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ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ  
ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ  

 
 

Р Е Ц Е Н З И Я  
 
 
От: професор д.ик.н. Кирил Петров Ангелов; 

 Технически Университет – София, Стопански факултет 

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”, 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление” 

Научни специалности: Организация и управление извън сферата на 

материалното производство, Организация и управление на производството 

и Икономика и управление 

 

Относно: научните трудове, представени по конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. 

Икономика (бизнес информатика и комуникации) - обява в ДВ, бр. 63 от 

18.10.2015 г. 

 

на кандидатите:  

 А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова 
 
 Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова - „Университет за 
Национално и световно стопанство” – София, катедра "Информационни 
технологии и комуникации", факултет "Приложна информатика и 
статистика"  
 
 

Основание за представяне на рецензия: участие в състава на научното 

жури - Заповед на Ректора на ВУЗФ № 132/09.12.2015г. 
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1. Обща характеристика на приетите за рецензиране трудове по 

конкурса 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 

във ВУЗФ по професионално направление 3.8. Икономика (бизнес 

информатика и комуникации) документи за участие са подали двама 

кандидати – гл. ас. д-р Стефка Димитрова и гл. ас. д-р Наталия Футекова, 

които отговарят на всички изисквания на чл. 18 и са представили 

изискуемите документи по чл. 19, ал. 2 и материали за оценка по чл. 25, 

ал. 2 от Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности във ВУЗФ.  

А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова. Кандидатът се явява 

на този конкурс със следните трудове, на които е автор/съавтор: 

- 1 бр. материал, представен по конкурса като монография (в 

съавторство – втори автор); 

- 4 бр. статии в годишник на ВУЗ (в съавторство – втори и трети 

автор); 

- 21 бр. статии, изнесени на научни конференции (1 бр. в чужбина), 

от които 8 бр. самостоятелни и 13 бр. в съавторство – втори и трети автор. 

Не приемам за рецензиране: 

- публикации с № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Основание: изброените публикации не са по професионалното 

направление на конкурса (3.8. Икономика), а третират различни аспекти 

на обучението (по математика, по дескриптивна геометрия и др.) и 

методология на обучението посредством компютри и/или компютърни 

системи, които определено нямат импликация в бизнес информатика и 

бизнес комуникациите, а може да са характерни за професионална област 

1. Педагогически науки. 
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- публикация с № 25. Основание: за публикацията има претенция да 

е изнесена на научна конференция през 1992 г., но не са представени 

данни да е отпечатана или в процес на издаване (в научно списание или 

сборник научни трудове), което не отговаря на изискванията за допускане 

на този труд. 

Приемам за рецензиране следните трудове, на които кандидатът е 

автор/съавтор: 

- Материал, представен по конкурса като монография (в съавторство 

– втори автор). На материала не е зададен код в приложения списък; 

- Публикации № 5, 22, 23, 24 - 4 бр. статии в годишник на ВУЗ (в 

съавторство – втори и трети автор); 

- Публикации № 1, 2, 3 и 4 - 4 бр. статии, изнесени на научни 

конференции в България, една от които с двама автори (кандидатът е 

първи автор) и три с по трима автори (кандидатът е втори автор). 

Общо публикации, които приемам за рецензиране по конкурса, от 

този кандиат – 9 бр. Тези публикации могат да бъдат класифицирани в 

следните две групи: 

1. Управление на бизнес процеси (доклади № 1, 2, 3 и 5) и 

автоматизация на процеси (статии № 22, 23 и 24) в минния отрасъл на 

националното стопанство; 

2. Е-управление и автоматизация на административни услуги в 

публичната администрация (материалът е представен по конкурса като 

монографя и доклад №4). 

Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова. Кандидатът се явява 

на този конкурс със следните трудове, на които е автор/съавтор: 

- 1 бр. монография (в съавторство – втори автор). На материала не е 

зададен код в приложения списък; 
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- Публикации № 1, 2, 3, 4 и 23 – 5 бр. статии в индексирани научни 

списания от областта и професионалното направление на конкурса. Две от 

статиите са самостоятелни, а по три кандидатът е първи автор от общо 

двама съавтори; 

- Публикация № 24 - 1 бр. статии в годишник на ВУЗ (в съавторство 

– първи автор от двама автори); 

- Публикации № 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21 - 11 бр. статии, 

изнесени на научни конференции (1 бр. в чужбина), от които 7 бр. 

