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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  

 

Монографията има за цел да представи изследвания върху един от основните проблеми в 

областната на интегрираните системи за управление на ресурси  (ERP системи). Значителна 

част от изследванията са насочени към важни приложни проблеми, един от които е проблемът 

за измерване и оценка на ефективността на внедряването и експлоатацията на системата. Този 

проблем е от особено значение, имайки предвид високия размер на инвестициите, свързани с 

цялостната реализация на един ERP проект.  

Разгледани са въпроси, свързани с ефективността на внедрителския процес, като материалът 

е насочен в четири направления, съответно раздели в четирите глави на разработката. 

Глава първа от монографията съдържа общ преглед на  ERP системите, в който са представени 

главните характеристики и функционални особености на тези системи, обърнато е внимание 

на модулния принцип и основните архитектурни решения при тяхното изграждане.  

Глава втора разглежда широко разпространеният подход на критичните фактори за успешно 

внедряване на  ERP системи. Тук са посочени и анализирани както общите факторите за 

успешната разработка на информационни системи въобще, така и специфични  особености 

на внедряванията в малки и средни предприятия (МСП). Доколкото в международната 

практика не съществува универсален набор от критерии, гарантиращи  успешна реализация, 

в тази глава е направен литературен преглед на използването на ERP системи в международни 

фирми и предприятия от малък и среден мащаб, а така също е представена и една от най-

успешно прилаганите системи на фирмата SAP.  

Глава трета  е изложен основният акцент на разработката, а именно необходимостта от 

предварителна оценка на ефективността на внедрителския процес.  Като демонстрация на 

тази необходимост в условията на функциониране на българските предприятия, в главата са 

представени данните от емпирично проучване  в извадка от български МСП. Изложени са 

резултатите от направения статистически анализ на данните със съответните изводи и 

заключения.  

Глава четвърта се явява съществената част на монографията. В главата е изложена 

разработената методика за автоматизирано внедряване на ERP системи в МСП, 

представляваща целенасочена система от  методи за измерване и оценка на потенциала за 

внедряване на ERP система в съответно МСП. Представени са общите характеристики на 



методиката, както и подробно описание и анализ на всеки от отделните методи в състава на 

методиката. Главата завършва с изводи относно методическите въпроси по автоматизираното 

внедряване на ERP системи и възможностите за софтуерна реализация на методиката. 

Книгата е предназначена основно за студенти, обучаващи се в икономически специалности, 

както  и дисциплини, свързани с информационните технологии и системи, но би могла също 

така да представлява интерес и за широк кръг читатели и специалисти, занимаващи се в 

областта на системите за управление на бизнеса. 

Първа и четвърта глава на книгата са написани от Н. Футекова, а втора и трета глава от В. 

Монов. Съществена част от резултатите в книгата бяха постигнати в процеса на разработка 

на проект „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в МСП” по 

Договор № BG 161 PO 003-1.1.06-0001-C0001 по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” с бенефициент фирма „И Ар Пи България” ООД и партньор 

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

II. Студия  

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. 

Студията има за цел да представи на колкото се може по - голяма аудитория съществената 

част на монографичният труд, а именно  разработена детайлна методология включваща 

съвкупност от оценъчни и софтуерни методи, обединени в тяхната взаимовръзка и 

последователност за автоматизиране и оценка на процеса на внедряване на ERP системи в 

предприятия и фирми от малък и среден мащаб. Като цяло 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. 

 

III. Научни статии  

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 

This paper presents a statistical analysis of data obtained from an empirical study of a sample of 

Bulgarian SMEs to establish the need for a preliminary assessment of the effectiveness of the 

implementation process of ERP-systems in such enterprises. The analysis is carried out based on 

one dimensional and two-dimensional empirical distributions and verification of statistical 

hypotheses formulated. The conclusions highlight the need to develop an original methodology 

and its implementation in software for evaluation of the effectiveness of implementation of ERP 

systems in SMEs. 



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 

The paper is concerned with problems arising in the implementation process of ERP systems 

including the risks of severe loss of time, investment and customer interest resulting from 

unsuccessful ERP implementations. The research problem of effectiveness calculation is 

outlined. A conceptual framework is proposed for calculating in advance the effectiveness of 

the possible implementation of an ERP system. The problem is decomposed in two major parts 

and indicators that can measure the effectiveness of an ERP implementation process are 

discussed.  

 

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 

В статията се разглеждат проблемите на внедряването на ERP системи. Изведени са 

основните етапи по разработването и внедряването на този вид софтуерни приложения. 

