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ТЕМАТИЧНИ РЕЗЮМЕТА 
на научните публикации и разработки 

на доц. д-р инж. НАЙДЕН ВЪЛКОВ НЕНКОВ 

кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност “професор” в област на 

висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

обявен от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”,  

в ДВ бр. 64. От 16.08.2016 г.  

 

Представените за конкурса научни публикации (виж Публикации за конкурса, 

Всички публикации и Обобщена справка) тематично попадат в следните основни 

направления: 

1) Изкуствен интелект 

2) Представяне на знания и експертни системи 

3) Машинно обучение и анализ на данни (data mining) 

4) Роботи и невронни мрежи 

5) Софтуерни технологии и приложения 

6) Учебен процес и учебно съдържание  

 

1) Изкуствен интелект (1.1, 1.2, 2.1, 2.7, 2.11, 2.12, 3.1, 4.1, 4.6, 4.7, 6.2, 7.4, 

8.1, 8.2. и 8.5) 

Монографичният труд „Интелигентни системи“ (Ненков Н. В., Интелигентни 

системи, Монография, НИКО СП, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, Казанлък, с.304) -1.1. 

представя систематизирано изложение на последните изследвания в областта на 

интелигентните системи, експертните системи, средите за програмиране на системи с 

изкуствен интелект и роботи, софтуерни приложения за обучение и управление, 

моделирането на данни, знания и онтологичен инженеринг.  

Интелигентните системи (ИС) са компютърно реализирани модели на сложните 

системи от заобикалящата ни действителност, целящи да представят обектите и 

отношенията между тях от гледна точка на човешкия разум. Те създават възможности на 

хората да ги използват за решаване на задачи, които са рутинни за човешкия интелект. 

Внедряването им в съвременните информационни и комуникационни системи 

позволява да се повиши ефективността при използване на пълните им технически 

възможности. Създават се възможности за освобождаване на човешкия интелект за 

решаване на предимно творчески задачи и улесняване на ежедневния живот.  

Монографията дефинира основните понятия и анализира досегашните 

изследвания в областта на интелигентните системи.   

Предложена е класификация и аналитично въведение в областта на 

интелигентните системи, включващи дефиниране на основните понятия и различия от 

традиционните компютърни приложения. Специално внимание е отделено на 

експертната система като една от най-успешните приложения на интелигентна система 

в практиката. 

Ролята на експертните знания се разглежда като фундаментална градивна 

структура на интелигентните системи. Показани са основните модели за представяне на 

знания, които са подкрепени с практически примери. Подробно е разгледан 

онтологичния инженеринг и неговото приложение за моделиране на предметната област 

на интелигентна система. Наред с дефинираните понятия и средства са демонстрирани и 

практически примери от разнообразни авторови разработки на онтологии.  Разгледан е 

процесът за извличане на необходимите знания за интелигентните системи, както и 

подпомагащите го съвременни инструменти.  
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Анализът на данни и откриването на знания  (data mining and knowledge discovery), 

машинното обучение и Големите данни (Big data) са области на информационната наука, 

които предоставят полезни средства в ръцете на разработчиците на интелигентни 

системи. Представен е пример, който илюстрира практически алгоритми и подходи  за 

анализ на реални данни като е използвана софтуерната платформа Rapid Miner. 

Монографията акцентира на обоснования избор на средство за изграждане на 

интелигентни системи, като изключително важен и определящ въпрос за успешното 

осъществяване на такъв тип проекти.  

Анализирани са възможностите на популярни програмни езици, специализирани 

среди за разработване на интелигентни системи и програмиране на роботи. Представени 

са примери за избор на инструментариум и неговото прилагане при реализацията на 

конкретен проект.  

Теоретичните постановки в монографичния труд са подкрепени с няколко 

практически реализации на експертни системи и виртуален интелигентен асистент. Те 

представят завършени и апробирани приложения, които могат да служат като примери 

за осъществяване на подобни проекти. Всички те са резултат от труда на автора и 

ръководени от него колективи от докторанти и студенти. 

Публикациите в областта на изкуствения интелект обхващат малка част от 

неговите направления. Няколко от тях разглеждат начините за идентифициране на 

идеите и свързаните с тях проектни предложения при практически реализации на  

алгоритми и модели в областта на изкуствения интелект. Акцентът е върху правилното 

планиране и разпределение на такъв тип сложни задачи между екипите с цел успешното 

създаване на работещи интелигентни приложения.  

