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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Лалка Герасимова Борисова 

 

 

ОТНОСНО: Защита на дисертационен труд на тема: „Специфични особености 

на бизнес комуникацията в неправителствени организации в 

България” 

 

 Дисертационният труд е за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” по научно направление „Бизнес комуникация и реторика“, шифър 

05.01.13 (Философия на културата, политиката, правото и икономиката); 

 Дисертационният труд е разработен от Таня Йоскова Колева – докторант в 

катедра „Реторика” в СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител доц. д-

р Иванка Мавродиева. 

 

І. Общи сведения за дисертационния труд 

 Докторската дисертация на тема „Специфични особености на бизнес 

комуникацията в неправителствени организации в България” е в обем от 259 страници 

и се състои от увод, 5 глави, заключение, списък на използваната литература и 

приложения. 

 Заглавието е ясно формулирано и е в тясна връзка с докторската хипотеза, 

предмета, целта, задачите и структурата на изследването. Избраният проблем в 

дисертацията е актуален и значим от управленска и икономическа гледна точка.  

 Съдържанието е разпределено в пет глави:  

 Първата има подчертан теоретичен характер, в нея се въвеждат и 

анализират основните понятия и определения на различни автори, прави се връзка 

между бизнес комуникация и реторика, анализират се видовете делово общуване; 

 Във втора глава се изяснява ролята и статута на неправителствените 

организации (НПО), формите на бизнес комуникация в тях и мястото им в гражданско 

общество. Направена е и класификация на видовете НПО в България. 

 Трета глава съдържа анализ на бизнес комуникациите в НПО от гледна 

точка на лингвистиката и реториката, правилата и изискванията при оформяне на 

документите за бизнес комуникация – използването на официално деловия стил на 

писане и комуникация; 
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 Четвърта глава разглежда особеностите на бизнес комуникациите в НПО – 

видове, формати, канали. Съдържа методите на изследване и резултатите от емпирично 

социологическо изследване, проведено в НПО. Респондентите отговарят на 20 въпроса, 

като отговорите се използват за доказване на хипотезата на изследването; 

 В пета глава се изследват и анализират различните форми и особености на 

бизнес комуникацията в НПО за незрящи. 

 Използваната литература е цитирана коректно, а емпиричният материал е 

поднесен със съответните пояснения за характера и надеждността на съответните 

методи на изследване и използваните източници на информация. 

ІІ. Основни резултати и приноси в докторската дисертация 

1. Изследователската логика и структурата на дисертацията са добре 

изградени. При структурирането сполучливо е приложен традиционния подход: първо, 

са изяснени теоретико-методологическите основи на изследването, на второ място е 

изграден и обоснован методическият апарат на изследването и са анализирани данните 

от собственото емпирично изследване, на трето място са разкрити възможности и са 

обосновани предложения за разширяване използването им не само в НПО за незрящи, 

но и в други НПО, както и в бизнес организациите. Дисертационното изследване е 

добре балансирано, фокусирано и целенасочено. Научните проблеми са ясно 

формулирани, а научните хипотези и предложения - добре обосновани.  

2. Процесът на общуване налага спазване на определени правила от 

участниците и пътна карта за реализация. Докторантът прави обстоен теоретичен 

преглед в първа глава, класира по определени критерии видовете бизнес комуникация, 

извежда понятия и термини, които са в основата на емпиричното изследване в 

следващите глави; дава определение на бизнес комуникация, и прави разграничение 

между делова комуникация и делово общуване, както и между административна и 

организационна комуникация. На лице е силна връзка между теория и практическото 

приложение на бизнес комуникациите в различните НПО, като всяка форма на 

изразяване (интервю, беседа, доклади или писмено послание) има различна цел, 

функция, резултат или ефект, което предполага специфичен контакт и 

взаимоотношения. 

3. Заслуга на докторанта е, че за първи път процесът на осъществяване на 

бизнес комуникацията в НПО у нас е анализиран по-цялостно при прилагане на 

интердисциплинарен подход, като са изследвани видовете, жанрове, форматите, 
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езиковите и стиловите особености, комуникативните и реторичните похвати. Правилата 

за осъществяване на бизнес комуникации са валидни за всички, които искат да имат 

професионално присъствие на пазара на труда. За това се изискват много конкретни 

знания и умения, както и строги правила, които трябва да се знаят и спазват. 

4. Съобразеният с правописните правила текст се възприема леко и гладко. За 

добра обща култура е необходимо да се владеят добре изразните средства и правила за 

оформяне на различни по вид, характер и предназначение документи и изразни 

средства, наличие на добра писмена и правописна култура. Докторантът е направил 

обстоен анализ на общите и специфичните особености в писмената делова 

кореспонденция в НПО, стиловите и езикови особености и елементи на структурата на 

различни форми за комуникация. Проучени са традиционните и новите жанрове и 

формати на устната, писмената и електронната бизнес комуникация, осъществявана в 

ситуации при вземане на управленски решения, подбор на персонал, работа по проекти 

и регулярни дейности, извършвани от НПО.  

5. Основно проучването е на лексикално, морфологично, синтактично и 

текстолингвистично равнище, т.е. направено е проучване на значенията на думите, 

морфологични особености, изречения и създаване на текстове и връзките между 

отделните абзаци и параграфи. 

6. Особено значение за научния характер на дисертацията има направеният 

анализ, проследяващ комуникационният процес в НПО за незрящи. За участие в 

различните форми на бизнес комуникация, според докторанта, незрящите се нуждаят от 

специален софтуер и от обучение. Изведени са специфики, като: удължаване на 

комуникационния процес; възникване на технически, технологични и семиотични 

бариери при декодиране на съобщенията; използването на специални програми на 

компютъра от незрящите и на говорещ софтуер.  

В заключение, хипотезата и изведените научни приноси са подкрепени и 

доказани от докторанта с проведеното емпирично изследване, постигнати са 

набелязаните цели и са формулирани проблеми при осъществяване на бизнес 

комуникацията в НПО. 

 III. Критични бележки и препоръки 

Хипотезата е научно твърдение, което трябва да се докаже в хода на 

изследването. Считам, че тя е прекалено подробно формулирана и има нужда от 

прецизиране. Пропуск е, че докторантът в заключението не е посочил и обосновал къде 
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точно в дисертацията се реализирани поставените цели и задачи и потвърдена 

докторската хипотеза. Моята препоръка е докторантът да приложи на практика 

резултатите от направените изследвания в бъдещата си дейност, както и да направи 

научни публикации по темата. 

IV. Предложение 

Дисертационният труд е цялостно, задълбочено и добросъвестно научно 

изследване на актуален, значим теоретико-методологически и научно-приложен 

проблем, съдържа съществени научни и научно-приложни приноси в областта на 

съвременните НПО и може да бъде положително оценен. 

Докторантът познава достатъчно добре основната литература и добрите 

практики в областта на бизнес комуникациите, може ясно да формулира 

изследователски проблеми, да анализира, систематизира и критично да осмисля 

класическите и новите теории и концепции, да конструира изследователски апарат, да 

провежда емпирично изследване, да прави аргументирани изводи и да обосновава 

предложения за подобрение на съществуващата практика.  

Това ми дава основание за положително заключение, че дисертационният труд 

съответства на изискванията на ЗНСНЗ, поради което с пълна убеденост предлагам 

на уважаемото жури да гласува за присъждането на Таня Йоскова Колева исканата 

образователна и научна степен “доктор”. 

 

 

София, 29 март 2012 г. 

 

 

Рецензент:  

доц. д-р Л. Борисова 


