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РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

на доц.д-р Мариана Петрова 

Представените за конкурса 42 научни публикации (виж Приложение 11.1: 
Списък на публикациите за участие в конкурса и Приложения 6: Публикации по 
видове) тематично попадат в следните основни направления: 

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

(2) Софтуерни приложения и технологии 
(3) Интегрирани информационни системи 
(4) Електронни форми и уеб-базирани системи за дистанционно обучение 
(5) Управление на учебното съдържание и на учебния процесс 
(6) ИТ в управление на проекти 
 
(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 

 
Петрова, М. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ, изд. Фабер, 2013, Монографии 
В  монографията в обем на 428 страници с приложенията систематично са 

разгледани актуални проблеми на информатизацията на публичния сектор в България, 
степента на интегрираност в информационното общество у нас.  

Внедрявани и използвани първоначално за автоматизиране на отделни 
административни задачи, впоследствие за поддръжка на отделни процеси, днес 
приложението на съвременните информационни технологии е насочено към промяна 
начина на административното обслужване.  

Модел, който интегрира в себе си посочените основни направления за внедряване 
на информационни технологии в публичния сектор, е електронното управление. 
Развитието на е-управление вече се възприема като функция на държавата, а не само 
като готовност на дадена страна за включване в информационното общество. 

Съдилищата като част от обществената система, не могат да останат извън 
тенденциите за интеграция, като предпоставка както за изграждането на електронно 
правосъдие в България, така и за своевременното свързване на българската съдебна 
система в единните европейски структури. 

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. 

Въпреки многото публикации за състоянието и развитието на ИКТ, за 
отражението им върху обществото, анализиращи в една или друга степен новите 
измерения на информационното общество, все още не са достатъчно публикациите, 
още по-малко изследванията свързани с приложението на ИТ в публичната 
администрация. 

В този аспект са определени на целите на монографията, които са свързани с 
изследване на: 

 процеса на информатизация на публичното управление и приложенията на 
информационните технологии в публичния сектор; развитието на 
концепциите за публичното управление в информационното общество; 

 развитието и състоянието на е-управлението в България и създадената правна 
рамка; 
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 Системите от индикатори за измерване степента на развитие на е-управление 
са предмет на трета глава; 

 ИКТ в изпълнителната власт; 
 Интернет страниците в изпълнителната власт; 
 онлайн присъствието и Интернет експонираността на органите на съдебната 

система, анализирани са 182 Интернет страници; изследвани и анализирани 
са Интернет-адресите и имената на домейни в сайтовете на съдилищата; 
официалните адреси на електронни пощи на съдилищата; 

 съдържанието на Интернет страниците на всички 113 районни съдилища в 
България. Изведени са 81 индикатора за съдържание, групирани в 13 групи. 
Анализът обхваща резултатите по групи индикатори, както и по съдебен 
район на Окръжни и Апелативни съдилища. Оценките по индикаторите са 
използвани за образуване на крайния индекс чрез метода на линейното агрегиране. 

От първостепенна важност е разкриването на мястото и ролята на 
информационните технологии в реформата на съдебната система, основавайки се на 
нормативните актове, регламентираща дейността на съдебната система, които 
съдържат в разпоредбите си изискване за съществуване на web-сайтове на съдилищата. 

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. Предложеният индекс може да бъде развит, чрез въвеждане на тегла на отделните 
групи индикатори. 

В глава първа се разглежда процеса на информатизация на публичното 
управление и приложенията на информационните технологии в публичния сектор; 
развитието на концепциите за публичното управление в информационното общество. 

Използването на ИКТ в демократичната практика се възприема като нова 
възможност за прозрачност на институциите, за подобряване на комуникацията с 
държавната администрация и за обогатяване на съдържанието и обхвата на диалога с 
тях. Всичко това обаче изисква радикална промяна и преход от традиционно към 
електронно взаимодействие, което от своя страна, налага съществени трансформации 
във вътрешната работа на администрациите. Поради своята същност и реализирането 
на преход от линеен към мрежови модел организация, тези трансформации могат да 
бъдат сложни за управляване. 

Глава втора представя развитието и състоянието на е-управлението в България и 
създадената правна рамка. 

България, като член на ЕС, е в процес на реализиране на сложната и неотложна 
задача да подпомогне своите административни институции, така че те да са в 
състояние да посрещнат новите предизвикателства, пред които се изправя 
глобализиращия се свят.  

Информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в 
различните сфери на човешката дейност, с оглед на нуждата от управление на 
огромното количество информация, станаха достъпни както за публичните 
организации, така и за правораздаването, което постави пред тях нови изисквания.  

В условията на икономическа и финансова криза, усилията на България като 
пълноправната членка на Европейския съюз, са насочени към постигане на устойчиво 
развитие, борба с корупцията, подобряване на съдебната система и модернизиране на 
администрацията. Съгласно информационната стратегия на правораздавателните 
органи на Република България и плана за нейното изпълнение, са разработени 
информационни системи, които са от изключителна важност за оптимизиране работата 
на съдебната система. Тези системи са предпоставка както за изграждането на 
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електронно правосъдие в България, така и за своевременното свързване на българската 
съдебна система в единните европейски структури. 

Анализирани са публично достъпни официални документи и резултати от 
различни проучвания в периода 2001-2010 за състоянието и проблемите при 
използването на съвременни ИКТ от местната и държавна администрация в България. 

Системите от индикатори за измерване степента на развитие на е-управление са 
предмет на трета глава. 

Два подхода илюстрират международния опит – индекс на готовността на 
страните от света да използват електронното правителство, формиран от ООН (Global 
E-Government Survey) и система от индикатори за измерване равнището на развитие на 
електронното правителство в страните от ЕС (eGovernment indicators for benchmarking 
eEurope). 

Сред различните способи за разпространение на информация на официалните 
сайтове с най-голяма ефективност е възможността на граждани и организации за 
достъп до дейността на публичните органи и тяхната администрация и в частност на 
съдебната система. Това ще укрепи доверието на обществото към съдебната система, 
своевременно ще реши голяма част от възникващите въпроси, правейки дейността й 
прозрачна.  

