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І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 

 Въз основа на заповед № 304/27.07.2017 г. на ректора на МВБУ, 

приемам за рецензия дисертационния труд   „Развитие и използване на 

информационно-комуникационните технологии в Република Сърбия“ на 

Саня Драганова Николич. 

 

 Според подадените документи и научни трудове от дисертант Саня 

Драганова Николич, те напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилника за неговото прилагане.  

 

 Дисертационният труд   „Развитие и използване на информационно-

комуникационните технологии в Република Сърбия“   от структурна и 

съдържателна гледна точка отговаря на тематиката, критериите, 

изискванията и спецификата на научната специалност 05.02.18. 

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

степен „доктор”. 

 

 Дисертационният труд отразява в достатъчна степен задълбочените 

научни достижения на кандидата в областта на обществените 

комуникации, организацията и управлението в сферата на икономиката, и в 

частност в тематичното поле на информационно-комуникационните 

технологии по отношение на управлението на хора и процеси в сферата на 

бизнеса. Следва да се подчертаят задълбочените познания на дисертанта 

по отношение на иновациите при информационните технологии и т.нар. 

„интернет икономика“. 

 Структурата, съдържанието и обемът /198 стр./ на дисертационния 

труд са подчинени на логиката на поставените цел и задачи, като тяхното 

разработване е изчерпателно и убедително. Избраните от кандидата 

подходи и методи на изследване са дали възможността за вникване и 

анализ в пълнота на проблематиката, свързана с разкриването на 

особеностите на спецификата, ролята и значението на информационните и 

комуникационни технологии по отношение уреждането, корегирането и 

усвършенстването на връзките, отношенията и влиянията в обществото и 

конкретно в една така чувствителна област, като бизнеса, поставен 

контекста на информационното общество.  

 Проблемната област е ясно дефинирана, а именно – влиянието на 

информационните и комуникационните технологии по отношение на 

интензивно променящите се методи и средства в материалния свят, което 

води до изменения на структурата и функционирането на самото общество. 

Към това следва да се отбележи, че дисертантът достатъчно добре е 

разработил и въпроса за формирането на качествено нови 

комуникационно-информационни модели, отнасящи се до регулациите при 



обществените връзки и отношения всферата на бизнеса. Тук ще отбележа, 

че претенцията на дисертанта за защита на тезите в дисертационния труд 

се подкрепя от нейните публикации, а именно: „Канбан систем компаниjе 

Тоjота”; „Съвременни аспекти за мотивацията в управлението“; 

„Маркетинговите стратегии в основата на организационното развитие“; 

„Проблеми на социалната комуникация“; Маркетингова околна среда“ и 

„Маркетингови стратегии  за навлизане на фирмите на външни пазари“.  

 

Предложената за рецензия дисертация притежава достатъчна 

актуалност и значимост, а именно че в съвременното, глобално общество 

се наблюдава качествено ново отношение спрямо информацията и нейното 

третиране в области като бизнеса и икономиката. Актуалността на 

дисертационния труд се потвърждава и от това, че Саня Николич, 

изследвайки влиянията и ролята на съвременните информационни и 

комуникационни технологии е истигнала до изводи, които пряко се 

отнасят до функционирането на националните държави в условията на 

глобализма и в частност на Република Сърбия.  

  

 Ползваната литература от кандидата е от автори, които са безспорни 

авторитети в своите проблемни  научни области и в този смисъл считам, че 

посочената библиография, като имам предвид и нейния обем, напълно 

съответства на характера и спецификата на дисертационния труд. 

 

Представеният от кандидата Автореферат отговаря на изискванията. 

 

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

 Заложените тези от дисертанта в труда „Развитие и използване на 

информационно-комуникационните технологии в Република Сърбия“ се 

отличават с прилагане на интердисциплинарния подход спрямо анализ на 

многостранните проблеми, свързани с променящата се обществена и 

бизнес среда.  

 

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил 

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на дисертанта 

напълно покриват научните полета, обобщени и заложени още в 

тематичното заглавие на дисертационния труд.  

Като основни акценти в Първа глава, могат да се посочат: отчетените 

тенденции при развитието на интернет икономиката; класифицирането на 

особеностите на информационните процеси; систематизирането на 

информационните технологии от гледна точка на постигане на ефективна 

функционалност; подходи за осигуряване на информационна сигурност.  



Във Втора глава ще отбележа като акценти следните разработени 

тематични линии: регулирането на отношенията с медиите под знака на 

съвременните информационни и комуникационни технологии; вписването 

на медиите в съвременната информационна среда.  

При Трета глава, акцентите, които ще отбележа като особено 

стойностни са: анализ на значението и ролята на информационните 

технологии по отношение на проблема „информиране“; анализ и оценка на 

културологичните аспекти при развитието на информационните и 

комуникационни технологии.  

