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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Росен Николаев Николаев (хабилитиран по 

професионалното направление 3.8. Икономика (количествени методи 

в управлението)), Икономически университет – Варна, по конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” във Висшето училище по 

застраховане и финанси (ВУЗФ) по професионалното направление 3.8. 

Икономика (бизнес информатика и комуникации), обявен в 

“Държавен вестник”, бр. 63 от 18.08.2015 г. 

 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидатите 

Основание за написване на становището е включването ми като член 

на научно жури съгласно Заповед № 7 / 08.01.2016 г. на Ректора на ВУЗФ 

за промяна на състава на научно жури определено със Заповед № 132 / 

09.12.2015 г. на Ректора на ВУЗФ. Научното жури е избрано, за да оцени 

участниците в конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 63 от 

18.08.2015 г. за нуждите на Висшето училище по застрахован и финанси по 

професионалното направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и 

комуникации). За участие в конкурса са подали документи двама 

кандидати: 

- д-р Стефка Стефанова Димитрова, 

- гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова. 

Настоящото становището е изготвено въз основа на представените 

конкурсни материали от двамата кандидати за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионалното направление 3.8. Икономика 

(бизнес информатика и комуникации), характеризиращи научната, научно-

приложната и учебно-преподавателската им дейности. 

Представените от участниците комплекти материали са в 

съответствие с изискванията на чл. 19 от Правилника за условията и реда 

за заемане на академични длъжности във Висшето училище по 

застраховане и финанси. 

 

Стефка Стефанова Димитрова е родена на 20.12.1953 г. Придобила 

е бакалавърска степен „Математик, програмист“ в Софийски университет 

“Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика. 

Магистър е по Математика със специализация по Информатика от същия 

университет. През 2014 г. придобива ОНС „доктор“ по специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ в 

Технически университет – София. Стефка Димитрова има 37 годишен 

трудов стаж в сферата на науката и образованието. Над 20 години е била 

асистент (старши асистент и главен асистент) в Софийски университет 

“Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика и 
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Технически университет – София, като е водила упражнения и лекции по 

множество математически и информатични дисциплини. Работила е като 

математик в Институт по математика и механика БАН, а също така и в 

Завод за изчислителна техника – София. 

Наталия Викторова Футекова е родена на 25.04.1979 г. Придобила 

е бакалавърска степен по специалности „Икономика на съобщенията“ и 

„Счетоводство и контрол“, както и магистърска степен по специалност 

„Икономика на съобщенията“ в УНСС – гр. София. ОНС „доктор“ 

получава отново в УНСС – гр. София по специалност „Приложение на 

изчислителната техника в икономиката“. От 1998 до 2000 г. работи като 

маркетингов консултант в „Симекс” ООД, а от 2002 г. до сега заема 

ръководни длъжности в И Ар Пи България, гр. София. Едновременно с 

това от 2005 г. до сега придобива и академичен стаж като асистент и 

главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации“, 

факултет „Приложна информатика и статистика“ при УНСС – гр. София. 

Не познавам участниците в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент” във Висшето училище по застраховане и финанси по 

професионалното направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и 

комуникации) и не мога да изкажа лични впечатления за техните 

професионални и научни постижения. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидатите 

Представянето на кандидатите в конкурса за „доцент” ще направя по 

азбучен ред на техните фамилии. 

Общият обем на научните публикации на д-р Стефка Димитрова се 

свежда до 35, от които един монографичен труд и 34 научни статии (9 от 

тях са представени при защита на дисертационен труд). За нуждите на 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” кандидатът 

представя: 

- един монографичен труд в съавторство с обем от 153 стр.; 

- 25 научни статии. 

Внимателното запознаване със списъка на представените 

публикации показва, че голяма част от предложените като статии 

публикации всъщност са доклади, изнесени на различни национални и 

международни конференции, а няколко от тези публикации считам, че 

представляват студии. 

Основните научни приноси на д-р Стефка Димитрова могат да се 

обобщят в следните три направления: 

- Системи за управление на бизнес процеси – основните приноси са 

свързани с изследвания на системите за управление на бизнес 

процесите, техните основни характеристики и различни 

възможности за приложение, като се отделя специално внимание 
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на функционалните възможности на системите за динамично 

управление. 

- Системи за електронно обучение – основните приноси са 

свързани с разработване на автоматизирани системи за обучение 

по математика и геометрия, предлагане на подход за сравняване 

на обучаващи курсове, предлагане на архитектура на система за 

създаване на web – базирано обучение, изследване на 

използваните в електронното обучение психологически теории и 

др. 

- Математически методи и приложни алгоритми – някои основни 

приноси са свързани с: аргументиране на възможността за 

създаване на програмни средства за графична обработка на 

данните за скалния масив, постъпващи при реализиране на минно-

добивните процеси; използване на възможностите на 

изчислителната геометрия за създаване на програмна система за 

моделиране на процесите в конкретно минно предприятие. 