Методиката за изследване за състоянието на ИКТ в изпълнителната власт в 
България е подробно представена в четвърта глава.  

Авторът анализира състоянието на ИТ ресурсите в изпълнителната и съдебната 
власт, като прави извода, че те се управляват фрагментирано, което е предпоставка за 
неефективност, преразход и нецелесъобразност. Добрата практика показва, че 
системите следва да функционират на базата на унифицирани и формализирани обекти 
(данни, документи, процеси, технологични решения и т.н.). 

Авторът предлага индекс за измерване на развитието на представянето в интернет 
на районните съдилища. Въз основа на изискванията, определени от Висшия съдебен 
съвет, са изведени 81 индикатора за съдържанието на интернет съдебните страници. 
Въз основа на експертна оценка индикаторите са групирани в 13 групи по съдържание. 
Приложената скала за оценка описва наличието на съответното съдържание. Процесът 
на оценка включва присвояването на числови стойности на качествената информация 
за съдържанието. С цел да се осигури по-лесна сравнимост, e използвана бинарна 
номинална скала (0= съдържание не е налично; 1=съдържанието е налично). 
Предложеният индекс може да бъде развит чрез схема за тегла - като се въведат тегла 
на отделните групи индикатори въз основа на преценка от експерти на важността на 
съответното съдържание. Авторът използва резултатите от оценките по индикаторите 
за образуване на крайния индекс чрез метода на линейното агрегиране, при което 
оценките на индикаторите се сумират и нормализират.  

Изводът е, че все още за цялостна интегрирана информационна система в 
съдебната система не би могло да се говори по друг начин, освен в бъдеще време.  

Информатизацията на публичното управление е процес, който изисква много от 
административния капацитет.  

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. Добрите практики – индекс на готовността на страните от 
света да използват е-правителство, формиран от ООН и система от индикатори за 
измерване равнището на развитие на е-правителство в страните от ЕС могат да се 
адаптират и за България. 
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Настоящото изследване е стъпка в тази посока, а на основата на получените 
резултати се формулират и препоръки към законодателната, съдебната и 
изпълнителната власт, както и към общините в Република България. 

 

Penchev, P., Petrova, M. E-administration Veliko Tarnovo on the way of providing 
easy access to information and services for the citizens and the business in the area, 
Fakultetu za pravne i poslovne studije”, Novi Sad, 2010, 439-456 p., студия 

Реализацията на електронното правителство е от стратегическо значение за 
надеждно и ефективно електронно правителство. Това е процес, който изисква много 
административен капацитет с цел по-добро планиране и процедури за контрол, добро 
обучение за човешки ресурси и определяне на показателите за измерване на успеха и 
ефективността на е- правителствената програма. 

Необходимостта от изграждане и функционирането на системата на е-управление 
се характеризира, от една страна с необходимостта да се подобри взаимоотношението 
между обществото/бизнеса и публичната власт, а от друга - за подобряване качеството 
на обществените услуги и ефективността на държавното управление. 

В студията се анализира степента на реализация на електронни услуги за 
гражданите и бизнеса в Областна администрация Велико Търново.  

Разработените две електронни административни услуги по смисъла на ЗЕУ по 
проект на ОПАК „Интегрирано административно обслужване на централно и местно 
ниво и предоставяне на административни услуги” са с голям социален ефект: 1) 
“Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за 
политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредба за прилагане 
на чл. 4 от същия закон” и 2)“Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка” 
–издаване на удостоверения, че имотът не е актуван като държавен, за снабдяване с 
нотариални актове по обстоятелствена проверка.  

 
Статии 3.6 (The Bulgarian electronic government in 2011 – challenges and 

prospects), 3.7 (Петрова М.М., Г.Димитров. E-правосудие - гарантии эффективной 
судебной системы. Инициативы в Болгарии), 3.10 (Петрова М., Ф. Филипов, 
Усъвършенстване на административното обслужване в общинска администрация 
Ямбол), доклад 4.14. (The Bulgarian Electronic Government - state and perspectives), 
тезиси 6.2. (Providing administrative services electronically in Bulgaria), както и 
разработения учебник 5.1. (Електронни административни услуги в публичната 
администрация) изследват и анализират актуалното състояние на внедряването на ИТ 
в публичния сектор, развитието и внедряването на електронни административни 
услуги.  

Основен акцент се поставя на електронното управление, но съдилищата като част 
от обществената система, следват тенденциите за интеграция, като предпоставка както 
за изграждането на електронно правосъдие в България. Информационните и 
комуникационни технологии и тяхното приложение в различните сфери на човешката 
дейност, с оглед на нуждата от управление на огромното количество информация, 
станаха достъпни както за публичните организации, така и за правораздаването, което 
постави пред тях нови изисквания. Анализират се проблемите при изграждане на е-
правосъдие в България, както и предложения за своевременното им отстраняване 
(както по отношение задълженията на България като член на ЕС, така и свързани със 
Закона за електронното управление, електронния подпис и др.). 
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Проведените изследвания и анализи по актуални проблеми на внедряването на 
електронното управление и електронното правосъдие са намерили отражение в 
разработените и представени на международни конференции доклади: 4.3, 4.5, 4.8. 

4.3 Petrova M. Исследование web-сайтов районных судов Болгарии на 
соответствие нормативным требованиям, VI международная научная конференция 
"Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ 

Официално към момента няма единен стандарт и минимални изисквания за това 
какво трябва да се съдържа в една интернет страница на съдилище. Такива изисквания, 
обаче, са заложени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт и приетото от Висшия Съдебен Съвет примерно съдържание на 
Интернет страница на съд. 

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт (ЗИД ЗСВ) е изготвен в съответствие с приоритетите в приетата 
Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Част от разпоредбите 
са естествена последица от препоръките в Доклада на Комисията до Европейския 
парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 
проверка от 18.07.2012 г.   

Проучването е реализирано в периода 07-14.01.2013 г. за съответствие с 
нормативната уредба: Предложенията на ВСС са допълнени и развити по определени 
показатели. 

