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С Т А Н О В И Щ Е 
от доц. д-р Десислава Владимирова Йосифова, ВУЗФ 

върху материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност „доцент” във Висшето училище по застраховане и 

финанси 
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации) 
 
 

В конкурса за „доцент”, обявен в Държавен вестник, бр. 63 от 18.10.2015 г. и в интер-
нет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси за нуждите на Учебен съвет 
„Счетоводство и контрол” като кандидати участват (изброени по азбучен ред на фамилното 
име): 

- гл.ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова (Технически университет, София до 2014 г.) 
- гл.ас. д-р Наталия Викторова Футекова (щатен преподавател в УНСС и хоноруван 

във ВУЗФ); 
 
1. Общо представяне на процедурата и кандидатите  
Със заповед №132 от 09.12.2015 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент” във ВУЗФ по област на висше образование Социални, стопански и 
правни науки професионално направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуни-
кации), обявен за нуждите на Учебен съвет „Счетоводство и контрол”. 

За участие в обявения конкурс са подали документи следните кандидати, участници в 
конкурса:  

- - гл.ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова (Технически университет, София до 2014 г.) 
- гл.ас. д-р Наталия Викторова Футекова (към момента - щатен преподавател в УНСС и 

хоноруван във ВУЗФ). 
 И двамата кандидати са представили изискуемите документи по чл. 19, ал. 2 и комплект 
материали за оценка по чл. 25, ал. 2 от Правилника за условията и реда за заемане на акаде-
мични длъжности във ВУЗФ. 
 І. Кандидатът гл.ас. д-р С. Димитрова е приложил общо 26 научни труда, от които 1 
монография в съавторство и 25 научни доклада на научни конференции.  
 При оформянето на Списъка с публикациите, представените за конкурса научни доклади 
са разпределени от кандидата в 3 самостоятелни групи на база обща тематична насоченост, 
както следва: 

 - Системи за управление на бизнес процеси (5 бр.) 
 - Системи за електронно обучение (16 бр.); 
 - Математически методи и приложни алгоритми (4 бр.) 

 ОТ ПЪРВАТА ГРУПА се приемат за рецензиране всички 5 научни труда, които се 
признават в областта на конкурса.  
 ОТ ВТОРАТА ГРУПА се приема като пряко свързан с професионалното направление 
на конкурса труд №10. 
 ОТ ТРЕТАТА ГРУПА не се приемат като свързани с професионалното направление на 
конкурса нито един от четирите научни труда, тъй като те са изцяло посветени на геомеха-
ника, геомеханични задачи, геомеханични модели (№22, 23, 24).  
По-детайлните аргументи за посоченото приемане или неприемане за целите на конкурса 
трудове са изложени в т. Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандида-
тите на настоящото Становище.  
  Разпределението на научните трудове по съответни рубрики (страната / чужбина) е 
както следва: 
- От общо 25 броя публикации (извън монографичния труд) 9 са публикувани в сборници от 

международни научни конференции на английски език в България (№ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 18 
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и 19), а една е отпечатана в сборник на международна научна конференция в чужбина (№ 
16); 

- Останалите приети за рецензиране публикации в общ обем 15 броя са публикувани на бъл-
гарски език в страната в сборници от международни научни конференции и годишници на 
различни университети. 

- Не са представени данни и документи, от които да е видно участието на д-р Димитрова в 
научноизследователски проекти в областта на бизнес информатиката и комуникациите. 

Прави впечатление, че с изключение на монографичния труд, който е самостоятелно 
книжно издание, няма друга публикация, която да е публикувана в специализирано списание. 
Всички трудове (без монографията) на практика са доклади на научни конференции или 
включени в Годишници, но по обем не отговарят на критериите за студия. 

