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І. Актуалност на темата и обща характеристика на дисертацията 

 

Настоящата рецензия на дисертационен труд на Саня Драганова Николич на тема: 

„Развитие и използване на информационно-комуникационните технологии в Република 

Сърбия“ е подготвена на основание Заповед №304/27.07.2017г. на ректора на МВБУ. 

Представеният дисертационен труд на тема: „Развитие и използване на 

информационно-комуникационните технологии в Република Сърбия“ е разработен 

съгласно изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение и 

университетските академични стандарти и изисквания. 

 Дисертационният труд от структурна и съдържателна гледна точка отговаря на 

тематиката, критериите, изискванията и спецификата на научната специалност 05.02.18. 

„Икономика и управление“ и на изискванията за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор”.Основанията за подобно заключение са следните: 

 Дисертационният труд отразява задълбочени научни познания на 

кандидата в областта на публичните комуникации, организацията и управлението 

в сферата на икономиката и по-конкретно в областта на информационните 

технологии по отношение на управлението на човешките ресурси и процесите в 

обществото породени от бурното развитие на информационните технологии; 

 Налице са задълбочени изследвания и познания по отношение на 

развитие на иновациите в информационно-комуникационните технологии и 

тяхното отражение в общественото развитие, медиите и бизнес средата. 

 Осъществените научни изследвания убедително потвърждават авторовата 

хипотеза, че бурното развитие на информационните и комуникационните 

технологии предизвиква съществени изменения в методите и средствата на 

материалния свят като създава нови продукти и услуги и в крайна сметка налага 

цялостна промяна в структурата и функционирането на обществото. Промяната 

води до изграждане на качествено нови модели, връзки и взаимоотношения във 

всички сектори и дейности на обществото.  

 Научни доводи потвърждават и следните три вторични авторови хипотези: 

- Първа хипотеза: Активизирането и ефективното използване на 

информационните ресурси на обществото е функционално зависимо от оптимизирането 

и автоматизирането на информационните процеси в бизнеса и социалните технологии. 

Развитието и конкурентоспособността на организациите са право пропорционални на 
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нивото и динамиката на използваните информационно-комуникационни технологии и 

инструменти. 

- Втора хипотеза: Търсенето и анализирането на мотивационните 

фактори и модели на поведение на потребителите на социалните медии, определят 

изграждане на динамична, адаптирана към хората стратегия за социална комуникация, 

водеща до устойчиво развитие на съвременната медия. Информационните технологии 

играят изключително важна роля в осигуряване на взаимодействие и комуникация 

между хората, на тяхната информираност и интелектуално развитие. 

- Трета хипотеза: Изграждането на икономика на знанието е 

предпоставка за изграждане на информационно общество в Република Сърбия. 

Развитието на информационните технологии играе решаваща роля в процеса на 

информатизацията на обществото, в т.ч. в системите на образование, култура, 

сигурност. 

 Предложеният дисертационен труд е в обем от 198 страници, позовавайки се 

на 260 информационни източници, от които – 94 на български език, 31 на сръбски 

език, 82 на други чуждестранни езици и 53 интернет сайтове. В структурно 

отношение дисертационният труд е разработен в съответствие с изискванията за 

подобен род изследвания във въведение, четири глави, заключение, използвана 

литература и приложения.Съдържанието е илюстрирано с 48 фигури, 11 таблици 

и 71 персонални цитати. 

 Не на последно място е и фактът, че докторантът подкрепя своите научни 

изследвания с няколко публикации, свързани с изследваната област, които 

показват сериозен научен потенциал и придобита професионална експертиза.  

Темата на предложената за рецензия дисертация е изключително актуална и 

значима. Докторантът умело разглежда и анализира развитието на съвременното 

общество и неговото качествено ново отношение към информацията. Това се дължи на 

големите технологични постижения, постигнати през последните десетилетия, които 

пряко доведоха до интензивно развитие на комуникационните и информационните 

технологии и не случайно се наложи общественото твърдение, че живеем във века на 

информационните и комуникационните технологии.  

Авторът представя новото информационно общество като резултат от промените, 

предизвикани от използването на новите ИКТ в съвременния живот. Преходът към 

икономика на знанието и изграждане на Информационно общество са водещи 

направления, залегнали в икономическото развитие на обществата и докторантът 
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изследва тяхното значение като основен двигател за повишаване на 

конкурентоспособността на националните икономики, за осигуряване на повече и по-

добри работни места и за подобряване на социалния статус на населението. 

Докторантът потвърждава факта, че процесите на едновременно изграждане на 

гражданско и информационно общество в Република Сърбия, представляват 

предизвикателство пред всички субекти в социалната структура.  

В дисертационния труд са цитирани и използвани много съвременни автори, 

доказали значимите си научни изследвания в целевите области в които творят и в този 

смисъл считам, че посочената библиография в количествен и качествен аспект напълно 

съответства на характера и спецификата на дисертационния труд. 