самостоятелни и 4 бр. в съавторство – първи автор от двама автори. 

Съавтор е на учебник по Икономика на съобщенията, издаден от 

УНСС и автор на методическо ръководство за работа с ERP системи. 

По конкурса са представени и редица справки за научната и 

академичната активност на кандидата, които приемам за сведение и 

служат за цялостната ми оценка в качеството ми на рецензент. 

2. Обща характеристика на научноизследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидатите 

А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова. Приетите за 

резцензиране трудове на кандидата са в областта и проблематиката по 

специалността на конкурса за „доцент”, а именно в област на висше 

образование -3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление - 3.8. „Икономика” и третират различни аспекти на бизнес 

информатиката. Основно те са в областта на Управление на бизнес 

процеси и автоматизация на процеси в минния отрасъл на националното 

стопанство. Две се отнасят до Е-управление и автоматизация на 

административни услуги в публичната администрация и са специфични за 

професионално направление 3.7 „Администрация и управление”, но 

въпреки това имат и своите пресечни точки и с направлението, по което е 

обявен конкурсът. 
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От представената автобиография и списък с всички публикации на 

кандидата са разпознаваеми основните направления, в които се е 

развивала като учен гл.ас. Димитрова. Основните й публикации са в 

областта на приложението на компютърните системи и технологии в 

различни нива на обучението и по различна проблематика. Не случайно 

дисертационният и труд е с тема от тази област: «Методи и средства на 

автоматизираните системи за практическо web – базирано обучение» - 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна 

специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление”. 

Преподавателската активност е реализирана за периода 1993 - 2014 

г. в Технически университет – София и Колежа по енергетика и 

електроника, към ТУ-София, като е водила лекции по Програмиране и по 

Информатика и упражнения по Програмиране, Висша математика, 

Информационни технологии в Публичната администрация и Компютърно 

моделиране. За кратък период от време е била асистент в Софийски 

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

информатика (1989-1993), където е водила упражнения по програмиране и 

в Института по математика и механика към БАН (1977 – 1981 г.), където е 

изпълнявала различни отговорности, свързани с научно изследователската 

работа на сектор Математическо осигуряване. Няма представени сведения 

кандидатът през досегашната си професионална дейност да е водил 

лекции по професионалното направление на конкурса или по 

непосредствено свързани с бизнес информатиката и бизнес 

комуникациите области. 

В представената ми като рецензент документация, е посочен само 

един граждански договор към НИС на ТУ-София за вътрешен научен 

проект. Данни за национални или международни научно-изследователски 
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и научно-приложни проекти, в които кандидатът е член или ръководител 

липсват. Не са представени данни за членство в научни и/или 

професионални колегии. 

Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова. Приетите за 

резцензиране трудове на кандидата са в областта и проблематиката по 

специалността на конкурса за „доцент”, а именно в област на висше 

образование -3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление - 3.8. „Икономика” и третират различни аспекти на бизнес 

информатиката и бизнес комуникацията. Основно те са в областта на 

Ефективното и ефикасното упраление на процесите на подбор, внедряване 

и използване на информационните системи за управление и планиране на 

ресурсите в предприятията (ERP, BI, MRP). 

От представената автобиография и списък с всички публикации на 

кандидата (първата през 2006 г., а последните - през 2015 г.) може 

еднозначно да се констатира, че основното направление на развитие на 

гл.ас. Футекова като учен и преподавател е именно в горецитираната 

област, съответстваща по един абсолютен начин на проблематиката на 

настоящия конкурс. Всичко това сочи, че гл.ас. Футекова има трайни 

научни интереси в ефективното и ефикасното управление на процесите на 

подбор, внедряване и използване на информационните системи за 

управление и планиране на ресурсите в предприятията (ERP, BI, MRP), а 

научните и резултати не са спорадични хрумвания. 

Гл.ас. Футекова не е кабинетен учен, а е изследовател, тясно свързан 

с генериране на нови научни знания и апробирането им в националното 

стопанство. За това свидетелстват приложените справки от различни 

организации за работа по научно-изследователски и научно-приложни 

проекти, включително и с финансиране по фондове и програми от ЕС. 
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Кандидатът е представил официални документи, от които е видно, 

че е водил и води лекции и упражнения по дисциплини, свързани с 

подбора, внедряването и използването на информационните системи за 

управление и планиране на ресурсите в предприятията.  

