
 

                                                             СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет, на дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на  Таня Йоскова Колева, 
докторант към Катедра „Реторика” на Философски факултет на  СУ„Св. Климент 

Охридски” с научен ръководител доц. д-р Иванка Мавродиева, на тема 
„Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации 

в България”  

 

Представеният за защита пред научно жури дисертационен труд „Специфични 
особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България”  е 
посветен на една изключително актуална тема, твърде малко изследвана в българската 
наука, а именно специфики и проблеми на бизнескомуникацията в НПО.  

Рецензията се основава на представения от докторанта труд, който е в обем от 259 
страници и съдържа увод, пет глави, заключение, библиография, приложение, приносни 
моменти и списък с публикациите. Библиографията включва общо 140 заглавия (на 
български, руски и английски). В приложението са включени въпросниците от 
дълбочинното интервю, резултатите от него, анкетната карта и обработените резултати. 
Приложеният автореферат (51 стр.) като съдържание, обем и форма отговаря на 
нормативните изисквания с включените приносни резултати и авторски публикации, 
точно отразява темата на представения научен труд.  

Научният труд си поставя следните цели: извеждане на специфики на писмената и 
устна бизнес комуникация в НПО, на използването на възможностите на интернет в 
процеса на работата в офисите (по проекти и при реализиране на дейности на НПО) и на 
второ място, установяване на особеностите при създаването на текстове от писмената и 
електронна кореспонденция при спазване на изискванията за структуриране и на нормите 
на административния официално-делови стил.  

 
В Увода е представен комплексният характер на обекта на изследване, което 

предполага прилагане на интердисциплинарен подход. Представят се, от една страна, 
съвременните неправителствени организации, като се проследяват утвърждаването им, 
видовете, развитието им, правната регламентация и ролята  им в българското общество. 
От друга страна се анализира същността на бизнес комуникацията като важна част от 
работата на неправителствените организации. В представената дисертация бизнес 
комуникацията се проучва интердисциплинарно и се анализира от различни гледни точки 
и през призмата на различни науки.  

 



Докторантката формулира хипотезата, че бизнес комуникацията в 
неправителствените организации се осъществява при спазване на основни правила и 
изисквания, типични за този тип официално-делово общуване, съобразени с особеностите 
на работата на НПО, неравномерността в подготвеността на служителите и сътрудниците, 
необходимостта от бързо усвояване на норми и стандарти за реализиране на ефективна 
комуникация. Подчертават се новите условия при които се реализира бизнес 
комуникацията в НПО, с активизиране на хоризонталния й вид едновременно с 
вертикалния, с усвояване на умения в хода на работата в условията на все по-динамично 
развитие на новите технологии и интернет. Извежда се необходимостта от допълнителни 
обучения, които да подпомогнат навлизането на новите стандарти и норми за по-
професионално развитие на бизнес комуникацията. 

 
В първа глава на настоящия дисертационен труд „ Бизнес комуникацията – 

теоретични постановки и съвременни проявления”,  е анализирана същността на 
понятието „бизнес комуникация”, като е очертана теоретичната рамка на основните 
понятия, използвани в дисертацията. Авторката изследва видовете бизнес комуникация (в 
разграничението хоризонтална –вертикална; вътрешна – външна; директна – индиректна, 
устна – писмена – електронна, монологична – диалогична), бизнес кореспонденция, 
монологични видове на бизнес комуникация, диалогични видове на бизнес комуникация, 
интернет и бизнес комуникация (електронна кореспонденция, нетикет, скайп, виртуални 
общности, социални мрежи, социални медии и др.). 

В първа част на първа глава на дисертационния труд са разгледани още и връзките 
реторика–бизнес комуникация от гледна точка на теоретично наследство и базови понятия, 
които се използват от бизнес комуникацията като наука. Изключително внимание е 
отделено на бизнес комуникацията като широкообхватно понятие, отличаващо се от 
публичната и от масовата комуникация, утвърдено като термин  в категориално-
понятийния апарат. 

