
                                         Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

 

                          от  доц.  д-р  Цветан  Монов  Кулевски 

 

 член на научно жури за публична защита на дисертационен труд на тема: 

„Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени 

организации в България“, за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия (Бизнес 

комуникация и реторика),съгласно Заповед  РД 38 – 77/14.02.2012 година 

                         от  Таня  Йоскова  Колева 

редовен докторант в катедра „Реторика“ на Философския факултет на СУ 

 

 Докторантката се е насочила към проблемите на 

бизнескомуникацията като активна и динамично развиваща се практика. 

Поради комплексния характер на обекта на нейното изследване, тя 

прилага към него интердисциплинарен подход. Авторката разглежда 

бизнескомуникацията в контекста на дейността на неправителствените 

организации. Изследователската „посока“ се фокусира към използваните 

от НПО видове писмена бизнескомуникация и компетентността да се 

създават текстове; уменията на служителите в НПО да използват интернет 

и формите за електронна кореспонденция и т.н. 

 В началото на докторската разработка, Таня Колева извежда 

хипотезата, че бизнескомуникацията в неправителствените организации се 

осъществява при спазване на основни правила и изисквания, типични за 

този тип официално-делово общуване, като същевременно те са 

съобразени с особеностите на работата на НПО и с неравномерността в 

подготвеността на служителите и сътрудниците в тях. 

 Една от целите на докторантката е извеждане на специфични форми 

на писмената и устната бизнескомуникация в НПО. Друга цел е 



установяване на особеностите при създаването на текстове от писмената и 

електронната кореспонденция при спазване на изискванията за тяхното 

структуриране. 

 Задачите на докторантката се концентрират около анализиране на 

уменията на мениджъри, служители и сътрудници в НПО да участват в 

диалогични формати, да произнасят речи, да четат доклади и да правят 

презентации – доколкото им позволява тяхната лингвистична подготовка и 

реторическата им компетентност. 

 В началната част на своя труд, Таня Колева се спира на теоретичната 

връзка между реториката и бизнескомуникацията. Тя проследява 

развитието и обогатяването на видовете ораторско изкуство и 

осъвременяването на научния апарат и на практиките на деловата 

комуникация. Тя приема най-общо, че реториката като наука изучава 

добрата реч и е фактор, който оказва влияние върху епистоларното 

наследство през годините. 

 Докторантката възприема общоутвърденото виждане за реториката 

като наука и изкуство за предимно словесно убеждаващо въздействие – 

започващо от Аристотел и простиращо се до Ролан Барт и Бранислав 

Нушич. На авторката прави впечатление една много популярна трактовка 

на реториката, забелязана още от Аристотел – да откриваме при всеки 

отделен случай онова, което може да убеди. 

 Много коректно е направен разширен обзор от дефиниции на 

реториката и ораторското изкуство, като за целта докторантката се е 

позовала на разностранното творчество на Й. Ведър, Д. Александрова, В. 

Радева, Л. Методиева, И. Мавродиева  и много други изследователи. Що 

се отнася до самото ораторско изкуство, докторантката е възприела за 

работно определението на проф. В. Руменчев, че „ораторското изкуство е 

човешко символно информативно и преди всичко комуникативно 

поведение от вербален или невербален вид, функция на професия или 

социална роля, ориентирано към определена аудитория с тактическа или 

стратегическа цел“. 

 Сред многообразието от термини и понятия в реториката, авторката 

е възприела за базови три от тях: оратор, реч и аудитория. Според нея 



познатите през вековете диалогични форми в ораторското изкуство, като: 

полемика, спор, дискусия и диспут – се прилагат и до днес в 

бизнескомуникацията. В сферата на бизнескомуникациите до днес остават 

валидни основните реторически принципи: етос, патос и логос. 

 Докторантката стига до извода, че реториката като наука и като 

теоретично наследство играе важна роля в създаването на специализиран 

терминологичен апарат на науката за бизнескомуникацията. Бидейки 

сполучливо съчетание от два термина – „бизнес“ и „комуникация“ – тя 

подпомага реализирането на редица дейности, свързани с делови 

контакти, преговори, набиране на персонал, вземане на решения, 

осъществяване на сделки и т.н. 

 Друг важен и обоснован извод на докторантката е, че 

бизнескомуникацията е от голямо значение за бизнеса и за работата на 

НПО. Чрез нея се дава възможност на мениджърите да привеждат своите 

планове в действие, да координират усилията си, да информират, да 

решават проблеми и т.н. Таня Колева приема, че бизнескомуникацията е 

многофункционална наука и при нейното прилагане мениджърите, 

работниците и служителите във всяка НПО осъществяват редица дейности. 

 Докторантката обосновано доказва, че бизнескомуникацията се 

различава както от публичната комуникация, така и от масовата 

комуникация. Според нея бизнескомуникацията включва както устни, така 

и писмени видове кореспонденция, включително и електронна в интернет. 