Не са представени данни за членство в научни и/или професионални 

колегии. 

 

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата 

А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова. Кандидатът е 

завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Магистър по 

математика. Дисертационният труд на кандидата е по професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и се 

отнася до методи и способи за реализация на обучение посредством 

информационни системи. Дисциплините, които кандидатът е водил, са 

основно общи курсове по Програмиране, Информатика и Висша 

математика. Гл. ас. Димитрова е автор на учебник по програмиране на С, 

който е под печат. Няма посочени данни за водени дипломанти по 

проблемите на бизнес информатиката и бизнес комуникациите. 

Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова. Кандидатът е 

завършил Университета за Национално и световно стопанство – София, 

бакалавър по «Счетоводство и контрол» и магистър по «Икономика на 

съобщенията». Дисертационният труд на кандидата е по професионално 

направление 3.8. «Икономика» и се отнася до Автоматизация на 

внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на 

бизнес процеси. От приложените документи по конкурса е видно, че 

кандидатът е водил и води лекции и упражнения по дисциплини в 
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професионално направление 3.8. «Икономика» в Университета за 

Национално и световно стопанство – София («Икономика на 

съобщенията», «Управленски информационни системи в предприятието», 

«Системи за управление на ресурсите на предприятието», 

«Информационни технологии във финансовите системи», «Системи за 

управлението на връзките с клиентите», «Управление на човешките 

ресурси в ERP», «Управление на връзките с клентите» и др.) и във 

Висшето училище по застраховане и финанси. Кандидатът е ръководил 

дипломанти по проблемите на бизнес информатиката и бизнес 

комуникациите. 

Кандиадатът е съавтор на учебник за студенти от УНСС по 

дисциплината «Икономика на съобщенията» и е автор на методично 

ръководство за внедряване на ERP системи. И двете учебни пособия са по 

тематиката на конкурса. Те са разработени на добро научно и методично 

равнище. Има тясна връзка между научните разработки на кандидата и 

темите в учебните пособия. 

 

4. Основни научни резултати и приноси 

А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова. Според мен в 

представените от кандидата трудове по конкурса, основните научни и 

научно-приложни приноси могат да се групират както следва:  

- обогатяване, конкретизиране и прецизиране на съществуващи 

научни знания;  

- приложение на съществуващи методи за решение на конкретен 

проблем с формулирани изводи и препоръки за практиката. 

Основни научни приноси: 

1. Изяснени са същността и особеностите на системите за управление 

на бизнес процесите при внедряването им в минно-обогатителни 
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предприятия. Изследвани и формулирани са връзките и влиянието между 

различните информационни системи, които са приложими за минно-

обогатителни предприятия. 

Основни научно-приложни приноси: 

1. Изследвани и са обосновани ефективни решения за внедряване на 

компютърни системи и технологии при оптимизацията и управлението на 

стопански процеси в минно-добивни предприятия. 

2. Изследвани са възможностите за интерпретиране на етапите при 

проектирането и вземането на решения при минното производство със 

средствата на системите за планиране и управление на бизнес процеси.  

3. Обоснована е необходимостта от стандартизацията в 

административно-управленческите процеси. Предложени са принципи, 

които трябва да се съблюдават при препроектиране на такива процеси.  

4. Направена е съпоставка на функционалните възможности на 

Системи за динамично управление и Бизнес интелигентни системи на 

минните предприятия.  

5. Формулирани са основни предимства на прилагането на бизнес 

процесите в управлението на минните предприятия. 

Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова. Според мен в 

представените от кандидата трудове по конкурса, основните научни и 

научно-приложни приноси могат да се групират както следва:  

- обогатяване, конкретизиране и прецизиране на съществуващи 

научни знания;  

- приложение на съществуващи методи за решение на конкретен 

проблем с формулирани изводи и препоръки за практиката;  

- създаване на нови методи на изследване. 

Основни научни приноси: 



 10

1. Обоснована е връзката между изследване на бизнес процесите, 

препроектирането им и ефективността и ефикасността от внедряването на 

ERP системи. Установени са взаимовръзките между основните етапи на 

процеса на внедряване на ERP системите. 

