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2. Кратки биографични данни на кандидата 

Доц.д-р Мариана Матеева Петрова е родена на 13.11.1962 г. През 1985 г. е 

завършила СА „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност „Организация, проектиране и 

обработка на икономическата информация”. През 2001 защитава дисертационен труд в 

Молдовски Държавен Университет, Кишинев, ФМИ, СНС по математическа кибернетика 

и е присъдена образователна и научна степен „Доктор”, призната с Удостоверение на 

1671/10.06.2002 г. на Председателя на ВАК в България. През 2003 г. е избрана за „Доцент” 

към катедра „Информатика” на Академията по транспорт, информатика и комуникации, 

гр.Кишинев, Молдова. От 2007 г., с решение на ВАК е избрана за „Доцент” по научната 

специалност 05.02.08. „Приложение на ИТ в икономиката (информатика)”. От 2007 е 

хонорован преподавател (доцент) във ВУЗК гр.Пловдив, а от 01.02.2012 – редовен доцент 

във ВУАРР, гр.Пловдив. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Обхватът на преподавателската работа на доц.д-р Мариана Матеева Петрова на 

бакалавърско и магистърско ниво е впечатляващ: лекциите й покриват широк спектър на 

приложението на ИТ в управлението, бизнеса и администрацията.  

Кандидатът е разработил самостоятелно 13 нови учебни курса за ВУАРР през 

последните години, учебни програми за ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” (ИТ в съдебната 

и изпълнителната власт, Управленски информационни системи; Е-бизнес, Е-търговия; Е-

маркетинг, Управление на програми и проекти по структурните фондове), за УниБИТ 

(Информационни системи в бизнеса и Системи за управление на бизнеса и 

администрацията). 

Магистърската програма, която тя координира, както и тези, в които преподава, 

също се отличават с широк обхват, но тук широтата е от друг порядък. В тях е налице 

добре преценен баланс между модули с научна насоченост и такива, които са насочени 

към придобиване на умения. Модулите с научна насоченост отразяват изследователските 

интереси на доц. Петрова (напр. Електронни административни услуги, е-правителство, 

Управление на програми и проекти). Чрез тях систематично се изследват съвременните 

процеси в обществото, развитието и внедряването на ИТ в управлението. Модулите, 

насочени към придобиване на умения, подготвят студентите за различни форми на 

професионална реализация.  

Освен чисто преподавателската дейност, съществен е приносът на доц. Мариана 

Петрова за разработването и развитието на програми за специализация в Центъра за 

квалификация (Информационен мениджмънт, Бизнес ИТ). В резултат са налице отлични 

програми, които се характеризират с чувствителност както към сложността на 

академичните дисциплини, така и към нуждите и стремежите на студентите в България, 

актуални и приложими в практиката. 

Разработени са електронни учебни пособия за осигуряване дистанционно обучение в 

магистърска програма “ИТ в съдебната и изпълнителна власт” и за специализациите 

“Информационен мениджмънт” и “Бизнес ИТ”: Управление на програми и проекти, Е-

правителство и е-управление, Е-бизнес, Интегрирани среди. 

Доц.д-р Мариана Матеева Петрова прилага разработени и издадени 3 учебника [5.1, 

5.2, 5.3]: Електронни административни услуги в публичната администрация, Управленски 

информационни системи, Приложни програмни продукти. 

По проект "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР" 

са разработени 3 електронни учебни пособия на български и английски език. 

В периода 2011-2013 кандидатът изнася лекции по Еразъм в Information Systems 

Management Institute, Рига, Латвия; University of Tartu, Нарва, Estonia. Докладчик и 

модератор е на кръгла маса за преподаватели «Управление качеството на образованието», 

в Кубански държавен университет, Славянск-на-Кубани, Русия (2011).  

През май 2013 изнася 2 публични лекции в Кузбасский ГТУ им.Т.Ф. Горбачева. 
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Кандидатът е провеждал обучения, подготвял и изнасял лекции по проекти: Tempus 

Ib_Jep 13054-98 „Center for Training on EU Industrial and Ecological Standards", по проект за 

обучение на държавната администрация T-Centres (“Bulgarian State Administration IT 

Training- “iGovernment” Project”).  

През 2008-2013 доц.д-р Мариана Петрова организира и ръководи научни семинари, 

работни сесии, кръгли маси за студенти и преподаватели, 3 Студентски научни сессии, 

подпомага научното развитие на дипломанти и студенти посредством научни разработки, 

изследвания и статии в съавторство с тях (поредни номера от пълния списък на научни 

публикации – 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 4.7, 4.11). Научен ръководител е на доклади на 

студенти в международни конференции (2012, 2013). 