 
   ІІ. Кандидатът гл.ас. д-р Н. Футекова е приложил общо 28 научни труда (в т.ч. 6 по 

дисертационния труд), от които 1 монография, 1 студия, общо 2 учебника и учебни помагала 
(методическо ръководство – самостоятелно и учебник в съавторство) и списък научноизсле-
дователски разработки. Приемат се за рецензиране 20 научни труда, които са извън дисерта-
цията и се отчитат при крайната оценка 2 учебни помагала (монографията, която се приема и 
като учебно помагало и методическото ръководство, което е пряко свързано с тематиката на 
конкурса). Участието в четирите научноизследователски проекти се приема като професио-
нален опит, пряко свързан с тематиката на конкурса.  
  Не се рецензират 6 научни труда по дисертацията и автореферат по дисертацията.  
Разпределението на научните трудове по съответни рубрики е както следва: 
-  5 броя публикации са публикувани в сборници от международни научни конференции на 
английски език (№ 1,2, 15, 18 и 23), а една от тях е отпечатана в сборник на международна 
научна конференция в чужбина (№ 18); 
-       Останалите приети за рецензиране публикации в общ обем 16 броя са публикувани на 
български език в страната. 
       Участието на д-р Футекова в научни проекти в областта на бизнес информатиката и 
комуникациите и по-конкретно информационните системи за управление на ресурсите и 
други, е както следва: 
- „специалист“ в състава на екип по изпълнение на проект „Иновативна технология за оценка 
на ефективността на ERP системи в МСП, финансиран по програма „Развитие на Конкурен-
тоспособността на българската икономика 2007-2013“ с договор № 
BG161PO003-1.1.06-001-С001 (служебна бележка № 7626/30.10.2015г.); 
- „експерт в сферата на ИКТ“ в състава на екип по изпълнение на проект „Cross Border 
Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies, финансиран по програма за Европейско 
териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. с договор № B1.33.07(служебна 
бележка 18/30.10.2015г.); 
- „член“ в състава на колектив по изпълнение на проект „Проектиране и реализация на раз-
ширение във функционалността и обхвата на информационните системи на НИД на УНСС“, 
финансиран със субсидия от Държавният бюджет с договор за университетска научна поръчка 
№ НИД НИ НИ 1-2/2012г. (договор); 
- „проектант“ в състава на екип по изпълнение на проект „Производствени разписания и уп-
равление на запаси в МСП финансиран по програма на НИФ- ИАНМСП с договор № 
ИФ-02-72/28.12.2007 г., (служебна бележка № 7626/30.10.2015г.).   

Прави впечатление, че с изключение на монографичния труд, студията и учебните по-
магала, 5 труда имат характер на статии и са издадени в списание, като всички са в списание 
„Икономически и социални алтернативи на УНСС. Останалите трудове са доклади на научни 
конференции. 

Кратки биографични данни на кандидатите 
І. Гл.ас. д-р С. Димитрова притежава богат професионален опит, който обаче е недос-

татъчен и извън професионално направление 3.8 Икономика, а по-скоро в областта на висшата 
математика, програмиране и информатика.  
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В периода от 1977 до 1993 г. е заемала различни длъжности, свързани с математиката, 
информатиката и програмирането. От 1993 до 2014 година е работила последователно като 
асистент, старши и главен асистент в ТУ, София. 

ІІ. Гл.ас. д-р Н.Футекова притежава богат професионален опит в пряка връзка с про-
фесионалното направление на обявения конкурс.  

От 2005 г. до момента е преподавател в Университет за Национално и световно сто-
панство, София, като последователно е заемала длъжностите асистент и гл.асистент в катедра 
“Информационни технологии и комуникации” със секция "Икономика и управление на ко-
муникациите". Към настоящия момент е главен асистент доктор в катедра "Информационни 
технологии и комуникации", факултет "Приложна информатика и статистика", Университет 
за Национално и световно стопанство” – София 

Паралелно с това от 2003 година насам работи и в софтуерна компания „И Ар Пи Бъл-
гария”, където последователно е преминала през различни йерархични етапи (например уп-
равленско консултиране на клиенти, внедряване на софтуер, обучение на потребители за ра-
бота с ERP EnterpriseOne) вкл. и административен директор, а към настоящия момент е уп-
равляващ съдружник. 

