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Заемана длъжност или позиция Доцент, доктор 

Основни дейности и отговорности Лекции/упражнения по дисциплините:  
       “CASE технологии за анализ и проектиране на БИС” (бакалаври) 
       “Информатика” (бакалаври) 
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      „Управление на корпоративни и индивидуални е-бизнес системи” (магистри Бизнес  
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1991 г. - 1995 г. - "Универс" АД – София, Звено "Предпечат" 
Гл. специалист по предпечатна подготовка 
Предпечатна подготовка на периодични издания (списания, вестници, брошури), книги и 
акциденция 
 
1987 г. – 1991 г. - Печатница "Георги Димитров", София,  Звено АСУ 
Администратор на бази данни 
Анализ, проектиране и програмиране на бизнес информационни системи 
Разработка на програмни модули на информационна система за отдел "Планиране" и "Труд и 
работна заплата".  
 
1984 г.-1987 г. - Централен институт по изчислителна техника, София 
Специалист по операционни системи 
Програмиране и тестване на операционни системи за персонални компютри.  
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Програмиране на алгоритмични езици, анализ и проектиране на информационни системи 
ВИИ „К.Маркс”, София 
 
1975-1979  
Средно образование 
Засилено обучение по математика, физика и английски език, освен основните предмети,  
включени в средния курс на обучение 
Математическа гимназия "Н. Лобачевски" - Ямбол 
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Повече от 6-годишен опит в областта на разработката на операционни системи и бизнес 
информационни системи. 
 5-годишен опит в областта на предпечатната подготовка на периодични и непериодични 
издания и подготовка за публикуване на електронни издания. 
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СУБД: 

            SQL SERVER 

Езици за програмиране: 

                  VISUAL BASIC 
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1. Учебници и учебни помагала  
 В съавторство 
1.1.Стефанова, Камелия, Стоянова Ст., Лазарова, В. Информационни системи и технологии. 
Център за дистанционно обучение при УНСС, С., 2008. 
1.2 Денчев, Емил, Лазарова, В., Дановски Д. Информационни системи и технологии в 
публичната администрация. Център за дистанционно обучение при УНСС, С., 2008. 
1.3.Стоянова, Ст., Лазарова, В., Денчев, Е., Великов, И. Информационни системи в 
счетоводството, С., 2009. 



1.4 Лазарова, В., Д. Велев, В. Кисимов и др. Информационни системи и технологии, С., 
АвангардПрима, 2010 г. 
1.5.Лазарова, В., А.Мурджева,В.Михова и др. Информационни технологии в офиса, С., 
Интелпет, 2011 г. 
1.6.Лазарова, В., Е. Денчев, Д. Дановски. Информационни системи и технологии в публичната 
администрация, С., УИ "Стопанство", 2012 г. 
 
 Самостоятелно 
1.7. Лазарова, Ваня. CASE технологии. Фльорир, С.,2009 г. 
 
2. Статии  
 Самостоятелно 
2.1. Лазарова, Ваня, Структура на електронните документи, Юрикс, С., сп. “Европейски 
акценти”, бр. 1, 2006  
2.2. Лазарова, Ваня, Информационни системи в агробизнеса. С., сп. „Агроном”, бр. 10, 2007 г. 
2.3. Лазарова, Ваня, Показатели за измерване значимостта на научните публикации, сп. 
„Икономически алтернативи”, бр. 1, 2009 г.  
 
 В съавторство 
2.4.  Лазарова, Ваня, В. Кисимов, А. Мурджева, М. Цанева. Система за български импакт 
фактор по информатика. САИ, С., Сп. Автоматика и информатика. Бр. 2, 2008. 
 
