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Р Е Ц Е Н З И Я  
 

по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 

професионално направление 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации) за 

нуждите на Висше училище по застраховане и финанси, публикуван в „Държавен 

вестник” бр. 63 от 18.08.2015 г. с  кандидати: 

 гл. ас. д-р Стефка Димитрова и гл. ас. д-р Наталия Футекова 
 

Рецензент: доц. д-р инж. Румен Трифонов, ВУЗФ 
 

 

 

1.  Общи положения и биографични данни  

 

Обявеният конкурс е в ДВ, бр. 63/18.08.2015 г., за нуждите на ВУЗФ - Учебен съвет 

„Счетоводство и контрол" във връзка със заемане на академичната длъжност "доцент" в 

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално 

направление: 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации). В конкурсът са подали 

документи двама кандидатити: гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова и гл. ас. д-р Наталия 

Викторова Футекова. На основание Заповед № 132/09.12.2015 г. на Ректора на Висшето 

училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) бях определен за член на научното жури въз 

основа на което получих достъп до документите и материалите на кандидатите. Те са 

оформени прилежно и дават възможност за формиране на обективна и пълна оценка в 

съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, както и 

Правилника на ВУЗФ. 

Настоящата рецензия е изготвена, в съответствие с чл. 4 (3) на ЗРАСРБ, чл. 2 (3) и чл. 

57 (2) от Правилника за приложение на този закон, както и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от 

Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВУЗФ и решение 

на Академичния съвет на ВУЗФ, взето с Протокол № 7 от 09.12. 2015г. 

 

Кандитатът гл. ас. д-р Стефка Димитрова е завършила Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, където през 1974 г. придобива 

квалификация, бакалавър, математик, програмист, а през 1976 г. и квалификация магистър 

по математика, специализация „Математическо осигуряване", която е от направление 

„Информатика". Работила е като математик в периода 1977-1981 г. и е извършвала 

производствена дейност в Завода за изчислителна техника, София, включваща откриване на 

грешки в произвежданите изчислителни машини IBM 360, IBM 370, комуникационен 

процесор. В периода 1981 -1989 г. е работила като математик в Института по математика и 

механика при БАН, където е извършвала приложна дейност в научно изследователската 

работа на сектор „Математическо осигуряване" към института, проучвайки възможни 

приложения на матричните процесори и работа с микрокомпютърни системи. В периода 
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1989-1992 г. е асистент в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и 

информатика, където е водила упражнения по програмиране на Паскал и Фортран, 

Компютърни архитектури - Асемблер. В периода 1992-1993 г. тя е учител по математика в 

149-то СОУ (в продължение на една учебна година) и в 49-то СОУ (в продължение на 3 

месеца). Водила е часове на ученици 4., 7. и 11. клас. През 1993 г. Стефка Димитрова 

постъпва на работа в Технически университет-София, Колеж по енергетика и електроника 

(бивш Обединен технически колеж и Полувисш институт по ядрена енергетика), като 

последователно заема позиции на асистент, старши асистент и главен асистент. През 2014 г. 

защитава образователната и научна степен „доктор" по автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление. Темата на дисертацията е „Методи и средства на 

автоматизираните системи за практическо уеб-базирано обучение". В Техническия 

университет-София и Колежа по енергетика и електроника Стефка Димитрова е водила 

упражнения по програмиране (Паскал и С), по информатика (Word, Excel, Corel Draw, Power 

Point), по Висша математика I част, Висша математика II част и Висша математика III част, по 

Информационни технологии в публичната администрация, по компютърно моделиране, както 

лекции и упражнения по Цифрова схемотехника (през учебната 1997-1998 г.) и др.  

От по-горе представеното може да се заключи, че гл. ас. д-р Стефка Стефанова 

Димитрова има солидно образование по информатика и е завършен специалист в тази 

област с подчертани компетенции по програмиране. От приложената автобиография може да 

се направи извода, че тя е преустановила трудова дейност през 2014 г. като дотогава е 

натрупала  37 години трудов стаж. 