Особено внимание е отделено на анализирането на бизнес процесите, като част от процеса 

по внедряване на системите. На тази основа е изведен основният изследователски 

проблем за необходимостта от параметризиране внедряването на ERP системи в малките 

и средни предприятия. В тази връзка са изложени основни архитектурни особености на 

конкретната информационна система и са направени изводи относно ползите от 

извършването на обхватно емпирично изследване сред малките и средни предприятия 

внедрили или в процес на внедряване на ERP система. 

 

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

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

1314-6556 

В статията се разглеждат факторите и зависимостите при внедряване на ERP системи в 

публичният сектор. Изложени са спецификите на организациите в публичният сектор 

спрямо предприятия в бизнес сектора, които играят особено важна роля при внедряване 

на ERP системи в публичният сектор. Подробно е разяснена характеристиката на ERP 

системите и потребността им в управлението на ресурсите на организациите в публичният 

сектор. Ясно са посочени възможностите на приложимост на ERP системите в публичният 

сектор, като са посочени основни модули част от информационната система необходими 

за целите на управление на процесите в тези организации. В процеса на изследването са 

изложени шест основни етапа и техните характеристики през които следва да премине 

внедрителският процес на информационната система в организациите от съответният 

сектор. Приложен е сценариен подход с цел определяне на концептуалното съответствие 

на между етапите на внедряване на ERP системи в публичните организации. В заключение 

са направени изводи за възможността за разработване на обща (базисна) функционалност 



на единна система за управление на ресурсите в публична организация и реална 

възможност такава да бъде внедрена.  

5. 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. 

This work presents the results of an empirical study conducted in a sample of fifty-five Bulgarian 

enterprises and companies of small and medium scale. It is designed to study the implementation 

process of ERP systems in Bulgarian SMEs and to determine the need of preliminary assessment 

of the efficiency of this process. The analysis of these results shows that most of the respondents 

businesses use this type of systems, but have not carried out a preliminary assessment of the 

economic impact that could be one of the factors for dissatisfaction with the use of an ERP 

system. As a whole, the empirical results show that if there is a preliminary proven efficiency of 

the ERP system, companies are more likely to implement it, which clearly indicates the need for 

development of a practical methodology and its software implementation enabling a preliminary 

assessment of the implementation process. 

IV. Научни доклади 

1. 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 

В изнесеният доклад за разгледани основни проблеми при внедряването на MRP системи, 

като част от ERP системите, в учебният процес на университетите. Застъпена е 

спецификата на MRP системите и значимостта и в производствените предприятия, която 

специфика обуславя ясно познаване на този тип системи и необходимостта от кадри 

обучени преди навлизането има в реална работна среда. Изложени са основните проблеми 

пред които са изправени университетите при внедряване на този тип системи в учебният 

процес, а именно необходимостта от осигуряване на достъп до повече от една 

информационна система, липсата на специализирани учебни материали в сферата на MRP 

системите, липсата на възможност за поддържане на реална база данни и нейното 

обновяване, за целите на представяне на реални казуси при работа с посочените системи 

и не на последно място проблема с нуждата от постоянна поддръжка на системата, която 

от своя страна обуславя нуждата от специализирано обучение и  на преподавателите за 

работа в MRP системите. 

2. 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 



Подобно на изнесеният доклад във връзка с проблемите при внедряването на MRP 

системи в учебният процес на университетите  тук се засягат основни проблеми  свързани 

с внедряването на ERP и BI системи в този процес. Засегната е спецификата на BI 

системите, като средство за обработка на голям обем от данни и опростяването им до 

графични справки и анализи подпомагащи взимането на решения свързани с развитието 

на дадено предприятие спрямо заобикалящата го бизнес среда. 

Посочена е взаимовръзката между BI и ERP  системите  и необходимостта от по-голямо 

разбиране на системите. Именно в този смисъл е изложено и неизменимо мнение, че 

следва да се настоява в университетските дисциплини да бъдат внедрени посочените 

системи. В  резултат на  изложеното мнение са разгледани проблеми, които биха 

затруднили внедряването им в университетските програми, а именно неправилно 

разбиране на изискванията на дадена дисциплина, неефективна комуникация, нежелание 

от страна на преподавателите за работят с такъв тип система и липсата на инициатива да 

се търсят алтернативни източници за финансирането на сам по себе си доста скъп проект. 

Основният аспект на доклада, е да покаже, че предвид вече налице масовост на използване 

на този тип системи, е от изключителна важност изучаването им да бъде включено 

учебните програми на университетите. 