Лични впечатления 
І. По отношение на кандидата гл.ас. д-р С. Димитрова нямам лични впечатления, тъй 

като не я познавам. 
ІІ. Личните ми впечатления за изявите на кандидата гл.ас. д-р Н.Футекова извън кон-

курса, са изцяло положителни. Познавам я като хоноруван преподавател от последната учебна 
година към учебен съвет „Счетоводство и контрол”, на който съм ръководител. Тя беше и 
инициатор за създаването на първата по рода си магистратура в България „Бизнес анализ и 
ERP решения” като изцяло подготви учебния план и учебните програми на специалните 
учебни дисциплини в тази специфична проблематика. В допълнение на това през м.12.2015 г. 
тя участва и на Научно-отчетната конференция за преподавателите (щатни и хонорувани на 
ВУЗФ), където се представи с атрактивни презентации и ораторски умения. 

 
2. Обща характеристика на дейността на кандидатите 
От представените материали се придобива впечатление, че може да се постави висока 

оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на д-р С.Димитрова за професио-
налната й кариера като цяло и работата и в Технически университет (ТУ), София. Следва да се 
има предвид, че нейният професионален преподавателски опит не кореспондира пряко с 
професионалното направление на конкурса 3.8 Икономика. През годините е водила занятия по 
Програмиране (Паскал, С), Информатика (Word, Excel, Corel Draw, Power Point), Висша ма-
тематика І, Висша математика ІІ и Висша математика ІІІ, Информационни технологии в 
публичната администрация, Компютърно моделиране, Цифрова схемотехника), Програми-
ране и Информатика. Следва обаче да се има предвид, че обявеният във ВУЗФ конкурс за 
доцент е в професионално направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации). 
Видимо от посочените дисциплини е, че те са в областта преди всичко на информатиката и 
програмиране, а дисциплини например като висшата математика и цифровата схемотехника 
нямат допирни точки с областта на професионално направление 3.8 Икономика. За целите на 
конкурса е необходим опит в областта на бизнес-информатиката доколкото се търси пресеч-
ната точка с икономиката. Такъв е случаят с педагогическия опит на втората кандидатка д-р 
Н.Футекова, която е водила и продължава да води занятия по внедряването и използването на 
системи за управление на ресурсите в предприятията и публичния сектор (ERP системи). 

Може да се постави висока оценка на учебно-педагогическа дейност и подготовка на д-р 
Футекова, както за работата и към катедра "Информационни технологии и комуникации", 
факултет "Приложна информатика и статистика", УНСС, така и като хоноруван преподавател 
по няколко учебни дисциплини по ЕRP системи във ВУЗФ. Нейният професионален препо-
давателски опит пряко кореспондира с професионалното направление на конкурса 3.8 Ико-
номика.  
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Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидатите 
 І. Оценка на кандидата д-р С. Димитрова 

По отношение на монографичния труд (съответно №1 в списъка с Научни трудове) 
следва да се посочи, че е написан в съавторство с един автор. Съгласно изискванията на 
Нормативната уредба поради отсъствие на разделителни протоколи се приема равностойно 
участие на съответните съавтори (както и за останалите съвместни публикации). 
 По отношение на останалите публикации (всички научни доклади от конференции и 
Годишници) могат да се посочат следните основни моменти и аргументи: 
 ОТ ПЪРВАТА ГРУПА се приемат за рецензиране всички 5 научни труда, които се 
признават в областта на конкурса. Приносните моменти са посочени малко по-нататък в 
настоящата рубрика. 
 ОТ ВТОРАТА ГРУПА се приема като пряко свързан в областта на конкурса единствено 
труд №10. Неговите приносни моменти също се посочват малко по-нататък в настоящата 
рубрика. 
 Аргументите за неприемане на останалите трудове от тази група за целите на конкурса 
са: 
 Трудове №6, 7, 8, 9 са насочени и посветени на проблеми, свързани с математиката и 

дескриптивната геометрия, което няма никаква връзка с обявения конкурс; 
 Трудове №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 21 са насочени и посветени на проблеми, свързани 

с web базираното и класическото обучение (напр. труд 15 и 17). Тези трудове не са свързани 
с бизнес информатиката. Приемаме, че имат широка връзка с комуникациите, но не ко-
респондират с професионалното направление 3..8 Икономика. 