Кандидатът е участвал като член и председател на комисии за защити на 

магистърски тези и други изпитни комисии на студенти над 30 пъти, взел е участие в 

научни журита (ВУАРР, ШУ „Св.К.Преславски”). 

Кандидатът членува в национални организации: Съюз по автоматика и информатика, 

Съюз на учените в България, Съюз на икономистите в България. 

Рецензентът отбелязва високата активност на кандидата през целия творчески 

период след получаване на званието Доцент, както в публикационната дейност, така и 

участие в научни международни и национални проекти, множество участия в програмни 

комитети на международни и национални конференции; редколегии на международни 

научни конференции. 

Признание за компетентност в областта на конкурса са рецензираните 5 монографии 

(4 чуждестранни), 5 учебника и учебни пособия. Кандидатът е рецензент на 3 проекта по 

фонд „Научни изследвания” на ВТУ и ШУ „Св.К.Преславски”, независим оценител по 

проект за ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, на проект 

по Lifelong Learning Programme/Leonardo da Vinci. 

Впечатление прави и допълнителната квалификация на кандидата, потвърдена със 

сертификати от проведените обучения в особено актуалната област на Системи за 

управление на качеството и Системи за управление на информационната сигурност  

Всичко това показва по мнение на рецензента, че в последните години доц. д-р 

Мариана Петрова продължава да се развива успешно, като учен и преподавател. 

 

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 
Данните от наукометричния анализ на включената в конкурса за професор научна 

продукция са както следва (съгласно номерацията от 11.1. Пълен списък на научната 

продукция за конкурса с рекапитулация): 

2 монографии [1.1 и 1.2] – единствен автор, 516 стр.  

3 бр. учебници – единствен автор, 484 стр. 

Доклади в трудове на международни научни конференции в чужбина – 11 броя 

(Русия, Латвия, Сърбия);  

Статии в национални списания – 3 броя (REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT 

Publicaţie periodică ştiinţifico-practică, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova) 

[3.3, 3.6, 3.7]. 

Разпределение на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина: 5 

студии (2 в чужбина), 13 статии (6 в чужбина), 16 доклада (13 в чужбина, от които 2 

доклада са пленарни). Публикувани в чужбина са и 3 бр научни тезиси.  

Публикациите в чужбина са предимно в реферирани научни издания: 2.1, 2.3, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.7 и издания с импакт фактор: 3.1 (The IC Impact factor - 5.65). 

Публикувани на български език –  18 броя;  на английски език –  17 броя; на руски 

език - 7 броя. 

По брой на съавторите: самостоятелни – 28 броя, 1168 стр; с един съавтор – 13 броя;  

трима и повече съавтори – 1 броя. 
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Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

Основните приноси на кандидата имат научно-приложен характер и са постигнати 

главно на основата на изследване на технологии, системи, подходи и методи на 

информатиката и анализ на тяхното приложение в конкретни области. 

Доц.д-р Мариана Матеева Петрова определя шест основни задачи, които се решават 

в представените за конкурса научни трудове:  ИТ в изпълнителната и съдебна власт (е-

правителство, е-управление, е-правосъдие); Софтуерни приложения и технологии; 

Интегрирани информационни системи;  Електронни форми и уеб-базирани системи за 

дистанционно обучение;  Управление на учебното съдържание и на учебния процес; ИТ 

в управление на проекти. 

Научната работа на доц.д-р Мариана Матеева Петрова впечатлява със своя диапазон. 

Конференциите, в които е участвала като докладчик и организатор, също са мерило за 

диапазона и задълбочеността на нейните професионални ангажименти.  

Професионалната дейност на доц. Петрова като участник и организатор на 

конференции датира от началото на 90-те години, както показва творческата й 

автобиография. Тя е особено активна и енергична в изграждането на международни 

партньорства и сдружения, като по този начин съумява да събере учени с общи интереси в 

конференции и семинари, отличаващи се с богато разнообразие.   

доц.д-р Мариана Матеева Петрова участва в Програмни и Организационни комитети 

на международни научни конференции (Русия, Украйна, Латвия), изнася и два пленарни 

доклада (2012, 2013).  

От 2010 г. тя е академичен координатор във ВТУ по програма „Еразъм“ с 

университетите в: Латвия, Естония, Австрия, Кипър, Хърватия, Румъния, Словения. 

Приложени са авторитетни отзиви от други университети, научни организации или 

държавни и международни институции и организации: отзиви са представени в 11.9, а 

референции за проведени консултации по изграждане на Системи за управление на 

качеството и одити са приложени в 11.10. 