Представеният от дисертанта Саня Николич Автореферат отговаря на 

академичните стандарти и университетски изисквания за публично представяне на 

научно изследване. 

 

ІІ. Методика на изследване и връзка с поставените цели и задачи на 

дисертационния труд 

Дисертационният труд демонстрира възможностите на дисертанта да прилага 

съвременни методи и средства при изследване на проблемни задачи. Те се базират на 

използването на причинно-следствената връзка „фактор – параметри на развитието“. 

Това налага умело идентифициране на факторите, тяхното анализиране и разработване 

на надеждни измерителни технологии, търсене и формиране на система от показатели и 

критерии за оценяване на връзката, степента на обвързаност и гъвкавост на връзката. 

Тъй като всяка практическа задача е богата на разнообразие от фактори, решаващо е 

достоверното им идентифициране и изследване на главното в технологията на 

проявление на всеки фактор. Това е задача, която може да бъде решена само от човек, 

който познава и умее да използва съвременните методики за многофакторен анализ на 

системите, но и добре познава проблема и самия обект на изследване. От методическа 

гледна точка важно е: да се потърси връзката между показателите на статуса на процеса 

и показателите за развитие; да се намери подходящ модел на корелационни връзки, 

адекватен на процесите; да се определи зависимостта между фактор-следствие, като 

там, където определянето на количествената връзка е невъзможно да се намерят негови 

реални приблизителни проекции чрез проучване, експертни оценки и др. Това 

разнообразие от съвременни методики дисертантът използва сполучливо и достига до 

коректни резултати, отговарящи на целите и задачите на дисертацията. 
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ІІІ. Научни области и проблеми,разработени в дисертационния труд 

Дисертационният труд изцяло покрива научната област, заявена в тематичното 

заглавие. Това обстоятелство се представя в същностната характеристика на труда.  

В първа глава на дисертационният труд се акцентира върху основните теоретични 

концепции, свързани с дефиниране на понятията „информационна технология“, 

„информационен процес“, „дигитално развитие“, „информационна среда“ и т.н. 

Очертани са принципните връзки между развитие на информационно-

комуникационните технологии и бизнеса. Разгледани са основните фактори, 

определящи методите, инструментите и техниките, които се използват при 

разработването на интернет маркетингови бизнес стратегии. Фокусът е поставен върху 

модерните начини за развитие на бизнес, чрез активно и целенасочено използване 

възможностите на съвременните достижения в ИКТ сектора. 

Във втора глава са представени особеностите на съвременната онлайн среда и 

интензивното развитие на социалните медии. Разгледани са въпросите, както в 

теоретичен аспект, така и в чисто практически аспект. Отбелязва се, че непрекъснато 

повишаващата се роля на съвремените електронни медии адекватно води до промяна на 

поведението на институции, бизнеса и индивидуалните потребители. Анализирани са 

взаимовръзките и значението на социалните медии и обществото като цяло. Направен е 

опит да се отговори на принципни въпроси като: Кое превърна пасивния клиент в 

активен участник в Интернет маркетинговата комуникация?; Какви са социалните 

последици от широкото използване на социалните мрежи?; Как съвременните 

технологии променят потребителското поведение? и т.н. 

В трета глава ще отбележа няколко акцента, които са анализирани много 

задълбочено и стойностно: основните подходи и методи за ефективно използване 

достиженията на информационните технологии за развитие на обществото; новите 

информационни и компютърни технологии и промяната на стереотипите при 

извършването на редица дейности като образование, административно и обществено 

управление, търговска, производствена, рекламна дейност и други; революцията в 

комуникационните технологии и модифицираната природа на личното и групово 

взаимодействие; информационните технологии и връзката им със стратегията за 

икономически растеж. 

В четвърта глава, като акцент ще посоча: направения факторен хоризонтален и 

вертикален анализ на функционалността и характеристиките на информационните 
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технологии по отношение на влиянието им върху развитието на обществото в Р 

Сърбия; анализ на влиянието на информационните технологии върху развитието на 

медиите и бизнеса в Р Сърбия, като се има предвид и развитието на интернет 

пространството, трансформиращо се и като медийно пространство.  

 

ІV. Достоверност на резултатите и анализа и тяхната научно-теоретическа и 

приложна стойност. 

Абсолютна оригиналност в днешно време е малко възможна и дори и най-малкият 

принос за решаване на някой научно-професионален проблем е огромен принос на 

всеки изследовател.   В глобален план успешно са изпълнени поставените цели и 

задачи.  Като цяло оценката ми за съдържанието на дисертационния труд е 

положителна. Дисертантът не внася неподходящи факти, използва само съответната 

информация тясно свързана с темата, избягва ненужното повтаряне, спазва хармонията  

в съединяването на отделните части, добре очертава системата от факти, понятия и 

термини. 