Например: 
 - труд №17 е посветен на възможностите за автоматизиране на някои елементи на 
обучението по техническо чертане; 
 Труд №15  разглежда предимствата на системния подход при разработването на тес-
тове за проверка на знания, но никъде няма връзка с бизнес информатиката и 
по-конкретно с икономиката,каквото е професионалното направление. 

 Трудове № 19 и 20 са насочени и посветени на проблеми, свързани с т.нар. мрежи на 
Петри и използването на автоматизирани система за практическо уеб-базирано обучение. 

Представена е методика за проектиране на система от задачи, която е свързана главно с 
управление на развитието на знанията на студента и подкрепяне на неговата мотивация за 
работа със системата. От това е видно, че разглежданата проблематика не попада в областта на 
бизнеси информатиката и комуникациите и няма непосредствена връзка с професионално 
направление 3.8 Икономика. 
 ОТ ТРЕТАТА ГРУПА не се приемат като свързани с тематиката на конкурса нито един 
от четирите научни труда, тъй като те са посветени на геомеханика, геомеханични задачи, 
геомеханични модели (№22, 23, 24). Очевидно е, че геомеханиката няма допирна точка с 
професионално направление икономика.  
 Последният труд от тази група (№25) от своя страна е посветен на метод за коригиране 
на карти с икономично използване на памет. Това обаче от гледна точка на научното знание 
представлява инженерно-технически проблем, а не толкова икономически и предмет на биз-
нес информатиката и комуникациите. 

 
 ІІ. Оценка на кандидата д-р Н.Футекова 

По отношение на монографичния труд и учебника (съответно №1 и №3 в рубриката 
УЧЕБНИЦИ, КНИГИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА), като и студията (№24 в общия списък На-
учни трудове) следва да се посочи, че и трите са написани в съавторство. Съгласно изисква-
нията на Нормативната уредба поради отсъствие на разделителни протоколи се приема рав-
ностойно участие на съответните съавтори (както и за останалите съвместни публикации). 

Публикациите могат да бъдат класифицирани по вид и по-конкретно научни доклади в 
международни научни конференции и други. От общо 18 приети за рецензиране разработки, 
свързани с конкурса, има 5 статии (всичките в списание „Икономически и социални алтер-
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нативи, УНСС); 1 монографичен труд – в съавторство, 1 методическо ръководство (самосто-
ятелно) и 1 студия (в съавторство) в университетски годишник. Останалите 10 научни труда са 
научни доклади от международни научни конференции.   

По език, на който са написани: на английски език – 5 броя; на български език –  оста-
налите 13 броя. 

По брой на съавторите класификацията на трудовете е както следва: 
- самостоятелни – 10 броя;  
- с един съавтор – всички останали, приети за рецензиране 8 броя;  
- няма публикации с двама съавтори, с трима и повече съавтори. 
 
Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 
І. Приноси и цитирания на кандидата д-р С.Димитрова 
Не всички представени за участие в конкурса трудове са в областта на конкурса както е 

посочено тук още в началото (т. 1. Общо представяне на процедурата и кандидатите). 
Специално внимание би следвало да се отдели на представената монография. Тя е 

посветена на проектните решения и усъвършенстването на онлайн административ-
но-управленски услуги, което е свързано с бизнес информатиката и комуникациите. Обект на 
изследване са административно-управленските услуги и дейностите, свързани с тях.  

Представена е технология на проектирането и моделирането на административ-
но-управленските процеси с типизирани операции. 