Необходимото внимание се отделя на сравненията на популярните езици за 

логическо програмиране като инструменти за реализация на задачи и проекти в тази 

област. Предлагат се критерии за оценка и обоснован избор на подходяща среда. 

Споделен е опита по учебната дисциплина „Изкуствен интелект и експертни 

системи“, по която е организирано и се провежда обучение в дистанционната форма. 

Материали за подготовка, дискусионният форум и тестовият контрол създават 

възможности за повишена ефективност на обучението.  

Една от най-трудните задачи при управлението и развитието на човешките 

ресурси е определяне ефективността от вложените средства за обучение и тяхната 

възвращаемост. За този тип изследване е използвана облачната услуга на  когнитивната 

система IBM Watson Analytics. С нейна помощ са анализирани дейтасетове за период от 

седем години на предприятие от химическата промишленост на Украйна. Получените 

резултати са  приложени успешно при вземане на управленчески решения свързани с 

обучението на човешките ресурси на фирмата.  

Платформата IBM Bluemix за IBM Watson е използвана за прочуване 

възможността на създаване на самообучаваща система в областта на дистанционното 

обучение. Предлага се архитектура на интелигентен агент под формата чат бот, който 

подпомага диалога между преподавателя и студента в средата на LMS Moodle.  

В това направление се включват и три учебника, които се използват в обучението. 

-Ненков Н. В., Изкуствен интелект и експертни системи, УИ "Епископ 

Константин Преславски", 2013, Шумен, ISBN: 978-954-577-695-3, с.108, 

http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=213. 

Учебникът е въведение в системите с изкуствен интелект и експертните системи, 

които се изучават в едноименната учебна дисциплина. Съдържанието се състои от два 

модула, които са тематично разделени. В първия модул са включени: основните понятия 

в изкуствения интелект, интелигентните агенти, алгоритмите за решаване на задачи чрез 

неинформирано и евристично търсене, удовлетворяване на ограничения, моделиране на 
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игри и планиране. Вторият модул е посветен на моделите за представяне на знания, 

експертните системи, методите за общуване, социалните модели с техните 

представители: невронните мрежи и генетичните алгоритми, и средствата за създаване 

на системите с изкуствен интелект. Учебникът е предназначен за студенти от различни 

образователно-квалификационни степени на обучение, които изучават учебни 

дисциплини, свързвани с описаното съдържание. Може успешно да се ползва от 

докторанти и преподаватели, които проявяват интерес към тази тематика. 

-Ненков Н. В., Спасова Е. З., Методическо ръководство VI част, Изкуствен 

интелект, УИ "Еп. Константин Преславски", Шумен, 2014, ISBN 978-954-577-939-

8,. с. 4 – 29.  

http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-6.pdf 

Възможностите на методите на изкуствения интелект за приложение в бизнеса се 

заключават в различни аспекти като изграждане на мащабни софтуерни проекти, 

използващи ефективни алгоритми за обработка на големи масиви от данни, приложение 

на невронни мрежи и генетични алгоритми за решаване на задачи за разпознаване на 

говор, визуални образи и др. Един от основните езици за програмиране, който позволява 

разработването на примери и приложение във Visual Prolog PDC. В това ръководство се 

разглеждат практическите стъпки, които е необходимо да се следват при изучаване на 

езика. 

Забележка: Авторите имат поделено по равно участие. 

-Станев Ст. Й., Цонев И. К, Ненков Н.В, Въведение в компютърната информатика, 

УИ “Еп. Константин Преславски”, 2007, ISBN: 978-954-577-420-1, Шумен, 136-175 с. 

Учебникът представлява въведение в компютърната информатика. Предназначен 

е основно за студенти изучаващи дисциплините Информатика и Информационни 

технологии. Може с успех да се използва и от всички желаещи да се запознаят с основите 

на това научно и приложно направление – компютърната информатика. В учебника са 

разгледани само основите на компютрите, мрежите и софтуера, които остават 

сравнително неизменни във времето, за разлика от бързата промяна на елементната база 

и приложния софтуер на поколенията компютрите. Основните термини са с удебелен 

шрифт в текста. След всяка глава е даден тест за проверка на усвояване на термините и 

ключовите думи. Глава 5 и 6 са разработени от Найден Ненков. Общата редакция е 

Станимир Станев. 

