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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Руслан Станчев Пенчев, 

член на научното жури, съгласно Заповед №304 от 27.07.2017 г. на Ректора на 

”Международно висше бизнес училище”- Ботевград (МВБУ) 

 

за дисертационен труд на   за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 

по научната специалност 3.7. Администрация и управление (бизнесадминистрация) 

 

Автор на дисертационния труд: Саня Драганова Николич 

Тема на дисертационния труд :  

„Използване на информационно–комуникационните технологии в бизнеса на 

Република Сърбия“ 

 

Настоящата рецензия е написана в съответствие със Закона за развитие на академичния състав на 

РБ,  Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на академичния състав на МВБУ. 

Справка за кандидата 

Саня Драганова Николич е родена през 1985 г. в гр. Ниш, Сърбия Средното си образование получава в езикова 

гимназия „Стеван Сремац”  в Ниш. Завършила е ОКС Бакалавър „Икономика (финанси и банково дело)” (205 – 

2009 г. ) и ОКС Магистър „Международни финанси” през 2013 г. в Икономическия факултет на Унивеситета в 

Ниш.. Работи като  супервайзор в „Beano publishing” Ltd, FL. USA, ръководител проекти в “Clever Girl Brands« , 

American Canyon, CA, USA 

Обща характеристика на труда 

Саня Драганова Николич е докторант на самостоятелна подготовка в Международното висше бизнес 

училище 

Дисертационният труд на Саня Драганова Николич е в общ обем от 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 във въведение, четири глави, 

заключение, приложения. Съдържанието е илюстрирано с 48 фигури, 11 таблици и 71 персонални 

цитати. 

Актуалността на темата  

Актуалността на представената разработка се определя от значимостта на процеса на големите 

технологични постижения, постигнати през последните десетилетия, които пряко доведоха до 

интензивно развитие на комуникационните и информационните технологии в контекста на 
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изграждане на гражданско и информационно общество в Република Сърбия, което представлява 

предизвикателство пред всички субекти в социалната структура. Съществена особеност в случая е 

това, че информационното общество е преди всичко гражданско и в него изключителна роля 

играят структурите на гражданското общество.. 

  Актуален изследователски интерес представлява анализирането и оценката на 

трансформацията към информационно общество, която е както политически, правен и 

управленски въпрос от компетенцията на държавата, така също и обществен и културен феномен, 

изискващ вниманието и усилията на гражданското общество.  

Представеният труд е изграден изцяло върху собствени проучвания и покрива изискванията за 

дисертационен труд за „Доктор“. 

Дисертационният труд е написан на добро научно ниво с използване на логически обвързан 

стил на изложение.  

Структура на дисертационния труд. 

Общата логика на изложението е съобразена с формулираната теза и целите на изследването. 

В увода се разкриват актуалността на проблематиката, задачите, обектът, предметът, тезата, 

методологията и ограниченията в обхвата на изследването. 

Основната цел на изследването е чрез анализ на отговорите на 300 анкетирани респонденти от 

Република Сърбия, окръг Ниш, да се идeнтифицират сферите на влияние на информационно-

комуникационните технологии върху развитието на обществото, да се очертаят добре работещи и 

печеливши интернет маркетингови стратегии, които да удовлетворяват непрекъснато 

нарастващата потребителска аудитория в мрежата, да се оцени нивото на влияние върху 

глобалното развитие на обществото. 

 Цялата първа глава има концептуално-теоретичен характер и е посветена на понятията и 

категориите, използвани в теорията и практиката на информационно-комуникационните 

технологии и тяхното развитие.. В нея докторантката демонстрира много високата си теоретична 

подготвеност, което е едно от изискванията към тази образователна и научна степен.  

Това е основата за преминаване към следващата логическа ос на проучването, направено в 

дисертационния труд - методологията и инструментариума. В тази част е представени  

необходимостта, същността и целите на оценката и установяване на факторите и елементите на 

информационно-комуникационните технологии, експертна оценка на тяхното действие и 

следствията върху развитието на обществото. 

Изводите, които докторанта прави са доказани от извършените от нея изследвания. 

Интересните изводи и заключения, имат характер на научи приноси с висока степен на 

практическа приложимост. 

