
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев 

 

по конкурс за избор на професор 

за нуждите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 

обявен в ДВ, брой 34 от 03 май 2022 г. 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… 

(Методика на обучението по математика и информационни технологии) 

 

 

Със заповед № РД-21-1255/30.06.2022 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” съм определен за член на научното жури във връзка с избора на 

професор по обявения конкурс в ДВ, брой 34 от 03 май 2022 г. по: област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на обучението по математика и информационни технологии). 

За участие в конкурса са подадени документи от един единствен кандидат – доц. д-р 

Ивайло Пеев Старибратов от катедра „Обучение по математика, информатика и 

информационни технологии” на Факултета по математика и информатика при 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Документите са проверени от комисия, 

назначена със заповед № РД-21-1259/30.06.2022 г. на Ректора на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”. Съгласно протокол от заседанието на комисията от 

05.07.2022 г., подписан от всички членове без забележки, комисията допуска до участие в 

конкурса единствения кандидат доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов. Деканът на Факултета 

по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е 

уведомил кандидатката за решението на комисията. 

Като член на научното жури съм получил всички документи, приложени към молба с 

входящ номер РАСД-08-58/17.06.2022 г. от доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов до Ректора 

на ПУ „Паисий Хилендарски” за участие в конкурса. 

Доц. д-р Старибратов е автор и съавтор на общо 72 научни публикации, 14 учебници и 

учебни помагала, 11 изнесени доклади без публикации. От тях за участие в конкурса са 

представени 35 научни труда, в които няма доказано по законоустановен път плагиатство:  

- Статии – 30 броя, от тях 25 в научни списания, като 5 са в WoS; 

- Методически пособия – 4 броя; 

- Монографии – 1 брой. 

Седем от публикациите в списания са на английски език, другите публикации, 

методическите пособия и монографията са на български език. От представените 35 научни 

труда Ивайло Старибратов е автор на 8, съавтор на първо място в 13 от тях, на второ място 

- в 12 от тях, на трето – 1 и на четвърто – в 1 от тях. 

Основните научно-приложни и методико-практически приноси в публикациите на д-р 

Ивайло Старибратов са в няколко научни направления: Методика на обучението по 



математика, Методика на обучението по информационни технологии и Методика на 

обучението по образователен мениджмънт. 

Част от получените от доц. д-р Ивайло Старибратов резултати са използвани в 11 

научно-изследователски, 14 образователни проекти и 6 национални програми.  

Д-р Старибратов е представил списък със 23 известни цитирания за участие в конкурса. 

От тях 3 са индексирани в WoS, една в Scopus, 3 в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране и 17 в нереферирани списания с научно рецензиране. Известни са ми 

и други цитирания на Ивайло Старибратов, включително от чуждестранни автори. За 

съжаление в Google Scholar има само 20 негови цитирания без автоцитати, което считам за 

недостатъчно за професор. 

Преподавателската дейност на доц. д-р Ивайло Старибратов започва като учител по 

математика и информатика през 1986 г. През годините работи в няколко училища. През 

1996 г. започва в Математическа гимназия „Акад. К. Попов“ Пловдив, където по-късно 12 

години е директор. Бил е хоноруван преподавател във ФМИ, катедра „Компютърни 

технологии“ през 1995 и в катедра „Методика на обучението по математика и 

информатика“ през 1996 г. Oт 2013 до сега чете лекции и ръководи упражнения по редица 

учебни дисциплини в специалност „Информационни технологии, математика и 

образователен мениджмънт“ във Филиал Смолян към ПУ „Паисий Хилендарски”. От 2018 

г. чете лекции и ръководи упражнения в същата специалност и във ФМИ при ПУ. 

Доц. д-р Ивайло Старибратов работи с дипломанти и докторанти, участва в 

практическото обучение на студенти от различни специалности на ФМИ като академичен 

наставник в национални проекти. Под негово ръководство успешно са защитили 4 

дипломанти и един докторант. 

В преподавателската си и научноизследователска дейност на доц. д-р Ивайло 

Старибратов изследва и използва съвременни технологични средства, което е 

предпоставка за добри резултати в образователния процес. 

Познавам Ивайло Старибратов от над 20 години като доказан преподавател и директор 

с богата обществена дейност и изследовател с активна проектна дейност. Бил съм и 

съръководител на докторантурата му. 

Критични бележки и препоръки: Текстовете, документите и особено библиографичните 

източници трябва да са много по-прецизно оформени и с по-малко технически грешки. 

Препоръчвам на д-р Старибратов да публикува по-разпознаваеми научни резултати и в по-

престижни научни издания. 

Кандидатът по обявения конкурс доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитие 

на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и 

допълнителните факултетни изисквания на Факултета по математика и информатика при 

ПУ „Паисий Хилендарски” за заемане на академичната длъжност „Професор”. 

Казаното по-горе е основание да дам положително заключение за избор на доц. д-р 

Ивайло Пеев Старибратов за професор по Методика на обучението по математика и 

информационни технологии, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението 

по…, област на висшето образование 1. Педагогически науки.  



Предлагам на почитаемото научно жури единодушно да предложи на уважаемия 

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” да избере доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за 

академичната длъжност „Професор”. 

 

09.09.2022 год.  Подпис: 

гр. Пловдив       /Проф. д-р Асен Рахнев/ 