Нейна модерна разновидност е виртуалната бизнескомуникация. Целта е 

винаги да се осъществи контакт и да се придаде информация, да се 

„разменят“ чувства, емоции и усещания. 

 В дисертационният труд широко се застъпва тезата, че 

бизнескомуникацията е многоемко понятие, включващо в себе си 

различни формати и видове общуване. С известен нюанс тя откроява 

деловата комуникация, включваща писмена и електронна 

кореспонденция. Докато в термина „бизнескомуникация“ се включват: 

писмена кореспонденция, конференции, интервюта за наемане на 

персонал, монологични изказвания и диалогични формати като: 

заседания, събрания, оперативки за вземане на решения и някои други. 



 Самото делово общуване се разглежда от докторантката като процес 

на създаване, предаване и получаване, обработване, интерпретиране и 

съхраняване на информация. Според нея деловото общуване е винаги 

ориентирано към постигане на точно определени цели. 

 Специално внимание в работата е отделено на класификацията ва 

видовете бизнескомуникация. Авторката е откроила над 16 вида 

бизнескомуникации и е направила обстоен анализ на всеки един от тях. 

Направен е също и сравнителен анализ и е изследвано 

„кореспондирането“ на някои от видовете помежду си. 

 Немалки са и усилията на докторантката да открои и представи 

различните форми, разновидности и функции на бизнескомуникацията. 

Важен акцент е поставен и върху проявленията на бизнескомуникацията в 

различни дейности на фондации и различни НПО. 

    Във втората част на дисертационния труд Таня Колева се спира на 

регламентирането на дейностите на непревителствените организации. 

Това са организации с нестопанска цел, които се създават в подкрепа на 

определени социални групи. Те са важен елемент от инфраструктурата на 

гражданското общество и работят за общественото благо. Обикновено 

НПО имат според докторантката – благотворителна, хуманитарна,  

правозащитна и т.н. цели. 

 Тя прави интересен паралел между основните цели на бизнеса, от 

една страна – и на НПО, от друга страна. Бизнесът изисква 

предприемачески дух, там се реализира производство, търгува се. Докато 

фондациите не „гонят“материални цели, т.е. те работят с идеална цел. За 

да осъществят своите хуманитарни цели, фондациите по неизбежност 

влизат в „контакт“ с бизнес организации – фирми, корпорации, агенции. 

 Докторантката стига до извода, че в развитото гражданско общество 

бизнесът и фондациите ще имат все по-важна роля и пресечните точки на 

техните дейности ще стават все повече. В дисертационния труд е отделено 

подобаващо място на правните параметри и регулации на НПО. 

Управлението на дейностите на фондациите предполага делово общуване. 

От своя страна – преговорите, наемането на персонал, постигането на 

договорености с бизнес организациите и с държавни институции – също 



предполага използването на различни видове и форми на 

бизнескомуникация. 

 Принос на докторантката е успешния й опит да дефинира понятието 

„идеална цел“, с което най-често се спекулира. Според нея „идеалната 

цел“ включва огромно многообразие на благотворителни, екологични, 

културни, възпитателни, научни, спортни и други цели. 

 Авторката подробно разглежда типологията на видовете фондации и 

НПО. Известно е, че те у нас наброяват вече над 30 000. Голяма част от тях 

са търсени партньори на държавната и общинската власт при 

формулирането, консултирането и реализацията на различни  публични 

политики. Те осигуряват механизъм за постоянно изясняване на 

колективните ценности, разпределянето на ресури към желани дейности. 

 Според докторантката, НПО дават възможност да се тества гласът на 

отделния човек за резонанс с другите, да се развиват демократични 

умения в социалното договаряне и управление, да се преодоляват 

влиянията  на променящите се обстоятелства, които въздействат на 

конкретни места или групи. 

 Третата глава от докторантурата е посветена на езиковите и стилови 

особености на бизнескомуникацията в НПО. Тя е направила кратък екскурс 

в начините за стилово изразяване през годините. В прегледна форма 

авторката дава редица примери за стилово и реторическо оформление на 

отделни разновидности на печатните форми, които намират място в 

бизнескомуникацията в НПО. Тя предлага в деловите писма да се използва 

точен, ясен и кратък изказ – без да се злоупотребява със сложни и 

„витиевати“ изречения. 

 Докторантката е проследила някои практики за езикови и стилови 

особености на бизнес етикета за служители и сътрудници в НПО. Тя стига 

до заключението, че официално-деловият стил лежи в основата на 

деловата кореспонденция на неправителствените организации. 

Четвъртата основна глава на дисертационния труд е посветена на 

особеностите на бизнескомуникацията в НПО. Това е централната част от 

изследователската работа на Таня Колева. Освен, че е направен качествен 



анализ на бизнескомуникациите в НПО, авторката е разработила и своя 

оригинална методика за количествен анализ на данни. За целта тя е 

подготвила и консултирала със специалисти-социолози специален 

въпросник, който е апробиран първоначално за малка извадка, а след това 

и върху представителна извадка от цялостната генерална съвкупност на 

НПО. Данните са прегледно поднесен в таблична форма и е направен 

процентен анализ на структурните съотношения между отговорите на 

респондентите. 