Третата глава на дисертационния труд е логически изведена от предходните две - в нея е 

представено  проведеното социологическо изследване сред 300 респонденти от района на гр. Ниш 

в Република Сърбия за установяване на разбиранията, знанията и оценката на силата на влияние 



3 

 

на различните фактори, идентифициращи информационно-комуникационните технологии върху 

развитието на обществото. 

Представеният материал в трета глава  дава основание да се твърди уверено, че дисертантката 

се проявява като добър изследовател, който може да извършва конкретни практически 

изследвания, да ги обобщава и прави изводи за практиката. Тя демонстрира познаване на 

изследваните проблеми и най-силното доказателство за това са предложените от нея анализи,  и 

изводи. 

Личните ми впечатления за докторантката са за един изграден научен работник със силно 

развито чувство за отговорност и системност при извършване на научните изследвания. 

 Приноси 

Предметно-съдържателният анализ на дисертационния труд формира в мен убеждението, че 

в него са налице достатъчно доказателства за научно- приложни приноси. Потвърждавам 

напълно отбелязаните приноси, които имат научно-теоретичен, методологичен и приложен 

характер.   Основните от тях могат да се оценят по значимост както следва : 

 

- Систематизирани и структурирани са основните групи фактори и тяхната степен на 

значимост, които въздействат върху развитието на корпоративния маркетинг чрез 

социалните медии; 

- Потвърдена е тезата за значимото влияние на информационните технологии в 

осигуряване на взаимодействие и комуникация между хората, на тяхната 

информираност и интелектуално развитие.; 

- Определени са възможностите за корекция на организационни пропуски, за развитие на  

ефективна система за осигуряване на знания и умения на хората и  осъществяване 

адекватни промени в извършването набизнес процесите, в съответствие с променящата 

се информационна инфраструктура . 

- Изведен е проблемът за адекватното рационално поведение в контекста на интензивното 

развитие на цифровите технологии и изискванията към компетенциите на населението; 

Получените приноси в дисертационния труд са сериозна предпоставка за по-нататъшно 

развитие на изследванията. 

   Препоръки 

Отчитайки обстоятелството че, дисертационният труд представлява сериозен опит за 

задълбочено изследване на проблемите, свързани с информационно общество като резултат от 

промените, предизвикани от използването на новите ИКТ в съвременния живот , ще си позволя да 

посоча следните критични бележки и препоръки : 

Първо : При анализът на подходите във втора глава има известен дисбаланс при 

разглеждането. Някои от тях не са анализирани в същата степен като останалите. 

Второ: Добре би било да се следва единна схема на научно изложение на текста. 
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Препоръчвам на  да продължи изследванията си в тази област. Публикуването на 

дисертационния труд би привлякло вниманието и интереса на управленската аудитория към 

рационалните предложения по тази актуална проблематика. 

 

Автореферат и публикации по труда  

Саня Николич има седем  публикации в научни издания. Всички те са свързани с тематиката, 

обект на настоящата дисертация. 

Авторефератът отразява структурата, съдържанието и изследователските резултати на 

дисертацията. В него е приложена справка за основните приноси, съдържащи се в докторския 

труд. 

Заключение 

Представеният дисертационен труд като формулировка на проблемите, като обем, цел, 

задачи, методология на изследването и постигнати резултати в конкретната област отговаря на 

изискванията за самостоятелно научно произведение. 

В дисертационният си труд Саня Николич изследва обществено значима проблематика с 

актуално значение за ефективното използване на информационните ресурси на обществото и 

необходимото оптимизиране и автоматизиране на информационните процеси в бизнеса и 

социалните технологии. Използвани са съвременни подходи и методи, адаптирани и обогатени с 

оглед на специфичните потребности на изследването. Считам, че постигнатите от докторанта 

научно-приложни резултати са с характер на оригинален принос, с който се обогатяват 

съществуващите знания в областта на управление на човешките ресурси. 

Като имам предвид актуалността и значимостта на извършеното изследване с предложените 

конкретни решения за практиката и визираните приносни моменти, предлагам на почитаемите 

членове на Научното жури да подкрепят присъждането на образователна и научна степен 

„Доктор”,  на Саня Драганова Николич. 

 

 

 

12октомври  2017 г.        Подпис: 

 

(проф. д-р Руслан Пенчев) 

 