Монографичният труд на д-р Стефка Димитрова, представен за 

участие в конкурса за „доцент“ е на тема „Проектни решения и 

усъвършенстване на онлайн административно-управленски услуги“ като 

основните приноси са свързани с търсене на начини и средства за 

повишаване на ефикасността, ефективността и прозрачността на 

административно-управленските услуги чрез използване на методите на 

стандартизацията. 

В комплекта документи за участие в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент“ кандидатът д-р Стефка Димитрова е 

представила две цитирания на свои научни публикации. 

 

За нуждите на конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент” кандидатът гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова е 

представила: 

- един монографичен труд в съавторство, със самостоятелно 

разработени две глави в обем от 209 стр.; 

- една студия в съавторство; 

- 5 статии; 

- 10 доклада; 

- едно учебно помагало. 

Общият брой научни публикации на гл. ас. д-р Наталия Футекова е 

28, а основните научни интереси на автора са в областта на 

информационните системи за управление на ресурсите в предприятията. 

Приносите в научните трудове на гл. ас. д-р Наталия Футекова могат 

да се представят в следните основни групи според тематиката на 

изследванията:  
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- Ефективност на информационните системите при управление 

на ресурсите в малки и средни предприятия и публичният сектор 

– основните приноси са свързани с изследвания на проблемите на 

малките и средни предприятия и публичният сектор при обмена 

на информация за целите на управление на ресурсите, както и 

задълбочени анализи на ползите от използването на единна 

информационна система за по-лесно и качествено управление на 

ресурсите. 

- Оптимизиране на процесите по внедряване на ERP системите и 

ефективността от внедрителския процес за цялостна 

реализация на един ERP проект – основните приноси се свързват 

с изследване на проблемите и анализ на ползите от внедряването 

на ERP системите в малки и средни предприятия, както и са 

обобщени изводи за ползите от автоматизирането и 

оптимизирането на процеса по внедряване на ERP системите. 

- Основни проблеми при внедряване на ERP, MRP и BI системите в 

учебната програма на университетите – основните приноси са 

свързани с обосноваване на необходимостта от въвеждането на 

информационните системи ERP, MRP и BI в процеса на обучение 

в университетите и свързаните с това проблемите. 

Монографичният труд на гл. ас. д-р Наталия Футекова на тема 

„Ефективност на внедрителския процес“ е в най-голяма степен посветен на 

проблемът за измерване и оценка на ефективността на внедряването и 

експлоатацията на интегрираните системи за управление на ресурси (ERP 

системи). 

Кандидатът в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ 

гл. ас. д-р Наталия Футекова е участвала в 4 научни проекта в областта на 

информационните системи за управление на ресурсите. 

 

3. Изводи и препоръки 

Считам, че документите и материалите, представени от двамата 

кандидати в конкурса за „доцент“ отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

заемане на академични длъжности във Висшето училище по застраховане 

и финанси. 

Двамата кандидати в конкурса представят необходимия брой научни 

трудове, като в тях се открояват значими теоретични и приложни приноси. 

Резултатите от тяхната учебна и научно-изследователска дейност са на 

необходимото ниво, за да може да се даде висока положителна оценка и да 

се направи заключение, че отговарят на изискванията за придобиване на 

академичната длъжност „доцент“. Внимателното запознаване с научните 

трудове на кандидатите ми дава основание да считам, че приносите на гл. 
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ас. д-р Наталия Футекова са по-скоро насочени в професионалното 

направление 3.8. Икономика, докато тези на д-р Стефка Димитрова е по-

логично да се отнесат в професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки. 

По-сериозна препоръка, която може да се отправи и към двамата 

кандидати е да насочат усилията си към нови задълбочени научни и 

приложни изследвания, които да намерят израз в публикуване на 

самостоятелни изследвания с характер на студии и монографии. 

 

 

Заключение 

Представените в конкурса материали и научни трудове на двамата 

кандидати ми дават пълно основание да оценя високо техните научно-

изследователски и преподавателски постижения и предвид характера на 

научните и приложни приноси и професионалното направление на 

настоящия конкурс да ги подредя в следния ред: 

1. гл. ас. д-р Наталия Футекова, 

2. д-р Стефка Димитрова. 

Предвид това давам положително заключение относно избора за 

“доцент” на гл. ас. д-р Наталия Футекова и си позволявам да предложа на 

уважаемите членове на научното жури да подкрепят нейния избор за 

заемането на академичната длъжност „доцент” по професионалното 

направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации) във 

Висшето училище по застраховане и финанси. 

 

 

 

 

29.01.2016 г.   Изготвил становището: .................................. 

/доц. д-р Росен Николаев/ 