Последната, пета глава глава на докторската теза е посветена на 

специфичните особености при бизнескомуникацията между членове на 

НПО за незрящи с външни и вътрешни публики. Тук докторантката търси 

отговор на въпроса – доколко комуникативният процес протича при 

следване на стъпките и етапите, типични за бизнескомуникацията. 

Откроени са различията, съпътстващи спецификата на 

бизнескомуникациите при незрящите. Авторката търси доказателство на 

издигнатата от нея хихотеза, че бизнескомуникацията в НПО за незрящи на 

този етап е недостатъчно ефективна. 

 За да се изследват особеностите на бизнескомуникацията в НПО при 

незрящите, се препоръчва и прилага от докторантката т.нар. „дълбочинно 

интервю“. То се основава на въпросник, в който са залегнали основните 

теми на разговора и то във вид на открити въпроси. Във въпросника са 

посочени и проективни техники. Докторантката е използвала успешно този 

тип интервю. Самото интервю е провеждано посредством лична среща с 

респондента или чрез скайп. 

 С помощта на дълбочинното интервю докторантката е успяла да 

събере качествени данни за разбирането от незрящите на самото понятие 

„бизнескомуникация“, както и видовете дености, осъществявани в НПО. 

Като основни комуникационни проблеми след провеждането на 

интервюто се очертават: удължаване на времето за създаване и 

изпращане на съобщение; удължено време за приемане и декодиране на 

електронно съобщение от електронните пощи на незрящите. 

 Докторантката прави обобщаващи изводи, че бизнескомуникацията 

в НПО за незрящи има специфични характеристики. Част от тях се 



обуславят от технически и социални фактори: трудности при използване на 

компютърни програми. Принос в работата на Таня Колева е опитът и за 

създаване на текстове за бизнескомуникация от незрящи чрез 

клавиатурата на компютъра. 

 Разделът на докторантката, отнасящ се до съвременните средства и 

методи, които тя предлага за обучение на незрящите – освен че прочетох с 

нескрито любопитство, направо се „потопих“ в един съвършено непознат 

за мен, а и за всички вас „свят“. Докторантката разкрива някои специфични 

трудности при възпроизводство на писма в електронна форма, чрез 

„брайлово писмо“, чрез телефонна бизнескомуникация ит.н., и т.н. 

 В приложенията към докторантурата са представени в прегледна 

форма всички въпросници и анкети, които са използвани за апробиране на 

предложената от авторката методика за практическо изследване на 

бизнескомуникацията. Приложени са също и матричните форми за 

таблиците с данни, които са намерили място в изложението. Работата е 

„снабдена“ с обширна и подробна библиография на литературните 

източници, които са използвани и цитирани в текста.  

 В синтезиран вид достойнствата на предлагания проект за 

докторска теза могат да се очертаят в следното: коректно са изведени 

формулировки, термини и понятия от теорията на бизнескомуникациите; 

изследвани са видовете, жанровете, форматите, езиковите и стиловите 

особености и реторичните похвати в сферата на бизнескомуникациите в 

НПО; като качествен метод за анализ е приложено на практика 

дълбочинното интервю; оригинално е прибожена методика за 

количествен анализ на традиционни и нови жанрове и формати на устна и 

писмена, а също и електронна бизнескомуникация. 

 Към авторката могат да бъдат направени следните препоръки и 

бележки за подобряване на работата: 

 ПЪРВО: Там, където се дават таблични примери от резултатите на 

дълбочинното интервю, могат „отстрани“ да се дублират със секторни 

диаграми с „резенчета“ с цел прегледност. 



 ВТОРО: Щеше да е добре, ако бяха посочени и систематизирани 

някои от основните грешки, допускани от незрящите при попълването на 

анкетите. В някаква степен това е направено, но информацията не е 

обособена по признаци и по честота на срещаните грешки. 

 

О Б Щ   И З В О Д: Представеният научен труд отговаря на изискванията за 

докторска теза. Основите идеи и задачи са ясно очертани, правилно 

разкрити и осветлени. Текстът като цяло е смислен и самодостатъчен. По 

този начин се е получил един завършен „продукт“, който е готов за 

публичната му защита в съответствие с процедурата на Закона. По време 

на заключителното заседание на Научното жури ще гласувам  „ ЗА“ 

приемането на дисертацията на Таня Колева и присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ в професионалното 

направление 2.3. Философия (Бизнес комуникация и реторика), съгласно 

Заповед на Ректора на СУ - № РД 38 – 77/14.02.2012 година. 

 

 

09. 04. 2012 г.                                                      РЕЦЕНЗЕНТ: 

Град  София                                                        (доц.д-р Цветан Кулевски) 