Глава 5. Приложения на изкуствения интелект. 

Глава 6. Основни компютърни информационни технологии 

 

2) Представяне на знания и експертни системи (2.6, 2.10, 3.6, 4.2, 5.1, 5.5, 

5.10, 5.11, 6.9, 8.3, 8.4, 8.6) 

Експертните системи са едно от най-успешните направление на изкуствения 

интелект, което намира приложение в ежедневния живот. Вградени експертни системи 

има в повечето интелигентни апарати и уреди. Най-важният компонент на тези системи 

са знанията, които служат за моделиране на експертното човешко мислене при решаване 

на различни задачи. За целта се използва онтологичния инженеринг илюстриран чрез 

създадените онтологии: на предметна област за робот Lego, на университетска 

дисциплина и на областта застраховане. Показани са структурата и функциите на 

различни системи: експертна система за подпомагане работата на системния 

администратор, експертна система за диагностика на проблеми в MS WINDOWS, 

консултираща система за социално подпомагане, консултираща експертна система за 

избор на застрахователен продукт и система за извличане на знания от WEB. 

Разработването на експертните системи е предизвикателство, което изисква 

следването на методика за извличане и формализацията на знанията на експертите, избор 
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и построяване на модел, архитектура и програмиране на компонентите. Като всяка 

сложна система и ЕС подлежи на многократна проверка, тестване и внедряване след като 

удовлетвори изискванията поставени пред нея. В публикация е показан подход за 

извличане на знания от WEB за търсене на подходяща работна позиция. 

В направлението се включват 3 учебника, които намират място в обучението на 

студентите. 

-Ненков Н. В., Експертни системи, УИ “Епископ Константин Преславски”, 

Шумен, 2014, ISBN: 978-954-577-897-1, с.49, 

http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=6318. 

Учебникът е модул за дистанционно обучение представящ въведение в 

експертните системи, които се изучават в едноименната учебна дисциплина. В 

съдържанието са включени: понятията от предметната област, основните модели за 

представяне и методи за извличане на знанията, архитектурата и видове експертни 

системи. Теоретичните постановки целят да подготвят студентите за задълбочен анализ 

на реална система и практически избор на модел за представяне на знанията и подходящо 

средство за реализация на демонстрационен прототип на експертна система. Модулът е 

предназначен за студенти от образователно-квалификационните степени бакалавър и 

магистър, които изучават учебни дисциплини, свързвани с описаното съдържание. 

Разгледаните въпроси биха могли успешно да се използват от проявяващи интерес към 

тази тематика читатели. 

-Ненков Н.В., Експертни системи, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, 

ISBN-10: 978-954-577-383-9, 274 с. 

Учебникът дава основни теоретични и практически познания по структурата, 

характеристиките,  технологията и средствата за разработване на експертни системи.  

Предназначен е за обучение на студенти от специалност “Информатика” на 

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” по дисциплината 

“Експертни системи”. Може да бъде полезен за дипломанти, докторанти и 

преподаватели, които проявяват интерес към тази област. 

За по-добро разбиране на изложението е необходима предварителна подготовка 

по основи на информатиката, математическа логика, теория на вероятностите, графите и 

езици за функционално и логическо програмиране. 

Съдържанието е структурирано в шест глави и пет приложения. Първа глава 

изяснява базовите понятия и характеристики на системите с изкуствен интелект. Втора 

глава описва основните формализми за представяне на знания. В трета глава се 

акцентира върху архитектурата и класификацията на експертните системи, а в четвърта 

се анализират възможностите на инструменталните средства за създаване им. 

Технологията на разработване на експертните системи е изложена  в пета глава. В шеста 

глава се анализират методите за представяне на несигурност за правдоподобен извод и 

машинно обучение. Изложението на теоретичните постановки се подкрепя с множество 

примери, които могат да послужат  като практически подходи при решаване на 

практически задачи.  

В края на всяка глава има въпроси за упражнения и тестове за самоконтрол. 

Приложенията разглеждат инструментални средства за разработване на ЕС и 

практически примери за тяхното използване, както и теорията на размитите множества 

и отношения. Учебникът е резултат от преподавателския и научноизследователския опит 

на автора в тази област. Примерите и учебното съдържание в учебника са тествани по 

време на учебни занятия.  