Изследването се провежда въз основа дали съответните функции могат да бъдат 
открити и достъпни лесно от средния потребител, а не дали те действително 
съществуват. Въпреки че е възможно, макар и неправдоподобно, да се претърсват 
сайтовете щателно за цялото съдържание и функции, този подход пропуска ключовия 
момент, че средния потребител трябва да  намери информация и функции, бързо и 
интуитивно в даден сайт, за да е "използваем", с лесно откриваемо съдържание от 
предвидените бенефициенти. 

Анализирайки сайтовете на районните съдилища се констатира, че те се нуждаят 
от сериозна реорганизация, доколкото са създадени по своята структурна схема 
(съгласно организационна диаграма на институцията). Тези сайтове трябва преди 
всичко да помагат на гражданите да намират информация и да получават тези услуги, 
от които действително се нуждаят. Гражданите и бизнеса трябва да имат възможността 
да получават информация, такава, каквато им е необходима и когато им е необходима, 
а не когато правителството желае да им я даде.  

 
 
4.8 Petrova M. Research of the electronic administrative services in the administrative 

structures of the districts of Bulgaria 
Изследването на предоставяните електронни административни услуги (ЕАУ) от 

българските публични организации не е нов феномен, но по една или друга причина 
липсват системни изследвания на проблема. За да се отговори на поставените 
изследователски въпроси, беше проведено емпирично изследване на използването на 
ЕАУ в териториални администрации и в териториални звена на централната 
администрация на изпълнителната власт на областно ниво на територията на област 
Търговище, област Ямбол, област Пазарджик и област Хасково.  

Бяха съставени въпросници с подбрани въпроси, следвайки националните 
стратегии, проведени изследвания, както и съобразени с нормативната уредба на 
национално и европейско ниво относно въвеждането на ЕАУ в държавната 
администрация. 
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Освен проверка на поставените хипотези е потърсен отговор и на взаимовръзката 
между факторите, които според теоретичната рамка влияят върху административните 
решения, по повод на ЕАУ в публичната администрация. 

Въз основа на изследователските цели и формулирания теоретичен модел 
теоретичните концепции бяха трансформирани в емпирични индикатори, които да 
позволят събиране и обобщаване на информация за възлагането на ИКТ услуги в 
централната администрация. С оглед осигуряването на устойчивост въпросите бяха 
съобразени с концепциите, които са предназначени да измерват. Резултатите са 
публикувани само в агрегиран вид и се използват само за научни цели.  

Проведеното изследване показа актуалността му, както и необходимостта от 
продължаване изследванията в тази насока към проучване и анализ на реалното 
състояние на предоставяните ЕАУ във всички структури на държавната администрация 
на централно и местно ниво. Наложителен е редовен мониторинг на въвеждането на 
ЕАУ за да се гарантира изграждането на устойчиво информационно общество на 
справедлива социална и икономическа цена. 

 
4.5. Petrova M. Internet-presence and internet-exposure of the courts in Bulgaria, VI 

международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", 
КузГТУ, г. Белово, 17-18.05.2013 

Позиционирането на уеб-страниците на съдебните институции беше оценено с 
помощта на класирането на отделните сайтове в списъка с намерените резултати при 
търсене по името на съответния съд в масово използваната Интернет-търсачка 
“Google”- както и на броя на препратките към тях от други сайтове, включени в базата 
данни на Google. Затова наред с въпросите за наличието на уеб-сайт (Интернет-
присъствие) не трябва да се пренебрегват и въпросите, свързани с Интернет-
експонираността на съответния сайт. 

Тествани 182 уебсайта на съдебната система в България. Не се изследва 
равнището на индивидуална експонираност на отделните сайтове на съдилища, а се 
прави по-скоро един общ преглед на експонираността на самата категория “сайтове на 
съдилища” като цяло. 

Не малка част (123 съдилища, или – 67,58 %) от разглежданите органи на 
съдебната власт са избрали да публикуват сайта си със собствено име на домейн, като 
се наблюдава разнообразие от предпочетените адресни области – .org, .com, .net, .info, 
.eu и .bg, която е предпочетена при името на 6,04 % от всички съдилища. Едва 34 (или 
18,68 %) от съдилищата (от общо 182), имат разположени сайтове като под-домейни на 
сървъра Court-bg.org. Останалите 25 (13,74 %) са разположени като под-домейни на 
сайтовете на хостинг-доставчиците им, като .haskovo.net, .sliven.net и дори на free-
сървърите Hit.bg и Free.bg.  

Една значителна част 112 (91 % от 123) от съдилищата със сайтове със собствено 
име на домейн са избрали име извън адресната област .bg, като предпочитанията им са 
най-вече към адресната област .org – 64 съдилища, следвана от .com – 37, .info – 5, .eu – 
4 и .net – 2, докато съдилищата, избрали адресната област .bg са само 11. 

Наблюдава се една хаотичност в присъствието на съдилищата в Интернет, макар 
и всяко от тях да има собствен сайт и качена информация на него. Това се дължи на 
твърде различните системи за наименуване на домейните на сайтовете. В 
регистрацията на домейните също има различия - освен в .bg-зоната има регистрирани 
.org и дори .com-сайтове. Анализът показа, че липсва единна система за наименуване 
на интернет страниците и избора на домейни, което предполага, че при всеки отделен 
случай се търси най-удобното за момента решение.  
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4.16. Петрова, М. и др. Исследование осведомленности населения Кемеровской 
области о системах электронных услуг и электронного правительства, 5-я 
международная научно-практическая конференция „Бизнес компетенции”, 20-22.11. 
2013, Рига, Латвия 

Проведените изследвания за информираността на гражданите за предоставянето 
на електронни услуги беше на основа на разработените анкети за проучване. 
Проучването беше реализирано съвместно с лабораторията по социални и социално-
психологически изследвания на филиала на КузГТУ в гр.Белово. 

Основният метод на изследване е анкетирането, а за основа е взета анкетата на 
латвийските изследователи, модифицирана за руската система: 
[http://webanketa.com/forms/68tk2c1fcgr3eshjcctk4/ru/]. 

Анализът и систематизацията на данните се проведе с използване на 
възможностите на системата за виртуални изследвания VirtualExS. 