Монографията притежава приноси, които могат да се класифицират като:  
- методически; 
- приложни. 
Коментарът на приносните моменти в монографичния труд може да се конкретизира 
както следва: 
• извършване на идентификация и определяне на предмета на конкретната потребител-

ска услуга; 
• изясняване на вида на изходния документ и нормативните изисквания за издаването 

му, а също и целевата група, за която е предназначен; 
• построяване на информационните потоци, което представлява показване в кое адми-

нистративно звено, коя операция се извършва; 
• построяване на работните потоци – изясняване на всяка операция от работните потоци; 
• тестване на модела. 
Въз основа на така представената технология са разработени схеми и проектни решения 

на 12 вида административни услуги. 
Всички останали научни трудове, приети за рецензиране във връзка с участието на 

д-р Димитрова в конкурса притежават приноси и приносни моменти, по-детайлно описани 
по-долу. 

Приносите в научните трудове, приети за рецензиране за участието в настоящия кон-
курс, според тематиката могат да се групират в следните направления, като могат да се кла-
сифицират като научно-приложни, методически и приложни. Би следвало да се отбележи, 
че 4 от приети общо 5 труда са в съавторство с още 2-ма автори, а един е в съавторство с още 
един автор.  

Труд №1 - Представени са системите за управление на бизнес процесите, техните ос-
новни характеристики и тяхното приложение за управление на минно-добивно предприятие. 

Специално внимание е обърнато на системата за динамично управление (Fleet 
Management), която се реализира чрез съвременни средства за комуникация. Подчертано е, че 
прилагането на такива системи намалява честотата на нежелани ситуации, като предвижда 
тяхното настъпване и така ограничава вредното въздействие върху околната среда. 

Тук следва да се признае научно-приложен приносен момент, доколкото изследваните 
системи за управление на бизнес процесите са приложени към обект – предприятие от мин-
но-добивната промишленост, което най-вероятно има характер на голямо (или поне средно) 
предприятие. 
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Труд №2 - Представени са системи за планиране и управление на бизнес процесите в 
областта на корпоративното електронно управление (e-corporation). Разгледани са техните 
основни характеристики: потребителски работни потоци (Workflows) и моделиране на бизнес 
процесите (BPM), автоматично генериране на документация и база от данни на системата. 
Управлението на съвременното минно предприятие се развива в посока на всеобхватна ав-
томатизация. В доклада се обсъжда възможността за прилагане на системите за проследяване 
на задачи за целите на проектирането и вземането на решения в минното предприятие.  

Труд №3 - Изследвано е приложението  на системи за планиране и управление на бизнес 
процеси при производството на софтуер. Направено е иновативно предложение отделните 
етапи при проектирането и вземането на решения при минното производство, в реални ус-
ловия да се интерпретират със средствата на системите за планиране и управление на бизнес 
процеси. По този начин могат да се доразвият и обогатят системите за управление на минното 
предприятие. Разработен е пример за автоматизирано решаване на задача за избор на система 
за разработване при проектирането на процесите в минната индустрия. 

Труд №4 – Трудът е посветен на усъвършенстването на стандартизацията в админист-
ративно-управленските процеси. Разглежда се извеждането на таблиците на решенията извън 
алгоритъма на основния работен поток за операциите на административните процеси с цел 
повишаване на степента на стандартизация и произтичащите от това по-високи ефективност и 
ефикасност. Доказва се, че тези инструменти за вземане на решения дават възможност за 
лесно установяване и показване на връзката между множество законово-основани условия за 
осъществяване на една административна услуга и действията, които трябва да се предприемат 
във връзка с тях.  

Труд №5 – Формулирани са: 
• Основните характеристики на системите за управление на бизнес процеси, прилагани в 

областта на корпоративното електронно управление; 
• Характерните изисквания към съвременната система за управление на минното пред-

приятие, които не допускат компромис при реализацията; 
• физическата, организационна и функционална структура на динамичното управление 

на минното предприятие 
  основни предимства на прилагането на бизнес процесите в управлението на минното 

предприятие, а именно намаляване на честотата на нежелани ситуации и се постига контрол 
върху производството в реално време, постигане на оптимално използване на ресурси и ин-
тегриране с други производствени единици и ограничаване на вредното въздействие на 
минното производство върху околната среда. 

