
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев 

 

по конкурс за избор на доцент 

за нуждите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 

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

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки 

(Информатика – Информационни технологии) 

 

 

Със заповед № РД-21-1241/29.06.2022 г. на Ректора на Пловдивския университет 

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

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

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

4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика – Информационни технологии). 

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

Ваня Ангелова Иванова 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 № РД21-1258/30.06.2022 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 гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова. Деканът на Факултета по 

математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е 

уведомил кандидатката за решението на комисията на 05.07.2022 г. 

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

входящ номер РАСД-08-62/28.06.2022 г. от гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова до Ректора 

на ПУ „Паисий Хилендарски” за участие в конкурса. 

Гл. ас. д-р Иванова е автор и съавтор на общо 101 научни. От тях за участие в конкурса 

са представени 45 научни труда: 

- Публикации в списания – 20 броя, от които 3 в SCOPUS и 3 в WoS; 

- Публикации на конференции и книги (или глави от книги) – 22 броя, от тях 16 в 

SCOPUS и 1 с IF; 

- Учебници и учебни помагала – 1 брой; 

- Автореферат – 1 брой; 

- Книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна  

и научна степен „доктор“ – 1 брой. 

 

На английски език са 41 публикации в списания, конференции и глави от книги и 

учебникът, на български език са 2 публикации, авторефератът и книгата. От 



представените 45 научни труда, в които няма доказано по законоустановен път 

плагиатство, Ваня Иванова е автор на 4, съавтор на първо място в 6 от тях, на второ място 

– в 17 от тях, на трето – 7 и последващо място - в 11 от тях. 

Основните научни, научно-приложни и методико-практически приноси в публикациите 

на д-р Ваня Иванова са в няколко научни направления:  

 Електронно обучение: 

o Електронни тестове; 

o Създаване на електронно съдържание; 

 Дигитални библиотеки DILIBS; 

 Семантично моделиране: 

o Семантично моделиране в областта на интелигентното селско 

стопанство; 

o Семантично моделиране в ономастиката. 

Част от получените от гл. ас. д-р Ваня Иванова резултати са използвани в 15 научно-

изследователски проекти, от които 5 международни, 2 към МОН и 8 университетски. Д-р 

Иванова има 38 участия с доклади на международни и национални научни форуми с 

международно участие.  

Д-р Иванова е представила общ списък с 119 известни цитирания, от които 36 в научни 

издания, монографии, колективни томове и патенти, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (20 в Web of Science и 16 в Scopus). 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Ваня Иванова започва през 1996 г. като 

преподавател във ФМИ при ПУ, старши преподавател през 1998 г., асистент през 2004 г. и 

главен асистент през същата година към катедра „Обучение по математика, информатика 

и информационни технологии” и работи и до сега като главен асистент. Води съвременни 

курсове в областта на общ и специализиран английски език. Редовно изпълнява 

аудиторната заетост над предвидения норматив. 

През целия период на преподавателска работа гл. ас. д-р Ваня Иванова активно се 

включва в извънаудиторната дейност на студентите чрез организиране на учебна дейност 

по нови бакалавърски и магистърски специалности и в разработването на нови учебни 

планове от бакалавърската програма и на специалност БИАЕ от магистърската програма. 

Гл. ас. д-р Ваня Иванова участва в комисии за държавен изпит по Бизнес информатика 

с английски език и защити на дипломни работи за магистри на ФМИ. Успешно са 

защитили 12 дипломанти под нейно ръководство. Д-р Иванова участва и в организирането 

и провеждането на научни или други престижни за ФМИ и университета форуми и изяви 

на регионално и международно ниво.  

Познавам Ваня Иванова от повече от 20 години като уважаван преподавател и скромен 

и работлив колега. Бил съм научен ръководител на докторантурата й съвместно с проф. 

Снежана Гочева-Илиева. През последните 5 години тя започна много по-активна научна 

дейност в областта на информацонните технологии и постигна значими резултати. 

Кандидатът по обявения конкурс гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова отговаря напълно 

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 „Доцент”. 

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

Ваня Ангелова Иванова за доцент по Информатика – Информационни технологии, 

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висшето 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

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 гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова за 

академичната длъжност „Доцент”. 

 

26.08.2022 год.  Подпис: 

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

 