-Ненков Н. В., Ръководство за упражнения по “Експертни системи”, УИ “Епископ 

Константин Преславски”, 2008, ISBN: 978-954-577-484-3, 50 с. 
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Ръководството е предназначено за провеждане на лабораторните занятия и 

самостоятелната работа на студентите по дисциплината „Експертни системи”. За 

успешно провеждане на занятията се изисква необходимия хардуер (компютърен клас) с 

инсталиран Visual Prolog 5.0 и по- късна версия, с включена шел-среда ESTA (Expert 

system for text Animation) и примерните програми. Теоретичния материал и тестовете за 

самоконтрол са представени в учебника „Експертни системи”. Ръководството може да се 

ползва от студенти и докторанти с интереси в тази област на компютърните 

информационни технологии.  

 

3) Машинно обучение и анализ на данни (5.2, 5.3, 5.13, 6.5, 6.7, 7.5) 

Тематика за обучението и самообучението на интелигентните системи е особено 

актуална и в полезрението на съвременните изследвания. Все повече мениджъри от 

различни нива обосновават своите управленски решения чрез задълбочен анализ на 

натрупаните големи количества фирмени данни.   

В публикациите се акцентира преди всичко на анализ и сравняване  

възможностите на достъпните софтуерни среди, които се използват при обучение на 

студентите в университета. Направено е аналитично сравнение между платформите за 

анализ на данни Rapid Miner и KNIME.  

Предмет на друга публикация е WEKA като колекция от алгоритми за машинно 

обучение и извличане на знания от данни. Описва се нейната интуитивност и лесното и 

прилагане към неструктурирани набори от данни или Java код. WEKA съдържа 

инструменти за данни предварителна обработка, класификация, регресия, групиране, 

извличане на асоциативни правила и отлична визуализация. Възможностите и за 

изучаване на алгоритми за машинно обучение и приложение при обучението на студенти 

са илюстрирани с практически пример. 

В друга работа се предлага пример, който чрез Rapid Miner и  Sap Limira  подлага 

на анализ на данните от тестов изпит на студенти. Това позволява да св анализират 

техните възможности и да се покаже начин за използване от обучаемите за собствени 

изследвания. 

Реализация на алгоритъма APRIORI за извличане на асоциативни правила чрез 

програма написана на Visual Prolog демонстрира един начин за обективен анализ на 

големи масиви от данни и придобиване на знания за ИС. Освен това се показват 

възможностите на езика за разработване на такъв тип приложения. 

 

4) Роботи и невронни мрежи (2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 6.1, 7.2) 

Изборът на подходящ език за програмиране на роботи е проблем от успешното 

разрешаване,  на който зависи реализацията на проекти и обучението в тази област. 

Известни са множество езици като Robomind, MS Robotics studio, RoboC и др., които 

предоставят необходимия инструментариум за такива цели.   

Роботите от серията Lego имат редица предимства, които позволяват успешно да 

се приложат при обучението на студенти. Практическата реализация на алгоритъм за 

придвижване на робот през лабиринт чрез Visual Programming Language (VPL). 

Чат-ботовете са все по-актуални приложения, които улесняват комуникациите с 

интелигентните системи и хората. Речевият интерфейс е предпочитан начин за общуване 

с високотехнологични устройства като компютри, смартфони, уреди, апарати и други. 

Pandorabots е платформа, която улеснява разработването на такъв тип приложения. 

Предлагането на технология за това е предмет на публикации, които описват примери за 

такъв тип приложения за нуждите на образованието.   

Моделирането на интелигентните системи чрез невронни мрежи е актуален и 

успешен подход, който среща трудности за използване в обучението. Преди всичко те са 
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свързани със сложните и скъпи среди. Един елегантен  начин да се избегне това са 

симулаторите на невронни мрежи. 

Няколко публикации правят сравнителен анализ на такива продукти като 

например - Joone и NeuroPh. И двата симулатори се базират на Java обектно-ориентирани 

модели. За целите на сравняването на двата симулатора се реализира сложна логическа 

функция и комбинация от няколко стандартни логически операции. 

Създадена е невронна мрежа от 4 слоя - многослоен персептрон със сигмоидна 

връзки. За целите на изследването са избрани за входни данни две групи числа в тестов 

формат. Провежда се последователно обучение на невронните мрежи с всеки набор от 

данни, а резултатите от теста се ползват за анализ.  