 
(2) СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – 7 БРОЯ: 2.5, 3.1, 3.2, 

3.5, 4.1, 5.3, 6.1 
 
Петрова, М. Проектиране и разработване на WEB базирано приложение за 

автоматизация на дейността на органите на съдебната власт, “De Jure”, 
официално издание на ЮФ на ВТУ, бр.1, 2014 г. (под печат) 

За ефективното функциониране на съдебната система е важно да се осигури 
свободен достъп и обмен на информация между органите на съдебната власт, 
държавната администрация,  както и с гражданското общество и бизнеса. 

Проектираното и разработено софтуерно приложение за издаване искане за 
справка по Наредба №14/18.11.2009 г. автоматизира дейността и улеснява процедурата 
за всички потенциални потребители в специализираната администрация на съдебната 
система. 

Въвеждането на много и различни информационни системи в органите на 
съдебната система налага осигуряването на надеждна свързаност между отделните 
институции и повишаване на уменията на работещите с тях.  

Предвид увеличената мобилност на населението в последните години възникна 
проблем с откриването на граждани за да им бъдат връчвани призовки, съобщения и 
други съдебни документи. Възникна необходимостта във всяка съдебна структура да 
има лица, които имат достъп до национална база данни „НАСЕЛЕНИЕ”, уредено в 
Наредба №14/18.11.2009 г. с цел извършване на справки за актуалното гражданско и 
семейно състояние на лицата. Това значително улеснява работата и премахва една от 
основните причина дела да не бъдат завършвани в законоустановения срок. 

Разработването на софтуер, чрез който да се автоматизира и улесни още повече 
процедурата по искане и издаване на справки би било много полезно за практиката в 
съдилищата. Тъй като служителите, които изискват такива справки са много в дадената 
структура – секретари, деловодители – то би било още по-добре, ако този софтуер бъде 
разработен, така, че да се предостави на всички мрежови достъп до приложението с 
една обща база данни.  

Потенциалните потребители на разработеното приложение са служителите в 
специализираната администрация на съдебната система – граждански и наказателни 
деловодители, секретари, призовкари, служители в бюро „Съдимост”, както разбира се 
и служителя, който има достъп до НБД „Население” и издава исканите справки. Те 
трябва да притежават основни познания за работа с персонален компютър и най-вече 
работа със който и да е от разпространените уеб браузъри. Инсталацията и 
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администрирането се предвижда да се прави от системния администратор на съда, ако 
той има назначен такъв или чрез отдалечен достъп, който може да бъде осигурен.  

 
Petrova M., Bestact – software for visualization of digitalized family registers and civil 

status acts, Journal of Information Engineering and Applications, International Institute for 
Science, Technology and Education, ISSN (Paper) 2224-5782 ISSN (Online) 2225-0506, 10-
12, Vol 3, No 10 (2013), The IC Impact factor value - 5.65 

Според изискванията на нормативната уредба регистрите на актовете за 
гражданско състояние се образуват за всяка община, съхраняват се в териториалните 
звена „ГРАО” 130 години, след което се предават в Държавния архив. Най-старите 
семейни регистри са от 1893 и състоянието им в повечето общини е много лошо. 
Логичният изход от ситуацията е дигитализацията на тези регистри. 

Програмният продукт BestAct планиран, проектиран и разработен за да 
автоматизира работата със старите семейни регистри и актове по гражданско 
състояние. Визуализирането на дигитализираните семейни регистри и актове по 
гражданско състояние е с възможност за търсене по критерии.  

Целта на Програмният продукт  е да подобри значително обслужването на 
гражданите в направление „ГРАО“ чрез драстично намаляване на технологичното 
време за справки в Личните Регистрационни Картони (ЛРК), както и облекчаване 
работата на служителите. 

В BestAct от самото начало е предвидена възможност за прикачване на снимка на 
акта към записа в базата. Тази възможност се използва широко от общинските 
администрации и е в ход процес на пълно въвеждане на всички актове – и стари и нови, 
които се съхраняват в общините. 

BestAct подпомага дейността на териториалните звена "ГРАО" и общинските 
администрации в приложението на съвременни и утвърдени софтуерни решения, 
създавайки условия за технологично развитие и осигурявайки по-доброто 
административно обслужване на гражданите, както и подобряване на качеството и 
сигурността на работа на общинските администрации като цяло. 

От съображения за сигурност програмният продукт за визуализация на семейни 
регистри и актове по гражданско състояние BestAct е защитен от копиране на 
програмния код (сорс код). 

BestAct е проектиран така, че в бъдеще когато българското законодателство 
позволява, той да прерасне в електронен регистър и да предложи богат набор от 
допълнителни услуги. 

 
Петрова, М. Методи за управление и анализ на информационния риск – Издател, 

ВТУ, УниБИТ, 39-45, бр.1-2, 2012 
Информационната сигурност според ISO/IEC 27001:2006 ISMS е съвкупност от 

три елемента:  конфиденциалност; цялостност; наличност на информацията. Тя цели да 
предпази информационните ресурси на организацията, без да е в противоречие с 
безопасността на персонала, законите и нормативните актове, както и общоприетите 
морални принципи.  

Управлението на информационната сигурност и информационния риск е 
концепция, което съдържа схващането, че организацията  съществува, за да предоставя 
услуги за потребителите в съответствие с техните нужди, и да гарантира икономически 
най-ефективното използване на ИТ активите и информацията.  

В статията са разгледани методи за анализ на риска съгласно ISO/IEC 27005:2009 
– GRAMM,  CRISAM, OCTAVE, EBIOS, МЕHARI, ARIMA. 
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Петрова М. Информационна сигурност чрез технологии, обучение и процедури, 
XI международна конференция “Сигурността в Югоизточна Европа в търсене на 
интелигентни решения”, 2013 

Информационната сигурност зависи от хора, процеси и технологии. Хората 
следват процесите и използват технологии, за да предпазят информационните ресурси. 
Игнорирането на който и да е от тези елементи е равносилно на  игнориране на 
информационната сигурност като цяло. Необходимо е обучение не само в правилата и 
процедурите по сигурността, но и постоянна програма за изграждане на съзнание. 