В следващата глава втора „Неправителствени организации в България – 
регламентация, видове, дейности” , която е с теоретико-обзорен характер, авторът  
въвежда основни термини и понятия и представя дефиниции и класификации, както и 
правната регламентация. Анализират се мястото и ролята на неправителствените 
организации в гражданското общество, както и на връзката неправителствени организации 
- комуникации, в частност бизнес комуникация, реално приложими концепции. Критично 
е представена същността на нестопанския сектор като неправителствен, трети сектор, 
организация с идеална цел и др. Приносна тук е частта в глава втора, където убедително е 
даден отговор на въпросите, свързани с: ролята и мястото на  НПО в съвременното 
общество; развитието им в условията на икономическа криза; причините за 
съществуването и подкрепата на силен, дееспособен и независим сектор на 
неправителствените организации. 



В  глава трета „ Езикови и стилови особености на бизнес комуникацията в НПО” се 
разглежда хипотезата е, че бизнес комуникацията в неправителствените организации е 
относително ефективна, използва устната, писмената и електронната комуникация. 
Доказва се навлизането на нови, успоредно с утвърдените традиционни формати, 
подчертава предпочитаната директна комуникация и краткостта на посланията и т.н.  Тук 
се представя теория и методика относно реализиране на изследване при използване на 
количествени методи, резултатите от анализа на анкетните карти. Точно са изведени 
изводите относно жанрове на използваната устната и писмената бизнес комуникация в 
различни области (управление или менажиране на НПО, подбор на персонал, работа по 
проекти).  

 
Четвърта глава „Особености на бизнес комуникация в НПО: видове, формати, 

канали”, акцентира върху бизнес комуникацията в НПО за незрящи и представя подробно 
резултатите от включено наблюдение и от дълбочинно интервю и тематично отделно 
представя резултатите от изследването на бизнес комуникацията в НПО за незрящи. Пета 
глава „ Специфични особености на бизнес комуникацията между членове на НПО за 
незрящи с външни и вътрешни публики” включва резултати от проучването на езикови и 
стилови особености на деловата кореспонденцията в неправителствени организации в 
България. Анализирани са езиковите и стиловите особености на устната бизнес 
комуникация и на виртуалната бизнес комуникация в НПО.  

 
Методите на изследването са подбрани с оглед реализиране на 

интердисциплинарно изследване: анализират се поставените проблеми чрез количествени 
и качествени методи. Те включват анализ на резултати от анкетна карта, както и анализ на 
резултати от дълбочинно интервю и включено наблюдение, като методите и резултатите 
са представени във всяка глава. Посочените многобройни заглавия в библиографията, 
доказват познаването и използването на най-актуалните източници по избраната тема. 

Сред приносните моменти на настоящия дисертационен труд е дефинирането и 
анализирането на понятието „бизнес комуникация” и застъпената позиция за 
разграничаването му от  публичната и от масовата комуникация, както и сравнението му 
със синонимните „делово общуване“ и „делова комуникация“. За целите на настоящото 
изследване в дисертационния труд се представя интересен и богат емпиричен материал, 
осигурен чрез анкетното проучване, полезен за българската практика на НПО, като 
резултатите и интерпретацията са представени научно издържано в  отговор на 
поставените изследователски цели. 

 
Представените резултати и данни подкрепят и задълбочават изследването в 

основния извод от проведеното проучване, че бизнес комуникацията в 
неправителствените организации се осъществява при спазване на основни правила и 
изисквания, типични за този тип официално-делово общуване, като същевременно са 



съобразени със спецификата на  работата на НПО, както и с различната степен на 
подготвеност на служителите с акцент върху  необходимостта от бързо усвояване на 
норми и стандарти за реализиране на ефективна комуникация, както и при работа в 
интернет пространството. 

В отделен раздел са групирани формулираните от докторанта теоретико-
методологическите и научно-приложните приноси. Като приемам така формулираните 
приноси, бих искала да откроя, на първо място, приноса за пръв път в българската наука 
да се анализира така цялостно бизнес комуникацията в неправителствените организации у 
нас при прилагане на интердисциплинарен подход, с подробно и коректно представяне на 
видовете, жанрове, форматите, езиковите и стилови особености, комуникативните и 
реторичните похвати. На второ място, в  дисертационния труд  чрез качествени методи на 
изследване, сред които дълбочинно интервю, включено наблюдение и пряко наблюдение, 
са изследвани особеностите на бизнескомуникацията в НПО за незрящи от докторант, 
който е незрящ.  