2. Анализирани и установени са нивата на ефективно приложение на 

информационните системи за управление на ресурсите. На базата на 

анализ на основните проблеми на малките и средни предприятия и на 

организациите от публичния сектор при обмен на информация за целите 

на управление на ресурсите са обосновани ползите от използването на 

единна информационна система. Дефиниран е ефектът върху 

предприятията и публичния сектор в резултат на използването на 

информационни системи за ефективно и по-ефикасно управление на 

ресурсите. 

3. Като е използван подходът на критичните фактори, е обоснована 

необходимостта от предварителна оценка на ефективността на процеса на 

внедряване на ERP системи. Установени са три ключови етапа при 

изпълнение на процеса на внедряване, а именно: анализ на 

съществуващите бизнес процеси в МСП, което предполага дефинирането 

на възможности за оценка степента на възможно автоматизиране на тези 

процеси; създаване на настройки за анализираната ERP система; оценка на 

икономическия ефект от автоматизираното внедряване на ERP система в 

МСП. 

Основни научно-приложни приноси: 

1. Предложена е методология за автоматизирано внедряване на ERP 

системи, както и анализ на отделните и компоненти, състояща се от 5 

метода, от които 2 са оценъчни, а 3 софтуерни; 

2. Изследвани са и са установени основни проблемни области при 

внедряването на ERP системите в малки и средни предприятия. 
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Разгледани са критичните фактори за успех при внедряване на ERP 

системите в предприятията. 

3. Дефинирани са ползите от автоматизирането и оптимизирането на 

процеса по внедряване на ERP системите;  

4. Установени са основните етапи на внедряване на ERP системите, 

техните цели и задачи, чиято съвкупност има пряко отношение за 

постигането на положителен ефект от внедрителския процес в условията 

на малки и средни предприятия.  

5. Анализирани са основните потребности от знания в областта на 

информационните системи за управление на ресурсите в предприятията, 

които ръководителите на предприятията трябва да притежават и 

възможностите за тяхното придобиване. 

Учебно-методически приноси 

1. За обучението на студенти от УНСС по дисциплината 

«Икономика на съобщенията» е разработен учебник в съавторство; 

2. За студенти от ВЗУФ и за специалисти от практиката е 

разработено  методично ръководство за внедряване на ERP системи; 

3. Разработени са лекционни курсове за студенти от ВЗУФ по 

дисциплини, свързани с информационните системи за управление на 

ресурсите в предприятията. 

5. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата 

А. гл. ас. д-р Димитрова, Стефка Стефанова. Според мен 

посочените приноси са лично дело на кандидата. В колективните научни 

трудове ясно се отличава авторството на кандидата. Няма разлика между 

начините и подходите, който се използват в научните статии. Това ми дава 

основание да приема, че гл.ас. Димитрова представя оригинални научни 

трудове, които са лично нейно дело.  
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Б. гл. ас. д-р Футекова, Наталия Викторова. Според мен 

посочените приноси са лично дело на кандидата. В колективните научни 

трудове ясно се отличава авторството на кандидата. Самостоятелните 

трудове са значителен брой. Няма разлика между начина, подхода и 

анализа, който се прави в монографията и в представените научни статии. 

Това ми дава основание да приема, че гл.ас. Футекова представя 

оригинални научни трудове, които са лично нейно дело.  

6. Критични бележки за рецензираните трудове 

Общи критични бележки към двата кандидата по конкурса: 

И двата кандидата са изградени учени в областите коментирани по-

горе, което ми дава възможност да направя и някои конкретни забележки 

и препоръки за бъдещата им работа: 

1. Документацията по конкурса е могла да бъде представена не само 

по-прегледно, но и по-пълно. В представените материали и на двата 

кандидата например липсват авторски справки за забелязани цитирания на 

научната им продукция. Рецензентът направи самостоятелно проучване, 

при което установи позовавния на научните разработки на двамата 

кандидати от други учени. По същия начин рецензентът допуска, че 

съществуват и други официални документи, посредством които 

кандидатите е могло да представят по-пълно своята дейност на 

преподаватели и изследователи. За съжаление рецензентът може да прави 

своите обобщения само въз основа на представените материали и 

документи и публични източници на информация, до които има достъп. 

2. Считам, че и двата кандидата трябва да засилят своята 

публикационна активност в чужбина, включително и като участват в 

международни изследователски екипи. Гл. ас. Футекова има една статия в 

чужбина, а гл. ас. Димитрова не представя подобна по този конкурс. 
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3. И за двата кандидата не са представени данни за членство в 

научни и/или професионални колегии. 