Управлението на информационната сигурност и информационния риск е 
концепция, което съдържа схващането, че организацията  съществува, за да предоставя 
услуги за потребителите в съответствие с техните нужди, и да гарантира икономически 
най-ефективното използване на ИТ активите и информацията.  

Сигурността на информацията и управлението на риска е инвестиция, насочена 
към намаляване на оперативните разходи или разходите при разкриване на нови 
източници на печалба. 

Предизвикателствата пред информационната сигурност трябва да се разглеждат в 
три основни аспекта: икономически (бизнес и финансовите институции), физически 
(физическото изражение на всяка система на управление) и човешки (хората, които се 
разглеждат като най-слабото звено). На национално ниво трябва да има концентрирани 
усилия от всички институции, които работят в тази сфера – от органите, които 
отговарят за превенция, до тези, които работят по правоприлагането. 

 
Петрова М. Приложни програмни продукти, учебник, ВУАРР, 2013  
Учебникът по дисциплината е съобразен с практическата реализация на 

студентите в областта на автоматизирано обслужване информационните дейности в  
туристическия и аграрния сектор и икономическата сфера.  

Целта е студентите да придобият знания, умения и компетенции по: обработка на 
информация с конкретни приложни програмни продукти в туристическия и аграрния 
сектор, сферата на управление.  

Освен със Системи за управление на документите, Електронни административни 
услуги, Електронно фактуриране студентите се запознават с видове иновационни 
програмни продукти, специфични за конкретния сектор: професионален софтуер за 
арендатори; за очертаване на земеделски блокове; за изчисляване и изплащане рента в 
пари, в натура или комбинирано, специализиран софтуер за управление на автопарка 
от земеделска техника; системи за цялостно управление на туристически комплекси, 
хотели и ресторанти, система за управление на взаимоотношенията с клиентите; 
интегрирани системи за управление на корпоративните ресурси. 

 
Tsvetkov, K., Petrova, M. Is there any truth in „ProjectLibre the open source replacement of 
Microsoft Project”?, Computer Modelling and New Technologies, 2012, vol. 16, no. 2, 23–27 
Tsvetkov, K. Petrova, M. Is there any truth in „ProjectLibre the open source replacement of 
Microsoft Project”?, The 11th International Conference Information Technologies And 
Management 2013 

An intensely intriguing announcement of major producers of open source software stir 
specialists in project management, namely message “ProjectLibre: the open source 
replacement of Microsoft Project”. In 2012 the founders of OpenProj announced that they 
forked the project and will be releasing a new version of OpenProj in August 2012. The name 
of the fork is ProjectLibre. 

Is it going to try to prove and is it possible to use this software in the learning process 
for the preparation of students and professionals will try to answer in this article. This issue is 
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especially actual in Higher Education, as the main reason for people to university is a good 
realization that he would have offered and given trend more and more employers to run a 
Linux-based systems and to use free software in the near future, their experience with open 
source products would definitely give them a significant advantage in the labour market. 

 
 
(3) ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ – 5 БРОЯ: 3.4, 3.11, 

4.7, 4.9, 5.2 
 
Petrova M., Varbanov St. Implementation of information system of enforcement in 

Bulgaria, according to the Law on Private Enforcement, University of Daugavpils, 
Daugavpils, Latvia (in print) 

От влизането в сила на Закона за частното съдебно изпълнение (2007 г.) до 
момента задължението за внедрена и функционираща  информационна система на 
съдебното изпълнение не е изпълнено. Създаването и въвеждането на портал за 
съдебното изпълнение е от първостепенно значение за Инспектората към Министъра 
на правосъдието по ЗСВ. 

Необходимостта от реализирането на „е-Съдебно изпълнение - Портал на 
съдебното изпълнение” чрез изграждане на Информационна система на съдебното 
изпълнение (ИССИ), е обоснована, както от изпълнение на законови изисквания, така и  
от потенциалния ефект, който би имал. 

Изграждането на Портала на съдебното изпълнение ще повиши оперативността и 
прозрачността и ще стимулира многократно събираемостта, като същевременно ще 
облекчи работата на служителите и ще поеме голяма част от пасивните им задължения. 

Основна цел на ИССИ е модерно обслужване от страна на администрацията и на 
съдебната система, чрез: улесняване на оперативните процеси; повишаване на 
административния капацитет за извършване на по-голям обем услуги; повишаване на 
информационната обезпеченост. 

Реализирането на ИССИ ще доведе до значително повишаване на аналитичните 
възможности на администрацията, ще улесни управленските решения, ще подобри в 
значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по 
принудително изпълнение и администрацията, и ще отговори в най-голяма степен на 
нарастващия интерес към достъпа до обществена информация и предоставяне на 
електронни услуги. В този смисъл ИССИ ще намали пряко и текущите бюджетни 
разходи на администрацията за консумативи, комуникация и човешки ресурс.  

 
Петрова М., Тошко Георгиев, Интегрирана информационна система за 

управление на община „ИМЕОН”, модул „Местни данъци и такси”, сб. Е-правосъдие, 
е-управление и информационна сигурност, ПСИТ-Гарант ООД, 2011, стр.66-76 

В контекста на приемането на България в ЕС местната власт е изправена пред 
едно голямо предизвикателство - децентрализация на общините. Децентрализацията е 
процес на прехвърляне на правомощия и ресурсите за тяхното упражняване от 
държавните органи към общината с цел укрепване на местното самоуправление. 

Това извиква необходимост общините да усъвършенстват своето финансово 
развитие и управление, баланс между приходите и разходите, които осъществяват, 
равновесие между свободен местен избор и необходимост от финансова стабилност, 
възможно най-висока съобразеност с нуждите, мнението и предпочитанията на 
гражданите при предоставяне на публични услуги. 
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Представената интегрирана информационна система включва модул „МЕСТНИ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, който автоматизира дейностите, извършвани в общинска 
дирекция „Местни данъци и такси”. 