 

Кандитатът гл. ас. д-р Наталия Футекова е завършила Техникума по фина механика и 

оптика "М. В. Ломоносов" в София със специалност технолог по измервателна техника. През 

2004 г. тя завършва бакалавър в УНСС с две специалности: „Икономика на съобщенията" и 

„Счетоводство и контрол", а през 2005 г. придобива и магистърска степен по „Икономика на 

съобщенията". След завършване на висшето си образование Наталия Футекова постъпва на 

работа в УНСС, където работи и досега. Първоначално тя е асистент във Факултет 

„Приложна информатика и статистика", катедра „Информационни технологии и комуникации", 

секция „Икономика и управление на комуникациите", а от 2013 г. е главен асистент към 

същата катедра. През 2013 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор" по специалност „Приложение на изчислителната техника в 

икономиката" на тема „Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством 

инструмент за анализ на бизнес процеси". Понастоящем гл. ас. д-р Наталия Футекова е 

управляващ сътрудник в „И Ар Пи България", където се занимава с управленска и 

образователна дейност. Преди това е била офис организатор и счетоводител на фирмата 

(2002-2003 г.) и административен директор (2003-2008 г.). В периода 1998-2000 г. е била 

маркетингов консултант в „Симекс" ООД. Необходимо е да се подчертае активната научно-

приложна дейност на кандидата в областта на информационните системи за управление на 

ресурсите. Трябва да се отбелжи, че е била: 1) „специалист" в състава на екип по 

изпълнение на проект „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в 
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МСП, финансиран по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика 2007-2013" с договор № BG161PO003-1.L06-001-0)01 (служебна бележка № 

7626/30.10.2015 г.); 2) „експерт в сферата на информационните технологии и 

комуникационните технологии" 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 № В1.33.07(служебна 

бележка 18/30.10.2015 г.); 3) „член" в състава на колектив по изпълнение на проект 

„Проектиране и реализация на разширение 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 за 

университетска поръчка № НИД НИ НИ 1-2/2012 г.); 4) „проектант" в състава на екип по 

изпълнение на проект „Производствени разписания и управление на запаси в МСП, 

финансиран по програма на НИФ- ИАНМСП с договор № ИФ-02-72/28.12.2007 г., (служебна 

бележка № 7626/30.10.2015 г.).  

От изложеното следва, че гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова е завършен 

специалист по приложение на информационните технологии в икономиката, което й дава 

предимство пред първия кандидат по отношение на професионалното направление на 

конкурса. 

 

 

2.  Общо описание на  представените  м атериали  

 

Гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова е представила за участие в конкурса научни 

трудове извън дисертацията за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”,  

които се отнасят към тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“ и са както следва: 

 

Научна продукция  Брой 

Монографични трудове 1 

Научни публикации  5 (21) 

- в т.ч. статии в списания/книга 1(списание) и 2 (книга) 

- в т.ч. доклади на конференции 2 

Учебни пособия 0 

- в т.ч. учебник 0 

- в т.ч. ръководство 0 

 

 

I. Монография  

Румяна Цанкова, Стефка Димитрова (2010), Проектни решения и усъвършенстване на 

онлайн административно-управленски услуги, София, ТУ – София, “Център за научни 

изследвания и обучение по електронно управление”, ISBN: 978-954-438-846-1 
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II. Научни публикации  

Системи за управление на бизнес процеси 

1. Димитров Ю., Ст. Димитрова, Д. Любенов, Динамично управление на минното 

предприятие за ограничаване на вредните въздействия върху околната среда, 

Международна научно-техническа конференция “Проблеми на екологията в минерално-

суровинния отрасъл”, Варна, 2011, 346-351, ISBN-978-954-92738-3-0 

2. J. Dimitrov, S. Dimitrova, D. Lyubenov, Possibility for application of issue-tracking 

systems for design and decision  makings in the mining, III international scientific conference “E-

governance”, TU-Sofia, Sozopol, 2011, 129-134, ISSN: 1313-8774 

3. J. Dimitrov, S. Dimitrova, D. Lyubenov, Application of issue-tracking systems for design 

and decision makings in mining industry, Management of public and business administration 

processes by means of collaboration and knowledge, Sofia, 2012, 153-159, ISBN: 978-954-438-

971-0 

4. Dimitrova S., R. Tsankova, Exported tables for decision as a means of e-government in 

administrative processes, Management of public and business administration processes by means 

of collaboration and knowledge, Sofia, 2012, 40-46, ISBN: 978-954-438-971-0 

5. Димитров Ю., Ст. Димитрова, Д. Любенов, Приложение на бизнес информационни 

системи при проектиране и при вземане на решения, Годишник МГУ, Свитък ІІ, Добив  и 

преработка на минерални суровини, 2012, 28-31, ISSN 1312-1820 

 

Гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова е представила за участие в конкурса научни 

трудове извън дисертацията за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, 

които се отнасят към тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“ и са както следва: 

 

 

Научна продукция  Брой 

Монографични трудове 1 

Научни публикации  17 (17) 

- в т.ч. статии в списания/книга 6(списание)  

- в т.ч. доклади на конференции 11 

Учебни пособия 1 

- в т.ч. учебник 0 

- в т.ч. ръководство 1 

 

 

I. Монография  

Футекова, Н., В. Монов. Монография Ефективност на внедрителския процес. 