 

3. 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 

В целостта си този доклад разглежда приложимостта на  ERP системите в учебният процес 

на университетите, като за целта обаче преди това следва да се реши два от основните 

проблеми свързан с внедряването на такъв тип система - начина на финансиране за 

изпълнение на проекта и намиране на тясно специализирани преподавателски кадри. За 

справяне с изложената проблематика се поражда идея бизнеса, чрез дарение на 

съвкупност от ERP система и помощ при работа с нея, да подпомогне университетите в 

изпълнение на проекта по внедряване на ERP системите в учебният им процес, като от 

своя страна университетите следва да предложат политика, с която това дарение да бъде 

облекчено от законоустановеният, дори и в тези случай, данък добавена стойност, т.е. 

полагането на основите на партньорските взаимоотношения между бизнеса и 

университетите, за целите на разработване на програма за обучение по ERP системи. 

 

4. 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 



В доклада са разгледани критичните фактори за успех при внедряване на ERP системите 

в предприятията. Изложени са по-важните критични фактори за успешно внедряване на 

ERP системата. Основно, предприятията решили да внедрят ERP система и имащи за цел 

това внедряване да е успешно следва да се концентрира върху: „Ясното разбиране на 

стратегическите цели, Ангажираност от страна на висшето ръководство, 

Отлично управление на проекта, Управление на организационната промяна, Добър 

въвеждащ екип, Прецизност на данните, Интензивно обучение, Фокусирани 

измервания на изпълнението, Въпроси, свързани с многоместни въвеждания; 

 

5. 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 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 375-384, ISBN 978-954-9432-

61-9 

В доклада е изложено виждане за основните етапи на внедряване на ERP системите, 

техните цели и задачи, чиято съвкупност има пряко отношение за постигането на  

положителен ефект от внедрителския процес върху съответната малка и средна фирма. 

При равни други условия правилната дефиниция на целите и задачите на всеки от етапите 

дава предпоставки за постигането на икономическа ефективност на проекта по 

внедряване на информационната система. 

6. 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 

Development and implementation of ERP systems is a difficult and responsible task. The success 

of future work with the system depends largely on the successful selection of modules for 

deployment and on the course of the process. Internationally, the theory and practice of these 

systems doesn’t provide a uniform approach for determining the consistency of implementation 

of the various possible components of the system and even less a specific measure of the success 

of this process. For these reasons, the report examines options for developing a methodology for 

measuring the economic impact of ERP systems in small and medium enterprises.  

 

 



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

доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред 

съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, 

Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2 

В доклада се разглежда взаимодействието между ERP и BPM системите и как тези 

системи помагат за подобряването и оптимизирането на бизнес процесите в 

предприятието. Посочена е характеристика както на ERP така и на BPM системата, 

като последната е разгледана и като част от ERP система, за целите на моделирането, 

автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел 

подобряване на резултатите на организацията.  

 

8. 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 

В доклада се разглеждат възможността за разработване и използване на онлайн ERP 

системи представяйки на предприятията една  съвсем нова концепция по отношение 

на използването на такъв тип системи. Представена е функционалността на тези ERP 

системи и по-специално възможността за синхронизация с мобилни устройства, която 

определя една нова тенденция при използването на ERP системите, а именно от всяка 

точка на света. 

 

9. 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 

This report presents the essence of the information security management standard ISO 27001. It 

is clarified the applicability of the standard and the specifications of the individual stages of its 

implementation. 
 

10. 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 

Предмет на доклад е връзката между информационните системи от клас ERP и управлението 

на качеството, чрез внедряване на ISO стандарт. Разгледани са ERP системите, като елемент 

от управлението и контрола на бизнеса и на тази база са позиционирани като управленски 

инструмент в общия процес на управление на качеството. Проследена е и връзката между 

ERP системите и системите за управление на качеството във фирма в сферата на услугите. 



Също така са посочени основни предимства при едновременното внедряване на двете 

системи. 

 

V. Учебници  

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

България,София,2015,133 стр. 

Ръководството е изготвено за целите на запознаване на студентите бакалаври и магистърска 

степен с основните принципи за работа с ERP системите и с тяхната методология на 

внедряване. В ръководството е отделено специално внимание на обхвата на 

производствените дейности в ERP системите. Създадени са редица примери и упражнения 

приложими в софтуерният продукт EnterpriseOne, за целите на придобиване сериозни 

практически познания в сферата на работа с ERP  системите. Ръководството е разработено за 

студенти, специалност „Бизнес информатика“ на УНСС-гр. София както и за студенти от 

висшите учебни заведения изучаващи икономически дисциплини.  
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