 
Petrova M., Criteria for choosing an ERP system, IV межрегиональная научно-

практическая конференция с международным участием, Инновации в угольной 
отрасли и экономике Кузбасса, Филиал ГУ КузГТУ, Белово, 28-29 апреля 2011, т.1, 
стр.299-303 

Enterprise Resources Planning (ERP) includes inside and outside for the company 
managing information, regarding finances, accountancy, production, sales, services and 
others by an integrated computer-based application. The purpose of this system is to organize 
and manage the informational streams between all business functions in the boundaries of the 
organization, as well as manage the connections with outside counteragents.  

ERP is unified, using common database and communication environment, system of 
functional tools, which covers all the aspects of company management and provides the 
employees from all the departments to receive immediately the whole information, needed to 
perform their duties. 

The implementation of an ERP system is just a step from a continuous process of 
company elaboration, to passing to a higher level of organizational and informational 
development. 

The final goal is to improve the results from the organization activities: “higher 
competitive power”, “closer to the client” by targeted impact on one or several of the 
following system elements: Processes; Technologies; Organizational structures; Role on the 
job and method of work. 

 
Petrova M., F.Filipov. Information system, servicing the revenue from local fees and 

taxes - functionality and security, IX Международная научная конференция "Наука и 
образование", КемГУ, г. Белово, 28-29.03.2012, т.1, стр.169-172 

Проектът за “Информационна система, обслужваща приходите от местни данъци 
и такси” (ИСОПМДТ) е част от стратегията на Община Ямбол за изграждане на 
модерна информационна инфраструктура, позволяваща взимане на децентрализирани 
управленски решения. Основен аспект  е съхранението на данните в единно 
хранилище, осигуряващо съвременни средства за достъп, преглед и анализ на 
информацията, с цел информационно осигуряване на процеса на вземане на решения 
при изпълнение на основните функции на Община Ямбол. 

Съществуващата в момента организация на работа в отдел „Местни данъци и 
такси” (МДТ) е сведена до използването на пакет от програмни продукти, 
предоставени от Национална агенция по приходите (НАП). В моментното си състояние 
системата не дава възможност за формиране и отпечатване на съобщения, справки за 
задължения,  прецизиране и предоставяне на алтернативни начини за плащане, като 
интернет портал за електронно разплащане или мобилен телефон. Предоставената 
функционалност не може да осигури практическото информационно осигуряване на 
съвременните, бързите и динамични промени в законодателството, като предстоящото 
децентрализирано определяне размерите на данъците и преминаването на други 
данъци в групата на местните, като например патентния.  

ИСОПМДТ ще обхваща: пълно информационно осигуряване на основната 
дейност на направленията в отдел „Местни данъци и такси”; автоматизиране на 
спомагателната дейност на отдела; бързо и гъвкаво генериране на справки, отчети и 
анализи за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”; съхранение, обработка и 
управление на данните в единно хранилище; защита на данните от неправомерен 
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достъп, както и от физическо разрушаване; WEB базиран достъп на потребителите и 
администриране на системата. 

 
Петрова, М. Управленски информационни системи, ВУАРР, В.Търново, ISBN 

2013 
Програмата по дисциплината комбинира възможностите на информационните и 

комуникационни технологии с мениджмънта и стратегиите на търговските 
организации. Съдържанието на дисциплината е съобразено с практическата реализация 
на студентите в областта на автоматизирано обслужване информационните дейности в 
управлението и икономиката.  

Дисциплината има за цел да даде специализирани познания по подходите, 
техниките и средствата за управление на информационните системи. Преподаваният в 
лекциите материал дава специализирани знания по съвременните технологии, 
осигуряващи функционирането на информационните системи. 

Студентите се запознават с Финансови информационни системи, 
Информационни системи за управление на човешките ресурси, Информационни 
системи за управление взаимоотношенията с клиенти и доставчици, Системи за 
електронно управление на документите. 

Представени са значителен брой примери на съвременни решения за фирмите с 
конкретни, актуални на българския пазар управленски информационни системи: 
1С:Предприятие, Глобус ERP, Infor ERP SyteLine, Колибри® ERP, MACS. 

Чрез предоставените възможности за безплатен достъп до конкретни Web 
базирани решения и Демо версии, всеки студент трябва да създаде своя реална 
система, като въведе и използва данни в зависимост от сферата си на дейност. 

 
(4) ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И УЕБ-БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – 5 БРОЯ: 2.2, 4.10, 4.11, 4.12, 6.3 
 
Петрова М., Д.Милев, Электронный учебник – неизменным инструментом для обучения 

студентов Великотырновского университета, IV межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием, Инновации в угольной отрасли и экономике 
Кузбасса, Филиал ГУ КузГТУ, Белово, 28-29 апреля 2011, т.2, стр.183-187 

В наши дни все более становиться актуальным использование электронных 
учебников в процессе обучения студентов в различных дисциплинах. Статья 
затрагивает основные характеристики и особенности современных электронных 
учебников. Здесь рассмотривается разработанное авторам электронное пособие 
“Введение в ИТ”, где они проанализировали преимущества  его применения в 
обучении студентов ВТУ “Св. св. Кирилла и Мефодия”. 

Созданный электронный учебно-методический комплекс может применяться для 
компьютерно-базированного обучения (Computer-Based Training, Computer-Based 
Tutorials, Computer-Based Teaching), использовать для самоподготовке от студентов 
или для компьютерно-подпомагающего обучения (Computer-Aided Instruction, 
Computer-Aided Learning, Computer-Based Learning, Computer-Based Teaching, 
Computer-Aided Teaching), ползоваться в качестве дополнения к традиционным 
способам обучения. 
 

Петрова, М., Петрова И. Создание и использование электронных ресурсов в 
обучении школьников начальной школе, VI научно-практической конференции  
«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, 10-25 марта 2011, 219-221, Сборник научных 
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статей/Под редакцией профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 2011. Выпуск 6 - 252с. - ISSN 1996-451Х  

Разработанные уроки представляют мультимедийный продукт, созданный 
совместно с Microsoft PowerPoint 2003 и Macromedia Flach MX по утверждённому 
Министерством образования учебнику „Человек и природа”. В основных линиях 
сохранена так же самая структура как и в книжном носителе (сохранён модульный 
принцип). В различных модулях использован единный подход для представления и 
осмысливания содержания по всем темам учебного предмета. 