Издателство Институт общество на знанието, София, 2015, 209 стр., ISBN 978-619-7128-06-2 
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II. Научни публикации  

1. Futekova, N., V. Monov. Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of 

the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems in Bulgarian SMEs. Economic 

Alternatives, UNWE, Sofia, 2015, 46-63, ISNN 1314-6556  

2. Futekova, N., V. Monov. Conceptual framework for evaluating the effectiveness of the 

implementation of Enterprise Resource Planning systems in small and medium-sized enterprises. 

Economic Alternatives, UNWE, Sofia, 2014, 117-125, ISNN 1314-6556  

3. Футекова, Н. Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP 

системи в малки и средни предприятия. Икономически и социални алтернативи, УНСС, 

София, 2014, 56-69, ISNN 1314-6556  

4. Футекова, Н. Информационни системи за управление на ресурсите в публичния 

сектор. Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, 2014, 38-57, ISNN 1314-6556  

5. Футекова, Н., Т. Мошолова. Проблеми при внедряване на MRP системите в 

учебните програми на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема 

„Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, 

ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 59-64, ISBN 978-619-168-103-7  

6. Футекова, Н., А. Стрехарска. Проблеми при внедряване на ERP и BI системите в 

учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема 

„Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, 

ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 55-58, ISBN 978-619-168-103-7  

7. Футекова, Н. Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на 

университетите. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 

45 годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия 

университет-Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 257-263, 

ISBN 978-954-21-0780-4  

8. Футекова, Н. Подхода на критичните фактори за успех при внедряване на ERP 

системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 

годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-

Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 123-132, ISBN 978-954-21-

0780-4  

9. Футекова, Н. Основни характеристики и цели на етапите при внедряване на ERP 

системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният 

модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15.06.2013г., 

издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 375-384, ISBN 978-954-9432-61-9  

10. Futekova, N. Development of methodology for measuring the economic impact of ERP 

systems in small and medium enterprises. In: Conference proceedings of the International 

conference on application of Information and communication technology and Statistics in Economy 

and education, Sofia, October 5-6th 2012, UNWE, Sofia, 2013, 276-281, ISBN 978-954-92247-4-0  

11. Футекова, Н. Оптимизация на бизнес процеси в ERP системи. В: Сборник с 

доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред 
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съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 

115-123, ISBN 978 954-9432-57-2  

12. Футекова, Н. Онлайн управление на бизнес с помощта на ново поколение 

мобилни ERP системи. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-

Управление“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ-София, София, 2012, 248-251, ISSN 

1313-8774  

13. Futekova, N., Information security management standards in the implementation of ERP 

systems. In: Conference proceedings of the ninth international conference ‘Securitatea 

Informaţională’, Kishinev, June 18th 2012, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, 

Kishinev, 2012, 18-20, ISBN 978-9975-75-499-6  

14. Футекова, Н. Оптимизиране на бизнес процесите в предприятията чрез 

внедряване на ERP и BPM система. В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция 

по повод 60 годишнината на от създаването на специалност „Статистика“ в България, 

София, декември 2011 г. ,Издателски комплекс-УНСС, София, 2012, 482-487, ISBN 978-954-

644-308-3  

15. Футекова, Н., Д. Григорова. Интеграция между системата за управление на 

бизнеса от клас ERP и стандартът за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите. 

В: Сборник с доклади от международна конференция „Предизвикателства пред висшето 

образование и научните изследвания в условията на криза“, Том 2, Бургас, 25-26 юни 2010 

г., Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2010, 356-363, ISBN 978-954-9370-71-3  

16. Futekova, N., V. Monov. Preliminary Assessment of the Effectiveness of the 

Implementation Process of ERP-Systems in Bulgarian SMEs Economic Alternatives, UNWE, Sofia, 

2015, 62-76, ISNN 1314-6556.  