Изводите са, че симулатора Joone дава по-добри резултати в тестовете за сложната 

логическа функция. Този симулатор има много добри възможности за създаване на нови 

видове на алгоритми и архитектури на невронни мрежи от напреднали програмисти на 

невронни мрежи. 

NeuroPh симулатора не дава добри резултати в тестове със сложната логическа 

функции. Следователно може да се твърди, че NeuroPh е подходящ да се използва със 

стандартни логически операции от начинаещи при създаването на по елементарни 

невронни мрежи. 

В друга публикация е показан модел на симулатора Neuroph чрез мрежа на Петри. 

Описаният многослоен персептрон решава логическата функция "XOR" – изключващо 

ИЛИ. Целта е да се проучи възможности за описание на невронни мрежи от мрежи на 

Петри. Избраната невронната мрежа (многослоен персептрон) позволява да се оценят 

ясно предимствата и недостатъците на нейната реализация чрез този симулатор и модела 

на мрежи на Петри. Изводите са че този модел успешно подобрява работата на такъв тип 

невронни мрежи. 

 

5) Софтуерни технологии и приложения ( 3.4, 3.2, 3.3, 5.6, 5.7, 5.12, 6.3, 6.6, 

6.8, 7.1, 7.3) 

В този раздел съдържа публикации, които описват проучвания, проекти и 

реализации на настолни, клиент-сървърни и WEB приложения. Предметните области са 

разнообразни: промишлени предприятия, е-правосъдие, разпределени бази данни, 

облачни приложения и софтуер за генериране на тестове.  

Една от публикациите описва прилагането на BI (Business intelligence) инструмент 

в практиката на електронното управление в България. Областта на приложение е 

хранително-вкусовата верига на Република България. Описан е проектът за разработка 

на интегрираната информационна система за анализ и отчитане на данните за 

хранително-вкусовите вериги. Като инструмент за реализацията е избран платформата 

за бизнес интелигентни приложения QlikView. Показни са стъпките, които трябва да се 

следват при разработване на проекта. 

В друга статия се описва методологията за внедряване ERP в средно голяма 

фирма. Показани са основните етапи за избор на подходяща софтуерна среда, описанието 

на бизнес процесите включително графичните им изображения. Акцентът при 

внедряването е поставен върху постигане на сигурност и ефективност при внедряването 

на системата в избраната фирма. Използван EnterpriseOne®  като съвременно ERP 

решение, което обхваща изискванията и нуждите, свързани с интегрираното и 

всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и 

бизнес процеси в една компания.  

Ruby on Rails Ruby on Rails ( RoR) е популярен софтуерен фреймуорк използващ: 

model–view–controller (MVC), написана изцяло на езика Ruby. Изследват се 

възможността за това как съчетанието на RoR и MySQL биха могли да се използват, за 
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да се разработи интеративна WEB- базирана система за управление на продажби. 

Показани основните стъпки за изграждане на реалната система и необходимите 

допълнителни доработки с използване на езика Ruby за постигане на необходимата 

функционалност. 

Предмет на друга разработка е опитът в обучението на студентите от конкретна 

специалност за работа с NoSQL базите данни, които намират все по-широко приложение 

за изграждане на облачни приложение. Реализирана е и дистрибуция, която е достъпна, 

както като RPM пакет (Resource Packet Manager) за системи, работещи с Red Hat Linux, 

така и като “image” за Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2). RPM (Resource Packet 

Manager) е единият от двамата основни пакетни мениджъри в Linux. Като се използва 

Hadoop е създадена и HBase, която е аналог на базата данни, използвана от Google - 

BigTable. При обучението се обръща особено внимание на операционна система 

Windows Azure, която е облачен аналог на сървърните продукти на Microsoft 

(релационната база данни SQL Azure – аналог на SQL Server). По време на практически 

упражнения студентите от получават знания за облачните хранилища на данни Dropbox, 

Google Drive, iCloud, Sugar Sync и Box. 

