
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска, 

Институт по Информационни и Комуникационни технологии – 

Българска Академия на Науките, 

относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”,  

в област на висше образование:  

4. „Природни науки, математика и информатика“,  

професионално направление:  

 4.6. „Информатика и компютърни науки“,   

научна специалност: 01.01.12. „Информатика”,  

обявен в ДВ, брой  57 от 26 юни 2020 годна за нуждите на  

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

с единствен участник гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев 

 

 

На основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав в република България (ЗРАСРБ) и със заповед 

№ Р33-4129/25.08.2020 г. на Ректора на Пловдивския Университет „Паисий 

Хилендарски“, съм включена в Научно жури по конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“, научна специалност: 01.01.12. 

„Информатика”, обявен в ДВ, брой 57 от 26 юни 2020 годна, за нуждите на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с единствен участник в 

конкурса гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев. 

Като член на Научното жури съм получилa: 

1. Молба за участие в конкурса от Емил Христов Дойчев. 

2. Автобиография по европейски формат на Емил Христов Дойчев. 

3. Диплома № 075857, регистрационен № 2417-М от 02.11.1999 г. за 

образователно-квалификационна степен „магистър“ на Емил Христов Дойчев. 
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4. Диплома № 1000075 от 16.09.2013 г. за образователна и научна степен 

“доктор” на Емил Христов Дойчев.  

5. Списък на научните трудове на Емил Христов Дойчев. 

6. Справки за изпълнение на минималните национални изисквания и на 

допълнителните изисквания на ФМИ при ПУ за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ на Емил Христов Дойчев. 

7. Анотации на материалите по чл. 65. от ПРАСПУ на Емил Христов 

Дойчев. 

8. Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи 

на Емил Христов Дойчев.  

9. Удостоверение за трудов стаж – У-226 / 22.07.2020 на Емил Христов 

Дойчев.  

10. Документи удостоверяващи учебната дейност на Емил Христов 

Дойчев. 

11. Документи удостоверяващи научно-изследователската работа на Емил 

Христов Дойчев. 

Според изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗ), 

кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят 

на следните условия, регламентирани в Чл. 24. (1): 

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да са придобили 

образователна и научна степен „доктор“; 

2. Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност 

„асистент“, „главен асистент“; 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за 

придобиването на научната степен „доктор на науките“;  

4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да отговарят на 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3, съответно на 

изискванията по чл. 2б, ал. 5;  
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5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да нямат доказано 

по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.  

Съгласно представените материали за конкурса, Емил Христов Дойчев е 

придобил образователната и научна степен „доктор“, за което свидетелства 

диплома № 1000075 от 16.09.2013 г., присъдена му от ФМИ на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, по научната специалност 01.01.12. 

„Информатика”. 

Представеното удостоверение за трудов стаж по специалността № У-226 

от 22.07.2020 г., показва, че Емил Христов Дойчев работи на основен трудов 

договор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и има педагогически 

трудов стаж като асистент и главен асистент от 8 години до издаването на 

документа. 

Съгласно представените анотации на научните публикации за участие в 

конкурса, Емил Христов Дойчев е представил 7 публикации в специализирани 

международни издания, 25 публикации в сборници на трудове на международни 

конференции, един учебник, едно учебно помагало, както и автореферат на 

дисертационен труд на тема „Среда за електронни образователни услуги“. 

Приемам формулираните в справката за резултатите от научно 

изследователската дейност на кандидата приноси в трудовете, с които Емил 

Христов Дойчев участва в конкурса, като резултатите му имат научно-приложен 

и приложен характер и могат да се определят като обогатяване на съществуваща 

научна област с нови знания. 

Представен е списък с 86 цитирания на трудове на Емил Христов Дойчев, 

като приемам, че този брой е до момента на подаване на документите по 

конкурса и не са включени новопоявили се цитирания. 

Според представените справки за изпълнение на минималните изисквания 

на ЗРАСРБ и на допълнителните изисквания на ФМИ на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ от гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев, той 

изпълнява изискванията по показатели А, В, Г, Д и Е за професионално 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“. 
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Приемам представената от кандидата Декларация, че няма доказано по 

законоустановения ред плагиатство в научните трудове представени за 

настоящия конкурс от гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев. 

 

Заключение 
 

Приемам, че са изпълнени изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагането му и на Правилника за специфичните условия за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. След запознаване с представените от 

кандидата материали по конкурса, давам своето положително заключение за 

избора на гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев в конкурса за академичната 

длъжност „доцент“ по професионалното направление 4.6. „Информатика и 

компютърни науки“, научна специалност 01.01.12. „Информатика”.  

Предлагам Научното жури единодушно да гласува предложение до АС на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, да избере гл. ас. д-р Емил 

Христов Дойчев за академичната длъжност „доцент“ по професионалното 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност 

01.01.12. „Информатика”.  

 

 

 

15.10.2020 г.             Подпис: ……………………………….          

Гр. София               

/проф. д. н. Любка Дуковска/ 
 

http://www.iict.bas.bg/docs/pravilnik_IICT_NS&AcDl_2013.pdf
http://www.iict.bas.bg/docs/pravilnik_IICT_NS&AcDl_2013.pdf
http://www.iict.bas.bg/docs/pravilnik_IICT_NS&AcDl_2013.pdf