17. Футекова, Н., В. Монов Методология за автоматизиране процеса по внедряване 

на процеса по внедряване на системи за управление и планиране на ресурсите в 

предприятията, очаква се да бъде публикувана в годишник на ВУЗФ, том 11-ти, гр. София, 

през 2015г.  

 

III. Учебни пособия  

Футекова, Н., Методическо ръководство за работа с ERP системи. И Ар Пи 

България,София,2015,133 стр.  

 

 

3.  Обща характеристика  на  научно -изследователската  и 

научно -приложната дейност на  кандидатите  

 

Научната продукция, която гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова е представила в 

конкурса, включва 26 броя заглавия, от тях – 1 брой монография и 25 броя статии. 

Монографията е на български език и в нея кандидатът е съавтор. От публикациите 10 броя 

са на английски език и 15 броя на български, като 8 броя са самостоятелни, в 8 броя  

кандидатът е първи автор, в 8 броя е втори автор и в 1 брой е трети автор. От всичките 
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публикации 4 броя публикации са направени в Годишника на Минно-геоложкия университет. 

От останалите 21 броя – 14 броя са в сборници от конференции в България с международно 

участие, 1 брой е в сборник от конференция в Гърция, 2 броя са в сборници от национални 

мероприятия, които нямат съответен ISSN или ISBN индекс, 3 броя са в книги и 1 брой 

публикация е в сборник от семинар също без ISSN или ISBN индекс. Тематично 

публикациите са разделени от кандидата на 3 групи. Само първата група, която включва 5 

броя заглавия, е свързана с тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“. Втората група е 

озаглавена „Системи за електронно обучение" и включва 16 заглавия. Тази група е далеч от 

темата на конкурса. Също и третата група „Математически методи и приложни алгоритми" с 4 

заглавия не може да бъде отнесена към конкурса. От цялата представена научна продукция 

само малка част е по тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“ и повечето трудове са в 

други областти извън бизнес информатиката с приложение в икономиката. 

 

Научната продукция, която гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова е представила в 

конкурса, включва 1 брой монография, 1 брой помагало и 17 броя статии. Цялата 

представена научна продукция е по тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“. 

Монографията е в съавтарство, а помагалото е самостоятелно. И двете са на български 

език. От статиите 5 броя са на английски език и 12 броя са на български, 10 броя са 

самостоятелни и 7 броя са в съавторство, като кандидатът е първи автор. В специализирани 

научни списания са публикувани 6 броя от статиите, а останалите 11 броя са разпределени, 

както следва: 7 броя в сборници от конференции в България с международно участие, 1 брой 

в сборник от конференция в чужбина и 3 броя в сборници от национални конференции. 

Цялата представена научна продукция е по тематиката на настоящия конкурс за „Доцент“ и 

всички трудове са в областта на бизнес информатиката с приложение в икономиката. 

 

 

4 .  Основни научни и на учно -приложни приноси  

 

Научните резултати на гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова по темата на 

конкурса се свеждат до: изучаване на системи за управление на бизнес процеси с техните 

основни характеристики и съответно приложение в управлението на минно-добивни 

предприятия, като конкретиката се отнася до т. нар. Fleet Management, реализируем със 

съвременни средства за комуникация; изучаване на системи за планиране и управление на 

бизнес процеси в областта на корпоративното електронно управление, т. нар. e-corporation, 

със съответно разглеждане на основните им характеристики по отношение на потребителски 

работни потоци, т. нар. Workflows, в т. ч. автоматично генериране на документация и база от 

данни; изследвани са възможностите за прилагане на системи за проследяване във връзка с 

проектиране и управление в минни предприятия с конкретика във връзка с полезни 

изкопаеми; изследвани са системи за планиране и управление на бизнес процеси при 

производства с конкретика за системата MineSuite™; изучена е задачата за избор на системи 

при проектиране в минната индустрия; изследвана е връзката между законовите условия за 
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реализиране на административни услуги и действията, които зависят от тях; осъществени са 

изследвания по отношение свеждането на един основен алгоритъм до единен за голям брой 

административни операции (работни потоци) и целокупни услуги (информационни потоци); 

изучени са физическите и организационните структури на динамичното управление на 

минните предприятия, както и функционалните възможности на системи за динамично 

управление и бизнес интелигентни системи.  

