
С Т А Н О В И Щ Е 

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. и Заповед на Ректора  №:  132/09.12.2015 г. с  кандидати: 

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

 

Член на научно жури: Проф. д-р Ташо Ташев, ТУ - София 
 

 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидатите  

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: 

 

Научни трудове Брой 

Монографични трудове 1 

Научни публикации  5 (21) 

Учебни пособия 0 

 

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 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. 

Дисертационният й труд, защитен в ТУ – София през 2014 г., е на тема „Методи и 

средства на автоматизираните системи за практическо WEB базирано обучение„  и е в 

професионално направление 5.1 Машинно инженерство по научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. 

 



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: 

 

Научни трудове Брой 

Монографични трудове 1 

Научни публикации  17 (17) 

Учебни пособия 1 

 

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. 

Дисертационният й труд, защитен в УНСС през 2013 г., е на тема "Автоматизация на 

внедряването на ERP системи посредством инструмент анализ на бизнес процеси" и е в 

професионално направление 3.8 Икономика по научна специалност „Приложение на 

изчислителната техника в икономиката“.  

 

2. Основни научни и научно-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 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 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". 

 

3. Критични бележки и препоръки 

В документацията не откривам критични бележки към кандидатите. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От представената научна продукция в конкурса и обстойния й преглед може да се 

заключи, че и двамата кандидати са утвърдени специалисти в своите специфични области. 

Считам, че научните трудове, преподавателската работа и експертните 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". Съобразно 

темата 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. 

 

Изразявам своето положително становище относно избор на гл. ас. д-р Наталия 

Викторова Футеков по настоящия конкурс и предлагам тази кандидатура за заемане на 

академичната длъжност "доцент" във Висшето училище по застраховане и финанси по 

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

 

 

2 февруари 2016 г.    Подпис: 

гр. София 

(проф. д-р Т. Ташев) 

 