Резултатите от изследването не будят съмнение,относно своята висока научна 

стойност. Те ефективно защитават предмета на дисертационния труд, отнасящ се до 

възможностите и перспективите пред обществото в Р. Сърбия за рационално 

използване на информационно-комуникационните технологии в различните сфери на 

обществения живот. 

Ще отбележа няколко основни момента в дисертационния труд, които считам, че 

са в подкрепа на искането от Саня Драганова Николич за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“: 

Преди всичко това е добре разработеният въпрос за функционалността на 

информационните и комуникационните технологии по отношение на устойчивото 

развитие на обществото и в частност на бизнеса и медиите.  

Проведеното изследване дава ясна позиция за водещите корпоративни принципи, 

което естествено може да се обобщи за цялата страна. Регистрирани са и зависимости 

между два или повече признака като тези зависимости са с функционален, а не с 

причинно-следствен характер.  

На второ място бих посочил умелия анализ на цялостната комуникационна 

система . 
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На трето място би трябвало да се оцени задълбочения анализ на многообразните 

фактори, оказващи съществено влияние върху ефективността от внедряването и 

използването на ИКТ.  

Като се има предвид посоченото, както и цялостта на изследването, установявам, 

че кандидатът е успял да постигне поставената в дисертационния труд цел. 

Необходимо е да се подчертае, че в подкрепа на това са и поместените графики и 

приложения. 

 
V. Научни и приложни приноси на дисертационния труд 

В дисертационния труд са налице достатъчно доказателства за научно-приложни 

приноси. Не става дума само за системната експозиция на теории и резултати от 

научните изследвания в областта на комуникациите, но и  за оригинален, много 

творчески синтез на съществуващите теории, които повдигат научните хоризонти в 

тази област. Ключът на успеха е в  разрушаването на остарелите  философии и 

разработване на нови парадигми с помоща на високите технологии. Авторските 

виждания в тази посока са аргументирано защитени.  

Приемам и не оспорвам формулираните от дисертанта в разгърнат вид приноси на 

дисертационния труд като потвърждавам научната им стойност. Характеризирам ги 

обобщено по следния начин: 

 Направен анализ и оценка за недостатъчна експертиза у основното 

население, относно цифровите технологии и липса на умения за тяхното рационално 

използване. 

 Защитената теза, че са налице нови въздействия върху общественото 

развитие, вследствие на фактически новата функционалност на интернет икономиката и 

пряката връзка между информирането, промяна на културните нагласи и потреблението 

на стоки и услуги;  

 Предложеният модел за коригиране на организационната и 

комуникационна култура и съответните политики на бизнес субектите в съответствие с 

променящата се информационна инфраструктура. 

Като имам предвид всичко това, считам, че в дисертационния труд са намерени 

доказателства в подкрепа на заложените хипотези. Наред с това, тези приноси имат 

безспорна приложимост в областта на организацията и управлението в сферата на 

бизнеса и икономиката.  

 



Страница 8 от 9 

 

VІ.Критични бележки  

Считам, че дисертантът със своя труд допринася за разширяване и 

задълбочаванена изследователските търсения в областта на обществената комуникация 

и в частност в областта на безнес комуникацията и ефективното използване на 

информационно-комуникационните технологии. По същество нямам особени критични 

бележки, освен: 

           Необходимост от по-задълбоченно изследване на релевантните връзки между 

нивото на развитие на ИКТ и факторите на въздействие върху бизнеса и съвременните 

медии ще позволи да се формират конкретни модели на поведение на корпоративните 

субекти. В този смисъл дисертантът следва да задълбочи своите научни търсения по 

отношение на спецификата на комуникационните канали.  

Разбира се, посочените тук бележки в никакъв случай не намаляват научното и 

научно-приложното значение на дисертационния труд.  

 

VІІ. Заключение 

Разкритата процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

отговаря на изискванията, предвидени в Глава втора от ЗРАСРБ (от чл. 8 до чл. 12 

включително) и Раздел втори на ППЗРАСРБ (от чл. 24 до чл.34 включително). 

Безспорните приноси обогатяват съществуващите знания за комункационните 

модели в съвременните технически и технологични постижения в икономиката като 

цяло и   отговарят напълно на изискванията на чл.27, ал.1. от ППЗРАСРБ. 

Като имам предвид посочените научни и научно-приложни достойнства на 

дисертационния труд „Развитие и използване на информационно-комуникационните 

технологии в Република Сърбия“, както и направените приноси, убедено предлагам на 

уважаемото жури да присъди на Саня Драганова Николич образователна и научна 

степен „доктор” по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление“.  

 

гр. София, октомври 2017 г.                         

                                                                                                      Рецензент: 

                                                                              /проф. д-р Ванче Бойков/   
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