Представени са функционалните възможности на системи за динамично управление и 
бизнес интелигентни системи с приложение на елементи на тези системи в програмни про-
дукти, прилагани за управление на минното предприятие. 

Общият извод, който произтича от анализа на посочените по-горе приети за рецензиране 
5 труда, е че всички те имат своите безспорни приносни моменти и са в областта на обявения 
конкурс (3.8. Икономика – Бизнес информатика и комуникации). Всички (с изключение на 
труд №4) са насочени към обекти и процеси единствено за предприятия от минно-геоложката 
индустрия, което значително стеснява кръга на направените изследвания. 

 
Характерът на посочените приноси както в монографичния труд, така и в студията може 

да се класифицира в групата на „доказване с нови средства на съществени нови страни на 
вече съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези; създаване на нови класи-
фикации, методи, конструкции, технологии; получаване на потвърдителни факти”. 

В приложения в документацията списък със забелязани цитирания има 2 публикации на 
кандидата, едната от които е по дисертацията. И двете цитирания са от български автори. 

 
ІІ. Приноси и цитирания на кандидата д-р Н.Футекова 
Всички представени за участие в конкурса трудове са в областта на конкурса, а именно в 

областта на бизнес информатиката и комуникациите по-конкретно информационните системи 
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за управление на ресурсите в предприятията, което е в пряка връзка с професионалното нап-
равление 3.8 Икономика. 

Специално внимание следва да се отдели на представената монография. Изданието, в 
което е публикувана, притежава съответната представителност. Целта на монографичния труд 
е да се представи изследване върху един от основните проблеми в областта на интегрираните 
системи за управление на ресурси (ERP системи). Фокусът е насочен към определен кръг 
приложни проблеми, един от които е проблема за измерване и оценка на ефективността от 
внедряването и експлоатацията на системата. Този проблем е от особено значение, предвид 
размера на инвестициите, необходими за реализацията на един ERP проект. 

Разгледани са въпроси, свързани с ефективността на внедрителския процес, като матери-
алът е структуриран в четири самостоятелни глави. 

Монографията притежава приноси, които могат да се класифицират като:  
- научно-приложни; 
- приложни. 
Коментарът на приносните моменти в монографичния труд може да се конкретизира 
както следва: 

 Един от основните акценти в труда е насочен към изследване и анализ на необходи-
мостта от предварителна оценка на ефективността на внедрителския процес. Като аргумен-
тация на тази необходимост, в глава трета са представени данните от емпирично проучване в 
извадка от български предприятия. Установените резултати от направения статистически 
анализ са интерпретирани със съответните изводи. )тази глава обаче е написана от съавтора на 
разработката В. Монов). Тя обаче е база за изготвянето на следващата 4-та глава, която е с 
най-висок научно-приложен принос и чиито автор е изцяло кандидата д-р Н.Футекова. 
 Друга съществената част на монографията е разработената методика за автоматизирано 
внедряване на ERP системи в МСП, представляваща система от методи за измерване и оценка 
на потенциала за внедряване на ERP система в МСП (глава 4-та). Представени са общите 
характеристики на методиката, както и подробно описание и анализ на всеки от използваните 
методи. Достигнато е до изводи относно методическите въпроси по автоматизираното внед-
ряване на ERP системи и възможностите за софтуерна реализация на методиката. 

 
Студия (№24 от списъка с научни трудове , участващи в конкурса)  

В труда е разработена и представена методология за автоматизиране и оценка на процеса на 
внедряване на ERP системи в предприятия от различен мащаб (предимно МСП). Методоло-
гията включва съвкупност от оценъчни и софтуерни методи, обединени в тяхната взаимов-
ръзка и последователност. Предлаганата методология представлява иновативен подход за 
успешна реализация на ERP проекти, даващ възможност както за автоматизиране и контрол на 
инсталационния процес, така и за оценка на икономическия ефект от внедряването. Издани-
ето, в което е публикувана студията притежава съответната представителност (годишник на 
ВУЗФ, том 11). 