3. Доклади 
 Самостоятелно 
3.1. Лазарова, Ваня. Информационные системы бухгалтерского учета - обучение и практика. В: 
Доклады и выступления участников восьмой международной научно-практической 
конференции „Новые информационные технологии  в образовании”. ФГОУ  ВПО „Финансовая 
академия при Правительстве Российской федерации”. 2008. 
3.2. Лазарова, Ваня. Използваемост на информационните системи в Интернет – два типа 
тестове за потребителския интерфейс. В.Международна научна конференция „Информационни 
технологии в управлението на бизнеса”, 16-17 октомври 2009, Варна. 
3.3. Лазарова, Ваня. Използване на методи за отдалечен достъп при изграждане на десктоп 
приложения за малък и среден бизнес. В. Международна научна конференция “Системи за 
управление на бизнеса в малки и средни предприятия” 23-24 април 2010 г., Свищов. 
3.4. Лазарова, Ваня. Методи и технологии в WEB 3.0. В. Международна научна конференция 
„Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и 
практиката”. 8-9 октомври 2010 г., София 
3.5. Лазарова, Ваня. Семантични елементи в HTML 5. В. Юбилейна научна конференция 
„Статистика, информационни технологии и комуникации“, 24 ноември 2011 г., УНСС, София 
3.6. Лазарова, Ваня. Потребителски-ориентирани характеристики на облачните услуги. В. 
Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни 
технологии в икономиката и образованието“, 2-3 декември 2011 г., София. 
3.7. Лазарова, Ваня. Потребителски-ориентирани характеристики на облачните услуги. В. 
Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни 
технологии в икономиката и образованието“, 2-3 декември 2011 г., София 
3.8. Lazarova, Vanya. Multitenancy in Cloud Computing. In: International Conference on Application 
of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE 
2012, UNWE, Sofia, Bulgaria, October 5-6th, 2012 
 
 В съавторство 
3.9.Lazarova,Vanya, D. Petrov. Indicators of the Influence of E-Business on the Structural Changes in 
Economics in Europe. №11, Nish, 2006. 
3.10.Lazarova, Vania. “Academic Publishing in Internet: The Role of Open-Access E-Print Archives”. 
In: Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Balkanskih Zemalja, June, Nish, 2004, pages 621-628 
3.11.Лазарова, Ваня, Д. Петров. Определяне на икономическата ефективност при 
информационните системи и технологии. В: „Бизнес информатика”- сборник доклади от 
юбилейна международна научна конференция по повод 40-та годишнина на специалност 
Информатика, С., 2007 г. 
3.12.Лазарова Ваня, В. Кисимов,  Е. Денчев, М. Цанева, Д. Велев, К. Стефанова, А. Мурджева. 
Критерии за определяне на потребителската ефективност на информационните системи в 
Интернет. В: „Бизнес информатика”- сборник доклади от юбилейна международна научна 
конференция по повод 40-та годишнина на специалност Информатика, С., 2007 г. 
3.13.Лазарова, Ваня, А. Палазов, Д. Велев,  Е. Денчев. Сфера на ефективно приложение на 
уеб базирани системи за управление на съдържанието. В. “Приложна информатика и 
статистика - съвременни подходи и методи” -  сборник доклади от международна научна 
конференция  - Равда, септември, 2009 г. 



3.14.Лазарова, Ваня, Е. Денчев, Ст. Стоянова. Нови технологии при информационните системи 
в счетоводството. В. Юбилейна международна научна конференция „Счетоводството – наука, 
практика, независимост”, 20 април 2010 г., София 
3.15.Лазарова, Ваня, Н. Футекова. Влияние на е-бизнес технологиите върху бизнес процесите в 
предприятията. В. Международна научна конференция „Информационни технологии – 
стратегически приоритет в икономиката и знанието”, 14-16 октомври 2011, Свищов 
 
Студии 
Потребителска ефективност на информационните системи в Интернет: Методологични 
проблеми при потребителски-ориентираното проектиране, Научни трудове на УНСС, Том I, 
2008 г.  
 
Проекти 
НИД 21.03-4/2008 Система СБИФИ за български Импакт Фактор по информатика. 
 
НИД 21.03–44/2009 г. "Методология за информационно осигуряване на бизнеса в условията на 
глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing". 
 
НИД НИ 1-2/2012 г. „Проектиране и реализация на разширение във функционалността и 
обхвата на информационната система за НИД на УНСС“. 