Конкретни критични бележки към гл. ас. д-р Димитрова. Според 

мен към този кандидат могат да се отправят следните критични бележки: 

1. Предоставена ми е разпечатка на труда, представен като 

монографичен. Трудът, представен като монографичен, включва 35 

страници основна част и 118 стр. приложения. Това не е обем, характерен 

за монографичните трудове. 

Посочени са 11 бр. използвани литературни източници и 5 бр. 

интернет препратки. От тях само три източника са чуждестранни. По мое 

мнение, това е крайно недостатъчно за извършване на качествено 

монографично проучване. Отделно може да се посочи, че интернет 

източниците не са цитирани коректно, защото не са верифицируеми 

(посочва се основната страница на сайта; не се посочва кога е посетена, 

нито от коя конкретна подстраница е използвана информацията). 

Повече въпроси будят т.н. приложения. В първото са посочени 

примери за административно-управленски услуги, в които по никакъв 

начин не може да се установи степента на авторство – изобщо липсват 

цитирания, включително и на изисванията към административните 

процедури и стандартните формуляри, които няма как да са разработвани 

от авторите. В приложение 2 е даден списък с имена и теми. Темите 

съответстват на административно-управленските услуги от приложение 1 

(напрмер «Издаване билет за лов» стр. 122-127 и № 45 на стр. 152). Това 

поставя множество въпроси....  

На издателското каре не е посочен нито рецензент/и, нито 

редакционна колегия, приела за отпечатване труда и извършила научна 

верификация над него.  
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Всичко горесоменато не ми дава основание да призная труда за 

монографичен. 

2. Гл. Ас. Димитрова трябва да засили самостоятелните научни 

изследвания. В рецензираните публикации тя с огромно преобладаване е 

представена като съавтор на научна продукция. Придобиването на 

увереността за разработване на самостоятелна научна продукция е 

характерно за хабилитираните изследователи. Разбира се, горното не 

изключва работата в научен екип, а по-скоро показва необходимостта от 

нов баланс между самостоятелните изследвания и тези в съавторство при 

«узряването» за хабилитация. 

3. По аналогичен начин трябва да се засили публикационната 

активност в различни утвърдени (по възможност с индексиране) научни 

списания от професионалната област. 

 

Държа да подчертая, че така направените забележки и препоръки не 

нарушават общото ми убеждение, че двамата кандидати са изградени 

учени в коментираните по-горе области. Това са моите препоръки към 

двамата кандидати във връзка с развитие и надграждане на тяхната научна 

дейност. 

7. Заключение 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната научноизследователска стойност, открих 

оригинални, актуални и значими научни, научно-приложни и приложни 

постижения на двамата кандидати с различни области на научното 

познание. 

8. Оценка на кандидата 

Гл. ас. д-р Стефка Стефанова Димитрова се е изградила като 

изследовател основно в областта на обучението посредством компютърни 
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системи и технологии. Преподавателската и активност е в същото 

направление. Тя притежава и приноси в Управление на бизнес процеси в 

минните предприятия и Е-управление и автоматизация на 

административни услуги, които не са достатъчни, за да може убедително 

да защити претенции в професионалното направление 3.8 „Икономика”.  

Гл. ас. д-р Наталия Викторова Футекова се е изградила като 

изследовател и преподавател в областта на бизнес информатиката и 

бизнес комуникациите, като нейните изследвания за значими и напълно 

съответстват в научната област на конкурса. Кандидатурата гл. ас. д-р 

Наталия Викторова Футекова надхвърля убедително минималните 

изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

заемане на академични длъжности във ВУЗФ за заемане на академичната 

длъжност "доцент" в професионалото направление 3.8. «Икономика».  

Въз основа на всичко гореизложено правя следното класиране на 

кандидатите: 

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

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

 

Това са и основанията ми да дам своята положителна оценка и да 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет на Висшето 

училище по застраховане и финанси да избере гл. ас. д-р Наталия 

Викторова Футекова да заеме академичната длъжност „доцент” във ВУЗФ 

в област на висше образование - 3. „Социални, стопански и правни науки”, 

по професионалното направление: 3.8. Икономика (бизнес информатика и 

комуникации). 

 

Дата 03.02.2016 г., София   Подпис: ……………………… 

/проф. д.ик.н. К. Ангелов/ 