Студията притежава приноси, които могат да се класифицират като:  
- научно –приложни; 
- приложни. 
Научно-приложни: 

• Разработена е методология за автоматизация на внедряването на ERP системи 
като са предложени различни методи, (оценъчни, софтуерни и други). Тяхната 
взаимообвързаност е база за разработване на системи от показатели и схеми на работа на 
използваните методи; 

Приложни: 
• Изследвани и анализирани са възможности за непосредствена софтуерна 

реализация, включваща: анализ на съществуващите бизнес процеси в МСП; създаване на 
настройки за анализираната ERP система и оценка на икономическия ефект от 
автоматизираното внедряване на ERP система в МСП. 
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По наше мнение и видимо от съдържанието по отделни глави/раздели посочените 
по-горе приноси са лично дело на кандидата д-р Футекова. 

 
Характерът на посочените приноси както в монографичния труд, така и в студията може 

да се класифицира в групата на „доказване с нови средства на съществени нови страни на 
вече съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези; създаване на нови класи-
фикации, методи, конструкции, технологии; получаване на потвърдителни факти”.  

Всички останали научни трудове, приети за рецензиране във връзка с участието на 
д-р Футекова в конкурса притежават приноси и приносни моменти, по-детайлно описани 
по-долу. 

Приносите в научните трудове според тематиката могат да се групират в следните нап-
равления, като не приемам класификацията им от страна на кандидата като научни, а като 
научно-приложни, методически и приложни. 

1. Приноси в областта на ефективността на информационните системите, вкл. ERP 
и BPM, при управление на ресурсите в малки и средни предприятия и в публичния 
сектор (трудове №4,15,17,19,21). Приносните моменти тук могат да се оценят като на-
учно-приложни и приложни. 

Представени са основни проблеми на малките и средни предприятия и институциите от 
публичния сектор при обмена на информация за целите на управление на ресурсите. [3, 18]. 
Анализирани са ползите от използването на единна информационна система за по-лесно и 
качествено управление на ресурсите. Изследван е ефекта върху предприятията и публичният 
от използването на информационни системи за управление на ресурсите. 

2. Приноси в областта на оптимизиране на процесите по внедряване на ERP сис-
темите и ефективността от внедрителския процес за цялостна реализация на един ERP 
проект. (трудове №1,2,3,8,10,16,18,23). Приносните моменти тук могат да се оценят като 
научно-приложни и приложни. 

Изследвани са основни проблеми при внедряването на ERP системите в малки и средни 
предприятия. Анализирани са ползите при определяне на основни етапи по внедряването на 
този вид системи, в това число и ползата от анализирането на бизнес процесите и оптимиза-
цията им. Според спецификата на изследваната област са направени изводи за ползите от 
автоматизирането и оптимизирането на процеса по внедряване на ERP системите. 

3. Приноси в областта на внедряване на ERP, MRP и BI системите в учебната 
програма на университетите, в които се изучават такива учебни дисциплини (трудове 
№5,6 и 7). Приносните моменти тук могат да се оценят като методически. 

Разгледани са основни проблеми за невъзможността информационните системи ERP, 
MRP и BI да бъдат част от учебната програма на университетите като дисциплина. Направен е 
анализ за необходимостта от въвеждането на дисциплина по изучаване на посочените системи 
за управление на ресурсите за целите на придобиване на познания в областта на информа-
ционните системи за управление на ресурсите в предприятията. 

 
Характерът на посочените приноси в посочените научни доклади и статии може да се 

класифицира в групата на „доказване с нови средства на съществени нови страни на вече 
съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези; създаване на нови класифика-
ции, методи, конструкции, технологии; получаване на потвърдителни факти”. 