Мультимедийный продукт разработан на болгарском языке, с ним легко работать, 
не нужны какие – либо специальные знания и умения. В аппаратно – программном 
обеспечении нет специальных требований: необходим PC с CD – ROM устройством, 
операционная система Windows (Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 
NT, Windows Millennium, Windows eXPerience), MS Office (2000, XP, 2003). 

Разработанные мультимедийные уроки были апробированны в рамках 
исследования за один год и проведены с учениками 4-ого класса в восьмилетней школе 
№ 8 имени Юрия Гагарина в городе Сливене. Были представлены перeд Региональным 
инспекторатом министерства образования и науки и получили широкий отзвук и 
одобрение в качестве современного инновационного средства. 

Было проведено исследование “Влияние мультимедийного обучения на 
мотивацию в обучении современных учеников”. 

Полученные результаты исследования дают основание сделать выводы о роли и 
месте ИТ для активизирования познавательной деятельности. 
 

Петрова, М. Съвременни модели на Web базирано дистанционно обучение, 
сб.Социално предприемачество, София, Общество и знание, 2008, стр. 97-104, ISBN 
978-954-616-195-6 

Технологията и организацията на дистанционното обучение, принципите и 
възможностите за реализацията му се утвърждават като едни от актуалните и 
популярни теми в образованието. Необходимата технологичност на дистанционното 
обучение се осигурява чрез автоматизация на процеса на обучение на всички етапи: 
разработка, реализация, контрол, обработка на резултатите. 

Анализът на технологиите за дистанционно обучение показва колко сложни са в 
действителност решаваните въпроси, колко необходимо е всеки, който се занимава с 
тях, да има не само широки и многоаспектни знания, но и да мисли по нов начин. Вече 
не е достатъчно мисленето да е само логично, аналитично, системно, комплексно. 
Новите технологии налагат то е да също така и личностно, собствено, професионално, 
компетентно, обосновано.  

В основата на технологиите за дистанционно обучение следва да са комплексният 
научно-изследователски подход, разкриващ причините и следствията, законите и 
зависимостите в учебно-методичните единици и конкретния учебен процес. Особено 
място в тези технологии трябва да се отдели на методологията, методите, процедурите, 
моделирането, алгоритмизацията, прогнозирането, комуникативността и другите 
компоненти на специализираните технологии за дистанционно обучение. 

Важно преимущество е и възможността за внасяне на промени на всяко ниво и на 
всеки етап на разработка и използване, а разработената среда да позволява оперативно 
да се допълва и променя съдържанието на учебните курсове, в кратки срокове да се 
създадат нови учебни курсове. 

 
Petrova, M. M. Web-based distance learning in "St. Cyril and St. Methodius" 

University of Veliko Turnovo, Dniepropetrowsk, Ukraine, Российский научный журнал 
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"Современный научный вестник" 2007 III The international scientifically-practical 
conference "Actual problems of modern sciences" Ukraine, Dnepropetrovsk, on July, 15th, 
2007, p.33 

Distance learning is an indisputable fact in the new active educational and learning 
circles of the contemporary society. Although still uncertain, it strengthens its position as a 
practice in Bulgarian education, too. The analysis of the existing experience shows that 
subject of the distance learning are above all limited in volume and comparatively specialized 
education courses. By means of this education mostly peripheral or out of the main education 
process problems are solved. Comparatively cautious and incomplete are the attempts to 
embrace comprehensive education processes and to distinguish it as an independent form of 
education. 

The distance education in "St. Cyril and st. Methodius" Veliko Turnovo University is 
realized by eight master programs, according to the European Community Course Transfer 
System (ECTS).  

Programme resources (modules) for organization and tracking of the process of 
distance learning in an integrated programme-informational environment in "St. Cyril and St. 
Methodius" University (www.cet-vtu.com) 

 
Петрова, М. Тестовете като средство за повишаване качеството на 

дистанционното обучение, Алманах ПФ, ВТУ, 2007, стр. 245-265 
Осъществяването на оперативен контрол на учебната дейност на обучаемия се 

отнася към главните проблеми на дистанционното обучение, за което е характерна 
активизация функцията на контрол. 

Днес тестовете стават органическа част от образователния процес, важно 
средство за осигуряване на информация, широко използвана в управлението на 
качеството на образованието. Като съставна част от процеса на обучение, тестовете 
влияят на обучението, пораждайки много иновации в контролно-оценъчните процеси в 
образованието. На свой ред модернизацията на процеса на образованието оказва 
определено въздействие на тестовите методи за оценка на знанията на обучаемите, 
преобразува наложилите се традиции, променяйки редица стереотипи като способства 
за формиране на нови тенденции. 

За съжаление, основните усилия за решаване проблема с контрола в 
дистанционното обучение са насочени към развитие на неговото материално-
техническо осигуряване без необходимото внимание, което следва да се отдели на 
качеството на използваните тестове и коректното представяне резултатите от 
тестването. 

Имайки предвид особено важното място на тестовете, в студията се предлагат 
някои принципни постановки, с които всеки преподавател, подготвящ материали за 
дистанционно обучение се сблъсква.  

 
(5) УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НА УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕСС – 8 БРОЯ: 1.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 4.15 
 
Петрова, М. Аспекти на обучението по информатика, годишник на ПФ, том 7, кн. 4, 

В.Търново, 2001, с. 53-140 
Информацията и знанията заемат определящо място в определяне на образа и 

съдържанието на новия етап на развитие на ИТ и влиянието им върху "проектиране на 
образа на нова обществена формация". Ясно се откроява и новия феномен 
"информатизация - образование" с тенденция да прерасне в отношението 
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"информатизация - образование - информатизация". Водеща роля в този процес се 
възлага на обучението по информатика.  

Информатизацията и нейната ускорена глобализация изисква адекватно на ролята 
и значението си за обществото комплексно научно-обосновано изследване и конкретно 
разработване и решаване на широкия спектър от въпроси от приложните науки. 

В разработката се разглеждат подходите за обучение по информатика, анализират 
се различни аспекти на диференциацията на обучението по информатиката. Изследва 
се развитието на информатиката в образователните модели на средните училища в 
България и присъствието на информатиката в образователните модели в европейските 
страни. Анализират се модели за обучение във висшите училища. 