Монографичният труд, представен в конкурса, е в обем от 153 страници.  Разглеждат 

се административно-управленските услуги и административно-управленските дейности, 

свързани с тях. Авторите предлагат като типизирани 15 еднотипни операции: регистрация на 

приети документи по дадена услуга; архивиране на готови за предаване на заявителя 

документи; сливане на различни информационни потоци; търсене сред информационен 

масив по един критерий или по логически израз от критерии; подреждане (сортиране) по едно 

или повече свойства; формиране и извеждане на списък; разпращане на решения по 

линейна верига; разпращане на решения по йерархична верига; проверка на универсален 

електронен подпис; проверка на контролно число в регистър; изходящо регистриране; 

отразяване на резолюциите в карта за регистрация на документа; регистриране на 

потребителите; Контрол с логически изрази; връзка към уеб-страниците на други доставчици 

на административни услуги. Направено е групиране на услугите така, че в една група да 

бъдат услуги със сходни технологични процеси. Авторите илюстрират възможността за 

построяване на информационните потоци използвайки Microsoft Office Visio. Разработени са 

схеми и проектни решения на 12 административни услуги, които са дадени в Приложение 1 

на монографията.  

Накратко може да се каже, че научните резултати на гл. ас. д-р Стефка Стефанова 

Димитрова по тематиката на настоящия конкурс са ограничени като количество, но са 

стойностни и достатъчни според изискванията за заемане на академичната длъжност 

"доцент". 

 

Научните резултати на кандидата гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова ги приемам 

така, както те са формулирани в приложената авторска справка, а именно: разгледани са 

основни проблеми на малките и средни предприятия и публичния сектор при обмен на 

информация за целите на управление на ресурсите; анализирани са ползите от 

използва¬нето на единна информационна система за по-лесно и качествено управление на 

ре¬сурсите; изложен е ефектът върху предприятията и публичния сектор в резултат на 

из¬ползването на информационни системи за управление на ресурсите; разгледани 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 оптимизацията им; 

според спецификата на изследваната област са направени изводи за ползите от 

автоматизирането и оптимизирането на процеса по внедряване на ERP системите; 

раз¬гледани са основни проблеми за невъзможността информационните системи ERP, MRP 

и BI да бъдат част от учебната програма на университетите като дисциплина; направен е 
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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 

информационните системи за управление на ресурсите в предприятията. Монографията е 

посветена на интегрираните системи за управление на ресурси с конкретика за измерване и 

оценка на ефективността на внедряването и експлоатацията им. Особено внимание е 

обърнато на ефективността на внедрителския процес, като е използван подходът на 

критичните фактори. Монографията обосновава необходимостта от предварителна оценка 

на ефективността на този процес. Използвано е емпирично проучване на български малки и 

средни предприятия и е осъществен съответен статис¬тически анализ на данните. Авторите 

представят разработена методика за автомати¬зирано внедряване на ERP системи, както и 

анализ на отделните й компоненти.  

Накрая може да се каже, че научните резултати на гл. ас. д-р Наталия Викторова 

Футекова по тематиката на настоящия конкурс са значими и са повече от достатъчни според 

изискванията за заемане на академичната длъжност "доцент". 

 

 

5 .  Критични бележки и  препоръки  

Не мога да направя критични бележки към кандидатите. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съгласно представените документи и гореизложения анализ на трудовете на 

кандидатите считам, че и двамата кандидати са изградени тясно профилирани специалисти в 

своите специфични области. Смятам, че научните постижения, преподавателската дейност и 

професионалните качествата на кандидатите удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото прилагане, както Правилника на Висшето училище по застраховане 

и финанси за развитие на академичния състав, предявявани към кандидати за заемане на 

академичната длъжност "доцент". Имайки в предвид обявеното професионално направление 

и тема на конкурса за нуждите на ВУЗФ мога да направя следното класиране на кандидатите: 

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

2. гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова. 

 

Въз основа на това давам своята положителна рецензия за избор на гл. ас. д-р 

Наталия Викторова Футековa по настоящия конкурс и предлагам тoзи кандидат за 

заемане на академичната длъжност "доцент" във ВУЗФ по професионалното 

направление: 3.8. Икономика (бизнес информатика и комуникации). 

 

 

01 .02.2016г.     РЕЦЕНЗЕНТ:  

        /доц. д-р инж. Р. Трифонов/  