В документацията по конкурса не е приложен списък с цитирания. 
 
3. Критични забележки и препоръки  

І. Кандидат д-р С.Димитрова 
1. От списъка на Научни трудове, е видно, че всички публикации освен монографията са 
публикувани в Сборници от научни конференции и годишници. На практика кандидатът няма 
публикувана нито една статия в специализирано научно списание. По наше мнение това е 
недостатъчно за пълноценното разпространение и популяризиране на изследваните проблеми 
и получените резултати. Препоръката ни в този смисъл е в бъдеще, разработките да бъдат 
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публикувани като научни статии (освен като доклади на конференции) в специализирани 
национални/или международни списания в областта на бизнес информатиката и икономиката. 
2. Все пак когато се кандидатства за конкурс за доцент освен задължителния монографичен 
труд, считаме за предимство участието в написването на поне едно учебно помагало (мето-
дическо ръководство, учебник и др.). Видно от документите е, че д-р С. Димитрова не е 
представила такова участие, което според нас е препоръка за бъдещо представяне и  използ-
ване на научно-приложните и методически приноси в съответната област. 
3. На практика от всички представени трудове, само един доклад е изнесен в чужбина (труд 
№16), на смесена българо-гръцка конференция в гр. Кавала. Това определено може да се по-
сочи като недостатък в научната дейност на кандидата. 

 
ІІ. Кандидат д-р Н.Футекова: 

1. На практика представената студия представя в синтезиран вид най-съществената  част на 
монографичния труд. Би следвало студията да бъде посветена на отделен проблем или да се 
явява като надграждаща или основополагаща разработка по същия проблем, на който е пос-
ветена монографията; 
2. На практика в списъка на Научни трудове, от рубриката, озаглавена от кандидата д-р Фу-
текова „Научни статии” е видно, че всички 5 броя статии са публикувани в списанието на 
УНСС. По наше мнение това не е достатъчно за разпространението, популяризирането и ап-
робацията на изследваните проблеми и получените резултати. Препоръката ни в този смисъл е 
в бъдеще, разработките да бъдат публикувани като научни статии (освен като доклади на 
конференции) в специализирани национални/или международни списания в областта на 
бизнес информатиката, ИКТ, икономиката и управлението на ресурсите. 
3. Като препоръка за бъдещото използване на научните и научно-приложни приноси на 
кандидата д-р Футекова може да се отправи пожеланието изследванията по проблемите, 
свързани с автоматизираното внедряване на ERP системи и възможностите за софтуерна ре-
ализация освен в МСП, да обхванат и големи компании. Ясно е, че именно те са 
най-заинтересованите и реалистични потребители на ЕRP системи, още повече, че те прите-
жават и съответните финансови ресурси за подобни инвестиции.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 От представените материали е видно, че гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова и гл. 
ас. д-р Наталия Викторова Футеков са утвърдени специалисти в своите специфични области. 
Това ми дава основание да заключа, че трудовете, преподавателската дейност и качествата на 
кандидатите удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, 
както Правилника на Висшето училище по застраховане и финанси за развитие на акаде-
мичния състав, предявявани към кандидати за получаване на академичната длъжност “до-
цент”. Предвид представената научна продукция на двамата кандидати, темата на конкурса, 
професионалното направление, в което той е обявен и във връзка с потребностите на ВУЗФ, 
подреждам кандидатите, както следва: 
 1. Гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова 
 2. Гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова. 
 

След задълбочено запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, методически, научно-приложни и 
приложни приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и положи-
телно заключение като препоръчам на почитаемите членове на Научното жури да подкрепят 
тази кандидатура и да се изготви доклад-предложение до Академичния съвет за избор на 
гл.ас. д-р Наталия Викторова Футекова на академичната длъжност „доцент” във ВУЗФ 
по професионално направление 3.8 Икономика (бизнес информатика и комуникации). 

 
01.02.2016 г.   Изготвил: .............................................  

(доц. д-р Десислава Йосифова)  
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