В Четвърта глава, като акцент ще посоча: направения анализ на 

функционалността и характеристиките на информационните технологии 

по отношение на влиянието им върху развитието на обществото в Р 

Сърбия; анализ на влиянието на информационните технологии върху 

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

интернет пространството, трансформиращо се и като медийно 

пространство.   

 

2. Характеристики на научно-теоритичната и научно-приложната 

стойност на дисертационния труд 

 При прочита на дисертационния труд „Развитие и използване на 

информационно-комуникационните технологии в Република Сърбия“   

установявам, че с достатъчно висока научна стойност е защитен предметът 

на изследването, отнасящ се до възможностите и перспективите пред 

обществото в Р Сърбия за използването на информационните и 

комуникационни технологии в различните сфери на обществения живот. В 

този смисъл са разкрити влиянията и обвързаността между концепцията за 

използването на информационните ресурси и тезите за оптимизирането на 

бизнес процесите.  

Ще отбележа няколко момента в дисертационния труд, които считам, 

че са в подкрепа на претенцията на Саня Драганова Николич за 

придобиване на образователната и научна степен „дктор”.  

Преди всичко това е добре разработеният въпрос за 

функционалността на информационните и комуникационни технологии по 

отношение на устойчивото развитие на обществото и в частност на 

бизнеса. В тази връзка подчертавам и добре разработения въпрос за 

необходимостта от нова комуникационна култура, включително и при 

взаимоотношенията с медиите.  И в този смисъл е особено ценен анализът 

върху спецификите и същността на информационното общество по 

отношение на бизнес развитието. В тази посока следва да се разглежда и 

защитената от дисертанта теза, че знанието, като човешки капитал, е най-

ценният ресурс, който трябва да се поддържа и развива на базата на 

непрекъснато образование.  



На второ място, ми се струва, че е необходимо да се посочи 

направеният анализ върху аспектите и рефлексиите от приложението на 

информационните и комуникационните технологии по отношение на 

информираността, компетентността и разширяването на спектъра от 

умения при различните целеви групи в обществото. А това, разбира се е 

пряко свързано с въпроса за намиране на рационални подходи  и съответни 

решения за преодоляване на проблемите в съвременното общество, в това 

число бизнес отношенията, отношенията бизнес – държава, потреблението 

и социалната отговорност на бизнес субектите. 

На трето място ще поставя задълбочено разработения въпрос за 

работата и отношенията с медиите. В дисертационния труд са изследвани 

над 100 медии, включително действащи в онлайн среда, което е дало 

възможност да се разкрият новите медийни характеристики и функции, 

пряко обвързани с развитието на информационните и комуникационните 

технологии.  

Ще отбележа и усвоения от кандидата терминологичен апарат, което 

говори за задълбочени познания в проблемната област.  

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. 

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

Убедено приемам и потвърждавам научната стойност на посочените 

научни и научно-приложни приноси, а именно: анализ и оценка на факта, 

че обществото не е в досттъчна степен подготвено за предизвикателствата, 

поставяни от развитието на информационните и комуникационни 

технологии и предложения подход за преодоляване на този проблем; 

намерените доказателства и защитената идея, че са налице нови 

въздействия върху общественото развитие, вследствие на фактически 

новата функционалност на интернет икономиката; защитената теза за 

пряката връзка между информирането, промяна на културните нагласи и 

потреблението на стоки и услуги; предложеният модел за корегиране на 

организационната и комуникационна култура и съответните политики на 

бизнес субектите.  

Като имам предвид казаното, то считам, че в дисертационния труд са 

намерени доказателства в подкрепа на заложените хипотези.  

Посоченото по-горе е в подкрепа на мнението ми, че приносите на 

дисертационния труд са доказано авторски. Наред с това, тези приноси 

имат безспорна приложимост в областта на организацията и управлението 

в сферата на бизнеса и икономиката.  

 

 



ІІІ. Критични бележки  

Считам, че дисертантът със своя труд разширява и задълбочава 

изследователските търсения в областта на обществената комуникация и в 

частност в областта на безнес комуникацията, и ефективното използване 

на информационните и комуникационни технологии. Поради това нямам 

особени критични бележки, освен: 

Необходимо да се разработи по-обстойно въпросът за обратната 

връзка между медиите и корпоративните субекти при третирането на 

информация, свързана със социалната отговорност. В този смисъл 

дисертантът следва да задълбочи своите научни търсения по отношение на 

спецификата на комуникационните канали.  

И една препоръка – след съответна редакция и преструктуриране на 

дисертационния труд, да се популязират тезите и идеите на дисертанта 

като монография. 

Разбира се, посочените тук бележки и критики в никакъв случай не 

намаляват научното и научно-приложното значение на дисертационния 

труд. Напротив, те са направени единствено в посока на неговото 

обогатяване и повишаване на научната му и научно-приложна стойност.  

 

ІV. Заключение 

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“.  

 

 

 

 

Рецензент: 

                                                                (Проф. д.н.  Николай Палашев)  

  

   