 
Petrova, M.M. Applying Methods for Improvement of the Planning and Organization of 

the Individual Work in Non-Informational Specialties, Academy of Transport, Computer 
Science and Communications (ATIC), Chisinau, Moldova, Evrica, 2004, vol.I (VI), p. 70-87 

In this paper I offer methods for improving of the planning and organization in the 
universities. They are realized on the grounds of distribution of a certain budget of time 
method, the subject representing their complexity, efficiency and importance in the system of 
training. The choice and methods are connected with the methods of net planning and 
mathematical statistics. 

 
Петрова, М. Петрова, И. Интегриране на информационните и 

комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен, 
Алманах ПФ, 225-230, ВТУ, 2007 

Процесът на интегриране на знания и умения от различни предметни области е 
същностен за обучението в началното училище, защото емпиричният характер на 
знанията предполага интегративен подход на преподаване. Този подход е заложен в 
учебните програми с оглед изграждане на по-цялостна представа за света и 
осъществяващите се в него природни и обществени явления и зависимости. 
Обогатяването на междупредметните връзки е възможностите на компютърните 
технологии с цел осигуряване на повече полезност и релевантност на знанията и 
уменията, които овладяват учениците, е основна отговорност на учителя и израз на 
професионалната му компетентност. 

Извежда се потребността от целенасочено, дълбоко проникване в цялостната, 
сложна и многостранна същност на подготовката на началните учители за работа в 
нови информационни и комуникационни среди. Поставят се въпроси за интеграция на 
ИКТ в класно-урочната система, както и важни от научно – теоретическа и 
практическа гледна точка въпроси. 

 
Петрова, И. Петрова, М. Развитие мотивацията на учениците от начална 

училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни 
средства, Алманах ПФ, 230-235, ВТУ, 2007 

Авторите анализират проведеното двугодишно изследване с ученици от четвърти 
клас в VIII ОУ „Юрий Гагарин” от град Сливен с цел: да се изследва влиянието на 
мултимедийните презентации при изучаване на природата върху мотивацията на 
учениците. 

Обект на изследване е учебно-познавателната дейност на учениците при 
изучаване на темите по “Човекът и природата”, а предмет на изследването са 
възможностите за повишаване на мотивацията на учениците за изучаване на 
природата, чрез използване на мултимедийни презентации. 
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Резултатите от проведеното изследване са представени в първични протоколи, а 
резултатите от обработката на протоколите се представят в честотни таблици.  

 
Petrova, M., Todorova, Em. Роль курсового проекта в обучение студентов 

информационным технологиям. VII Международная научная конференция «Наука и 
образование» г. Белово, 14-15 марта 2008 г. КемГУ, том 3, 259-262 с. 

Образователната технология трябва да способства за разкриване субективния 
опит на студента: формиране на личностно значими за него способи на учебната 
работа; овладяване на умения за самообразоване. На тези изисквания най-добре 
отговарят съвременните педагогически технологии за практическа насоченост, в 
частност курсовото проектиране. 

 
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 нов учебен план в областта 
на информатиката, като се мине през поставяне на целите и условията, анализ на добри 
практики и текущата ситуация в страната, проектиране на курсовете и взаимовръзките, 
оценка на цялостния план и др.  

 
(6) ИТ в управление на проекти – 3 броя: 3.3, 4.2, 4.13 
Petrova M., Varbanov St. Identifying project ideas related to the development of 

information technology in the structures of the Ministry of Justice in Bulgaria in the 
programming period 2014-2020, REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică 
ştiinţifico-practică), Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.7 (135), 2013, 
pp 23-27, ISSN 1811-0770 

The use of information technology in the judicial system improves the efficiency and 
transparency of the administration of justice and the goal is to continue the process of 
integration of information systems and ensuring their full applicability in the courts, the 
prosecution and investigation. 

We have a comprehensive review to identify eligible activities and costs for potential 
projects for submission to the Ministry of Justice in compliances with the existing needs of 
the departments within the scope of this analysis. 

The analysis focuses on the current state of information systems and resources in these 
structures of the Ministry of Justice; on the need to reengineer core activities and 
development of these systems; on the identification of priority project proposals in terms of 
readiness; as well as on the achievement of the indicators in OPAC and estimated budget; and 
on identifying project ideas related to the development of Information Technology in the 
Ministry of Justice in the programming period 2014-2020. 

 
Петрова, М. Софтуерни инструменти за управление на проекти, България в ЕС: 

първи резултати, ИИ на БАН, СФ на ВТУ, ГорексПрес, 2008, стр. 355-363, ISBN 954-
616-139-X 

Теорията и практиката свързани с управлението на проектите се развиват в 
посока на изграждане на свои специфични стандарти. Прилагането на специализиран 
софтуер за подпомагане на управлението на проекти, предполага наличието на основни 
инструменти за управление на обхвата, целите, ресурсите, финансовите средства и 
продължителността на даден проект; начини за проследяване развитието и стойността 
на проект, правене на корекции с цел реализиране на целите в срок; управление на 
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проект през интернет, взаимодействие, проследяване и генериране на отчети за 
възложителите на проекта; придобиване на умения за едновременно управление на 
няколко проекта и групи ресурси. 

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. 

 
Petrova M. О научно-инновационном сотрудничестве Великотырновского 

Университета и филиала КУЗГТУ в г. БЕЛОВО в рамках выполнения совместного 
гранта «Интегрированный электронный сервис для граждан и бизнеса» - VI 
международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", 
КузГТУ, г. Белово, 17-18.05.2013 (пленарен доклад), т.1. ISBN 978-5-89070-918-9, ISBN 
978-954-524-912-9 стр.29-36 

Теоретичният аспект на Е-правителство/е-услуги и анализа му от гледна точка на 
практиката, е недостатъчно разработена тема в научните изследвания и е свързана 
предимно с появата на нормативни актове.  

Докладът представя съвместния проект с КузГТУ, актуалност, изследователски 
цели и задачи, методи, очаквани резултати и принос. 

 