Платформата Android Studio предоставя богат инструментариум и необходимата 

функционалност за разработване на удобни и ефективни мобилни приложения. В една 

от публикациите са .представени основните възможности за бързо проектиране и 

реализиране на такъв тип системи. Мобилното приложение  наречено “Easy Coffee” е 

предназначено за отчитане на услуги към клиентите в малко заведение. Системата е 

написана на Java под ОС Android с възможности за разширяване. Представени са 

резултати от направено проучване за мнението и оценките на потребители и персонала.  

Разработването на качествен софтуер с множество възможности е основна цел на 

разработчиците на софтуер, които са подпомогнати от наличието на множество добре 

структурирани и подробно описани езици за програмиране и многофункционални 

интегрирани среди за разработка (integrated development environments - IDE). Обучението 

по интегрираните среди за разработка на софтуер е също една от многото сфери, в които 

може да се използват приложения, които да улеснят голяма част от дейностите свързани 

с него. В статия се представя създаването на автоматизиран помощник (бот- съкратено 

от робот), който да подпомогне обучението по интегрираните среди за разработка на 

софтуер. С негова помощ се автоматизират дейностите по показване на комплексни 

действия с графична среда и съпътстващите ги речеви обяснения. Автоматизираният 

помощник дава насоки на обучаемия, изпитва в големи детайли неговите способности за 

работа с IDE. Това създава по-добра връзка и динамика на обучението, които не са по 

възможностите на разпространения тип системи за автоматизирано преподаване, 

тестване и оценява според зададени критерии. 

В друга статия се показва WEB-конфигуратор за стандартни шприцформи и 

елементи представляващ система за създаване и онлайн поръчване на стандартни пакети 

на шприцформи. Целта на приложението е да улесни поръчването по потребителски 

изисквания, които се проверяват за коректност и се избягва риска от добавяне на грешни 

елементи към желания стандартен пакет. Приложението е уникално и е внедрено за 

фирмата „ВИЗИ Интернешънъл техноложи“. 

Темата за разработването на софтуерна среда за мобилно обучение е предмет на 

друга публикация. Акцентира се върху някои аспекти на проектирането с използване 

възможностите на платформата MySQL и езика SQL.  

Важна функционална характеристика на уеб-базираното обучение е 

възможността да се провеждат On-Line изпитни тестове, които са в състояние да заменят 

традиционните такива. Това е възможно благодарение на предимствата които са: 

намаленото време за провеждане, увеличаване на сигурността, точността, нагледността 
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и възможностите за обективно оценяване на знанията на обучаемите. Предмет на 

статията е разработката на софтуерна среда за създаване на On-Line тестове. 

Разработването на подобна система намалява времето, с което на преподаватели 

разполагат при създаването на изпит и улеснява оценяването, посредством обективност 

и бързина, които са невъзможни при традиционните такива.  Показаният подход би 

могъл да се използва за разработката на On-Line тестове и анкети в различни сфери на е-

управлението на бизнес организации и учреждения от държавната администрация. 

Повечето WEB-приложения се разработват чрез инструментариума PHP/MSQL, а 

като сървър най-често се използва Apache. Акцент на следващата публикация са 

възможностите за инсталиране на PHP и важни настройки на сървъра Apache. Така се 

създава една достъпна и напълно безплатна среда за програмиране на студентите. Това 

им предоставя инструменти за изграждане на WEB- приложение и ги подготвя за 

бъдещата им работа като специалисти. 

Оценката на WEB-сайтовете на съдебната власт е важна задача в контекста на 

цялостната реформа, която се прави в тази област. Тази оценка трябва да бъде съобразена 

с цялостната визия и проект за изграждане на електронно правителство, изискванията на 

ЕК и стандартите, които съществуват за е-администрация и е-услуги на населението в 

България. Това е предмет на статия в която  се описват инструменти и обективни 

критерии за оценка на Web-страниците на съдебните институции в България. 

Методиката за анализ на основните характеристики се базира на проведен експеримент 

за оценяване на Web-сайтовете на съдилищата в България. Получените резултати дават 

основания за изводи и препоръки водещи до подобряване на комуникациите и 

присъствието на тези институции в интернет пространството. 

Електронното правосъдие е в процес на обсъждане в Европейския ниво от 2007 г. 

Статията описва някои инструменти и дисплеи обективни критерии за оценка на уеб-

страници на съдебната институции в България. методология А се предлага, за да се 

подобряване на организацията и функционирането на съдебната институции. Той се 

използва за провеждане на експериментални тестове за анализ и оценка на основните 

характеристики на България Уеб-сайтове на съдилищата. Резултатите дават основание 

за изводи и препоръки, водещи до подобряване на комуникацията и Присъствието на 

тези институции в уеб.  