Като цяло, от общата характеристика на доц.д-р Мариана Матеева Петрова може да 

се отбележи, че тя е реализирал се университетски учен, научен ръководител и мениджър, 

преподавател и добър практик в областта на информационните технологии. Още от 

работата по хабилитационен труд на кандидата проличава нейното умение да решава 

практически полезни научни задачи, като избира подходящи подходи, методи в областта 

на информационните технологии. 

Като изследовател и консултант, нейните научни интереси силно са повлияни от 

задачите, решавани в европейското научно пространство и са реализирани чрез участието 

й в конкретни научни международни или национални проекти и проекти по Наредба 9. 

Това се основава на публикуваните статии и доклади, базирани именно на решаването на 

практически полезни задачи. 

Изследователската работа на доц.д-р Мариана Матеева Петрова е свързана с 

участието й като член или ръководител на договори в 19 проекта, от които 6 текущи: 9 

вътрешноуниверситетски (1 с международно участие), 6 Проекта с национално 

финансиране и съфинансиране от ЕСФ, 3 Научноизследователски проекти с европейско 

финансиране, проект за изграждане на web-базирана система за дистанционно обучение 

във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. 

Специално ще отбележа, че споменатите научни проекти са с резултати в областта 

на конкурса, с приложен характер в практиката. 

(1) ИТ в изпълнителната и съдебна власт (е-правителство, е-управление, е-

правосъдие) – 14 броя [1.1, 2.1, 3.6, 3.7, 3.10, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.14, 4.16, 5.1, 6.2]. 

В монографията „Информатизация на публичния сектор в България” като основни 

приноси могат да се посочат: 

 Извършен е анализ на състоянието, откроени са проблемите и са определени 

тенденциите в развитието на ИТ в публичния сектор; 



5 

 

 Обобщен е световния и европейски опит и индикатори за измерване развитието 

на електронното правителство; 

 Уточнени и обосновани са методическите подходи за оценка на ефективността 

на е-управление и е-правосъдие в България; 

 Следвайки конкретна методика за изследване, разработена и адаптирана от 

автора по методиката на ООН за изследване развитието на е-управление е 

въведен индекс и извършен анализ на състоянието на интернет страниците на 

съдилищата в България. 

 Проведени са изследвания на: ИКТ в териториалните административните 

структури в България; Интернет-страниците на изпълнителната власт; Интернет 

експонираността на съдилищата; Интернет-адресите и имената на домейни в 

сайтовете на съдилищата в България; официалните адреси на електронни пощи 

на съдилищата; съдържанието на Интернет страниците на районните съдилища. 

 Формулирани са препоръки за повишаване ефективността на е-управление. 

Общите проблеми при внедряване на информационни технологии в публичния 

сектор, правят актуални изследванията в тази област не само на национално ниво, но и в 

световен мащаб. Идеята за създаване на комплексна система от индикатори за измерване 

степента на развитие на е-управление в България и методология за нейното практическо 

приложение е необходима. 

От всичко казано по-горе, значимостта на приносите в хабилитационния труд не 

буди съмнение.  

С хабилитационния труд са свързани 6 публикации. 

В [4.14] е специфицирана началната версия на изследване на електронното 

управление в България, последвана от 3.6. 

Изследването на електронните административни услуги в България е 

конкретизирано в 2.1 и 6.2 и доразвито в 4.8. 

Публикациите [4.3 и 4.5] са продължение на изследванията на е-правосъдие в 3.7. 

В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са 

получили международно признание като представителна част от тях са публикувани в 

списания и научни сборници, издадени от международни академични издателства. 

(2) Софтуерни приложения и технологии – 7 броя [2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.3, 6.1]. 

Разработените софтуерни приложения (BestAct, софтуерно приложение за издаване 

искане за справка по Наредба №14/18.11.2009 г. до НБД „Население”, web-базирана 

система за дистанционно обучение на ВТУ „СВ.св.Кирил и Методий”) са актуални и 

реално приложими в практиката,   

(3) Интегрирани информационни системи – 5 бр. [3.4, 3.11, 4.7, 4.9, 5.2]. 

В тази тематична област отново изследванията са в практическото приложение на 

ИТ (Информационна система на съдебното изпълнение, Интегрирана ИС за е-община) 

(4) Електронни форми и уеб-базирани системи за дистанционно обучение – 5 бр. 

[2.2, 4.10, 4.11, 4.12, 6.3]. 

Технологията и организацията на дистанционното обучение [4.12], принципите и 

възможностите за реализацията му се утвърждават като едни от актуалните и популярни 

теми в образованието.  

Практическото значение на проведените изследвания [6.3] може да се търси в това, 

че получените резултати могат да бъдат използвани като теоретична и методическа база 

при разработването на система от мерки за усъвършенстване на обучението във ВУЗ чрез 

уеб-базирани системи за дистанционно обучение и електронните форми.  