 Настоящият дисертационен труд притежава категорични достойнства, от които бих 
откроила добрата теоретична подготовка и компетентност на автора. Предварителните 
проучвания и запознаване с дейността на десетки НПО в България  е част от прецизно 
поднесената фактология по темата. Налице са умение за систематизиране и обобщаване на 
изследвания богат материал, както и аналитичен стил на изложение. Анализът и 
доказателствената част към изведените авторски тези стъпват на богат теоретичен и 
емпиричен материал. Посочените източници са добросъвестно цитирани. Проучени и 
използвани са многобройни и актуални монографии и изследвания по темата на 
дисертационния труд. Предложеният труд прави впечатление с прецизно използване на 
понятийния апарат и висока езикова култура.   

 Към представения дисертационен труд имам следните забележки: 

 1. В дисертационния труд е даден превес на доказателствата, свързани с изясняване 
на изписването на понятието „бизнес комуникация”, вкл. и на използвани текстове на 
рецензента на настоящето становище. Тази  важна подтема, извън чисто техническия й 
аспект, се  разглеждана в глава първа. Тя не е докрай изяснена в теоретичен аспект, като 
не ангажирам колегията с личното си мнение, но подлежи на още допълнителни 
проучвания и изясняване. 

 2. В автореферата си докторантът посочва седем на брой свои публикации по 
темата, публикувани в периода 2008-2011 г. Те имат своя конкретен принос и са сред 
малкото научни текстове по тази актуална тема, закъсняла във времето като проблемна 
област за България. Препоръчвам на автора да се позовава и да цитира по-активно тези 
свои публикации, както и в бъдещите си изследвания, така и в настоящия дисертационен 



труд, защото те са значима част от авторските проучвания до днес,  но и доказателство за 
достоверността на изследванията и изводите в избраната научна област на развитие. 

 3. В бъдеще изследователската работа на автора би спечелила от разширяване на 
практическата база, използвана за представяне на дейността на НПО в България с  
разделяне и групиране на представените десетки организации по области (бизнес, култура, 
образование, спорт, туризъм, екология и т.н.). Това ще помогне за задълбочаване на 
темата и извеждане на специфичните особености и проблеми  при бизнес комуникациите 
и отделните области.   

 4. Настоящата тема може да бъде обогатена с още по-подробно представяне на 
бизнес комуникациите на НПО в контекста на промените, които налагат интернет и 
новите технологии при различните видове комуникации.  Възможностите на конкретни 
анализи на интернет сайтове на НПО, на съществуващите специфични проблеми, 
свързани с позитивните и негативните резултати от класическата и онлайн комуникация, 
ще допълнят направените от автора изводи и ще разширят интереса към настоящото 
научно изследване. 

Констатираните пропуски и предложения в никакъв случай не омаловажават 
положителната ми оценка за представения дисертационен труд на Таня Колева. С 
представения дисертационен труд тя доказва умението си да анализира на теоретично 
ниво актуални литературни източници, да откроява проблеми, да използва 
интердисциплинарни понятия. Умението й да прилага различни методи на изследване 
категорично убеждава в изследователските й качества. Представените приносни резултати 
от теоретично и научно-приложно естество са резултат от самостоятелна работа и лични 
проучвания. Досегашното развитие и практика на докторанта, образованието и богатия 
опит в представената област на научни и професионални интереси, са доказателство за 
компетентност, отговорност и изключителна добросъвестност – водещи качества при 
утвърждаването на учените и преподавателите. 

В заключение, като имам предвид приносните моменти в представения 
дисертационен труд „Специфични особености на бизнес комуникацията в 
неправителствени организации в България”, които напълно приемам, както и неговото 
професионално разработване и качествата на докторанта, убедено предлагам на научното 
жури да присъди степента „Доктор” - научно направление „Бизнес комуникация и 
реторика”, шифър 05.01.13 (Философия на културата, политиката, правото и 
икономиката) на Таня Йоскова Колева. 

 

6 април  2012 г.             Рецензент: 

София              (доц. д-р Соня Алексиева) 