В друга статия се акцентира на необходимостта от създаване на методология за 

мониторинг информационните ресурси на органите ориентирана към изисквания за 

състава и естеството на информацията към официалните сайтове на властите. Разглежда 

се започнато през 2013 г., проучването, което продължава и през следващите години. 

Цели се допълване и анализ на резултатите от емпирични изследвания, за да формулира 

препоръки към ВСС. Оценката на сайтове се провежда по предварително разработени и 

обсъдени параметрите. Резултатите са получени от 13 набора с показатели с максимален 

възможен брой 81 точки. Сайтовете са групирани по степен на зрялост в 5 нива, като са 

направени препоръки към всяка една група. 

 

6) Учебен процес и учебно съдържание (2.9, 3.5, 4.8, 4.9, 5.8, 5.9, 6.4) 

Разработването и внедряването на ERP (Enterprise Resource Planning) системи е 

сложен и всеобхватен процес, който изисква интегриране на усилията. Динамиката на 

образованието сектор е голяма, но една правилно функционираща ERP система може да 

оглави консолидацията и трансформацията на информацията за да отговори на нуждите 

на различните групи потребители. ERP системите са много скъпи за образователните 

институции, които имат ограничени бюджети. Решение на проблема е разработването на 

модулна уеб-базирана система, която да осигури по-голяма функционалност на 

образователните системи с по-малко бюджет. Изследването в публикацията се фокусира 
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върху проблемите, свързани с подбора и внедряване на ERP система във висши учебни 

институции като дългосрочно решение, за да се постигне оптимално удовлетворяване на 

различните страни: студенти, персонал (администратори / мениджъри / технически) и 

учители. 

Малък опит в тази насока споделя идеята за система за управление решенията на 

административна структурна единица от висше училище, която е развита в друга 

публикация. Използвайки възможностите на средата за програмиране MS Visual Studio и 

сървъра MySQL се предлага една среда за управление на университетска 

административна единица: катедра или факултет. Предоставят се възможности на 

ръководния персонал да поставя задачи, чрез изпращане на съобщения, е-мейл или 

директен контакт чрез чат. Всички задачи се архивират в индивидуалните хранилища на 

изпращащия и получателите със съответните срокове. След изпълнение те връщат 

доклад и се маркират като изпълнени. Има възможност за напомняне и алармиране за 

изтичащи срокове.  

В една от публикациите се разглежда обучението по темата „Разпределени бази 

от данни” от дисциплината „Бази от данни и приложения”. Предлага се разширяване на 

тематичния план на дисциплината от гледна точка на съвременните тенденции в 

развитието на базите от данни и системите за управление на бази от данни. Всички те се 

обосновават с опита и сравнение с водещи университети у нас и чужбина.  

Предмет на една от публикациите е холистичният подход към преподаването и 

изучаването на музикалните културни ценности като се отчита латвийски и чужд опит е. 

В основата му са прозренията получени от авторите при теоретичните и емпиричните 

изследвания на проучванията за холизма въплътени в музикалната изследователска 

парадигма. Това предполага интегриране на естетически и мистични ценности, дълбоко 

познаване на ценностите на музикалната култура като част от контекста на устойчивото 

развитие. В същата област е публикацията за музикалните културни ценности за 

образование и тяхното значение за устойчиво развитие на обществото. 

В друга публикация се представят нови възможности за прилагане на 

електронното обучение в педагогически практики. Проучва се поведението на двете 

групи редовни и задочни студенти по отношение на електронното обучение в 

университета. Изследваният групата на студентите използва в тяхната преподавателска 

практика в училищата методическа платформа за създаване на учебни планове по 

математика и информатика разработена от авторите. Изследването описва някои от 

основните характеристики на електронната система, разработена в резултат на нуждите 

на преподаватели, студенти и университетски преподаватели. Фокусът е върху някои 

препоръки за структурата и съдържанието на педагогическата подготовка на студентите 

в изследваната група. Предлага се и примерен урок за преподаване от студентите в 

училище. 

 

 

 

 

Изготвил:      

(доц. д-р Найден Вълков Ненков) 

 


