена за подпомагане 
управлението на организацията и постигане на нейните цели. Но тъй като акцентът в тази 
глава все пак са бизнес процесите, то може да се каже, че в нея достатъчно подробно са 
разгледани основните въпроси, свързани с тях, като моделирането, усъвършенстването, 
измерването и др. 

 
Втората глава разглежда методологичните основи на изследването на 

управлението на бизнес процесите в българските предприятия. Теоретичният модел на 
изследване усъвършенстването на бизнес процесите се базира на шест компонента, всеки 
от които е представен под формата на приложими практики и описание на конкретни 
поведенчески прояви, които ги илюстрират. Мисля, че встрани от модела остават и други 
аспекти, имащи отношение към усъвършенстването на бизнес процесите, като 
организационната култура, релевантността, ефективността и ефикасността на 
осъществяваните функции, стила на управление и др. Всъщност, това може да се 
разглежда като препоръка за по-нататъшни научни усилия на автора, тъй като една 
дисертация не може да претендира за абсолютна пълнота на изследваните проблеми. 

В тази глава са представени още съдържанието на анкетното проучване, 
класификацията на респондентите и съблюдаваните основни изисквания към подобен 
тип проучвания. 

 
В Трета глава се извършва същинският анализ на практиките по 

усъвършенстването на бизнес процесите. В рамките на отделните аспекти (без първия – 
документиране на бизнес процесите), са формулирани изследователски хипотези, които 
трябва да потвърдят или отхвърлят връзката между определени твърдения, извлечени от 
отговорите в анкетите. В резултат на извършения дескриптивен анализ са направени 
съответните заключения.  

По-нататък авторът прилага факторен анализ на променливите от анкетата, за да 
ги групира в клъстери, в зависимост от факторните тегла на корелацията между тях и 
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отделните компоненти-фактори. Така се открояват 4 основни фактора, към които 
релативират съответни различни на брой променливи. 

Анализът е задълбочен чрез използването на структурен модел за изследване на 
връзките между променливите. Формулирани са пет нови хипотези, три от тях касаещи 
ролята на ВРМ лидерството, една за ролята на добрите практики и една за значението на 
документирането на бизнес процесите. Три от тях се потвърждават от модела, а две – не. 
Разбира се, тук биха могли да се формулират и други хипотези, но пълна изчерпателност 
едва ли е възможна в рамките на един дисертационен труд, особено, когато предметът 
му е толкова широк. 

 
След отделните логически части на дисертацията са правени изводи. Такива в 

обобщен вид се представят и в заключението. 
 
Дисертационният труд е добре балансиран, фокусиран и целенасочен. Научните 

проблеми са ясно формулирани, а научните тези и предложения - добре обосновани. В 
езиково отношение работата е много добра, което не се наблюдава при редица 
съвременни автори. Събраните емпирични данни, получени от анкетните проучвания и 
статистически източници са обективни и обработени с подходящи методи, а 
литературните позовавания са коректни. 

Докторантът има необходимите публикации по дисертацията. 
Авторефератът дава ясна представа за съдържанието на научния труд. 
Справката за приносите правилно представя научните постижения на 

докторантката.  
 
3. Научни и научно-приложни постижения в дисертационния труд 

Внимателният прочит на дисертационния труд може да открои редица приноси, 
които биха могли да се групират до следните: 

1. Изяснена е същността на усъвършенстването на бизнес процесите в контекста 
на съвременните концепции за управление; 

2. Генериран е модел за изследване практиките на българските фирми по 
отношение усъвършенстването на бизнес процесите в тях; 

3. Извършено е практическо изследване чрез анкета и са формулирани хипотези 
на база на комбинация на променливите, като са използвани три отделни аналитични 
техники – дескриптивен анализ, факторен анализ и структурен анализ и са направени 
съответните изводи, които имат определена практическа стойност; 

Посочените научни и научно-приложни постижения в дисертацията са лично дело 
на докторанта. 

4. Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния труд 

Критичните ми бележки към представения труд касаят по-скоро неговото стилово 
оформление и спазването на утвърдените стандарти, а именно: 

1. Тъй като структурата на една дисертация се определя от научното звено, 
то тя трябва да отговаря преди всичко на изискванията, които то му е поставило. 
Независимо от това, има някои утвърдени и доказани в практиката препоръки, които 
имат своя смисъл и логика. Т. напр, в увода, освен целта и задачите на изследването, би 
било добре да се посочи обекта и предмета на дисертацията, както и основната хипотеза, 
която авторът ще се опита да докаже със своето изследване и по този начин да го 
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трансформира в основна теза. Тезата на един научен труд е „кратко изявление, 
обикновено едно изречение, което обобщава основната гледна точка и се разработва, 
поддържа и обяснява в текста с помощта на примери и доказателства“ 
(http://dictionary.reference.com/browse/thesis-statement). Такива изисквания поставят и 
Тасев, Сандева и Деспот, в своя труд „Структура и елементи на увода на 
дисертационното изследване“. 

2. Оформлението на дисертационния труд е извършено по чужд стандарт, 
нетипичен за български издания. Това се отнася както за оформянето на отделните 
абзаци, озаглавяването на таблиците и фигурите, така и за цитирането. В Р България при 
цитиране се спазват изисквания на БДС 17377-96 „Библиографско цитиране“ и всякакви 
други интерпретации не са подходящи за трудове, представяни и публикувани у нас. При 
библиографско описание пък се спазват изискванията на БДС 15419-82 за библиографско 
описание на книги, БДС 17264 -91 библиографско описание аналитично описание на 
съставни части от публикации в книжни материали. 

 
5. Въпроси към докторанта 

В контекста на казаното до тук, бих искал докторантът да отговори на следния 
въпрос: 

1. Как би определил обектът и предметът на своята дисертация и как би 
формулирал основната теза на своето изследване? 

 
6. Обобщено заключение и становище 

В заключение може да се каже, че дисертацията е цялостно, задълбочено и 
добросъвестно научно изследване в актуална и значима научна област, съдържа 
съществени научни и научно-приложни приноси в областта на управлението на бизнеса.  

Докторантът познава достатъчно добре основната литература и добрите практики 
в съответната област, може ясно да формулира изследователски проблеми, да анализира, 
систематизира и критично да осмисля различните теории и концепции, да конструира 
изследователски апарат, да провежда научно изследване, да прави аргументирани изводи 
и да обосновава предложения за подобрение на управленската практика.  

 
 Считам, че дисертацията съответства на изискванията на ЗРАС, поради което с 
пълна убеденост препоръчам на научното жури да гласува за присъждането на Борис 
Василев Борчев на образователна и научна степен “доктор”. 

 
 
16.12.2015 г.       Рецензент:……………………. 

(Проф. д-р Б. Борисов) 