Имайки предвид особено важното място на тестовете, авторът предлага [2.2] някои 

принципни постановки, с които всеки преподавател, подготвящ материали за 

дистанционно обучение се сблъсква.  

(5) Управление на учебното съдържание и на учебния процес – 8 бр. [1.2, 2.3, 2.4, 

3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 4.15]. 
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През последните години се налага мнението, че изследователските теми и учебните 

планове в университетите са далече от реалните нужди на софтуерната индустрия. Като 

следствие резултатите от научната работа не се възприемат и прилагат в индустрията, а за 

студентите е трудно да се приспособят към променящата се среда. 

В [2.4 и 3.13] се представя процесът на създаване на учебен план като се мине през 

проектиране на курсовете и взаимовръзките, оценка на цялостния план и др.  

(6) ИТ в управление на проекти – 3 бр. [3.3, 4.2, 4.13]. 

Теорията и практиката свързани с управлението на проектите се развиват в посока на 

изграждане на свои специфични стандарти. При наличието на голямо разнообразие от 

програмни продукти за управление на проекти, при избора на софтуер е необходимо да 

вземе решение за какви задачи ще се използва системата за управление на проекти, да се 

анализира характера на дейността на собствената организация от гледна точка на 

възможността и целесъобразността на приложение на софтуера. 

Оценка на внедрителска и проектна дейност 

Кандидатът е приложил към пакета за участие в конкурса и справка за научни 

проекти към фонд „Научни изследвания” на ВТУ и референции и удостоверения за 

участия в научноизследователски проекти с национално и европейско финансиране. 

Проектираният и разработен софтуер за визуализация на дигитализирани семейни 

регистри и актове по гражданско състояние BestAct е планиран, проектиран и разработен 

за да автоматизира работата със старите семейни регистри и актове по гражданско 

състояние. BestAct подпомага дейността на териториалните звена "ГРАО" и общинските 

администрации и в бъдеще може прерасне в електронен регистър и да предложи богат 

набор от допълнителни услуги. 

Проектираното и разработено софтуерно приложение за издаване искане за справка 

по Наредба №14/18.11.2009 г. до НБД „Население” автоматизира дейността и улеснява 

процедурата за всички потенциални потребители в специализираната администрация на 

съдебната система. 

Под ръководството на кандидата като заместник директор на Център за 

образователни технологии (Дистанционно обучение) през 2002г. е разработена и внедрена 

web-базирана система за дистанционно обучение на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. 

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Нямам съмнение за личния принос на кандидата в рецензираните публикации, 

независимо, че в материалите по конкурса не са представени справки-декларации за 

приноса на съответните съавтори, относно получените резултати. За последното 

свидетелства и обстоятелството, че 28 от публикациите са самостоятелни, а от 

съвместните 14 публикации, в 10 от тях кандидатът е първи автор, което предполага 

водещото и преобладаващо участие на кандидата. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Рецензентът не намира съществени научни грешки в представените разработки и 

публикации, но си позволява да направи няколко критични бележки и препоръки, в по-

голямата си част насочени към  подобряването на бъдещите изследвания и публикации: 

- В своята бъдеща публикационна активност доц. д-р Мариана Матеева Петрова 

би могла да наблегне на повече публикации в реферирани издания и издания с 

отворен достъп. 

- Да се засили активността при ръководството на научни работници и докторанти 

и установяване на специфична собствена школа в предметната област на 

научните изследвания.  

6. Лични впечатления 

Познавам доц.д-р Мариана Петрова от 2011 г., когато беше поканена да води лекции 

по дисциплините „Информационни системи в бизнеса” и „Системи за управление на 
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бизнеса и администрацията” пред студенти от магистърска програма „Електронен бизнес 

и електронно управление” към катедра „Компютърни науки”, УниБИТ.  

Мога да свидетелствам пряко за дълбоката ангажираност на кандидатката с 

обучението на студентите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Документите и материалите, представени от доц.д-р Мариана Матеева Петрова 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на ВУАРР.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани 

извън материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор” и „доцент”. В работите на 

кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили 

международно признание като представителна част от тях са публикувани в списания и 

научни сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните 

разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към 

учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на доц.д-р Мариана 

Матеева Петрова е несъмнена.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на 

Научното жури да изготви доклад-предложение за избор на доц.д-р Мариана Матеева 

Петрова на академичната длъжност „професор” във ВУАРР по професионално 

направление 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки. 

 

26.12.2013 г.    Рецензент:  

     

(проф.д-р Румен Николов)  

 


