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С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за заемане на академична длъжност  

„ДОЦЕНТ“ 

в професионално направление  

4.6 Информатика и компютърни науки (Модели, алгоритми и приложения), 

за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), 

Факултет по математика и информатика (ФМИ), катедра „Компютърни 

технологии“, обявен в ДВ бр. 34 от 03.05.2022 г. и на интернет страницата на 

ПУ. 

 

Становището е изготвено от: проф. д-р Георги Теохаров Тупаров, 

департамент „Информатика“, Нов български университет, в качеството ми 

на член на научното жури за конкурса по професионално направление 4.6 

Информатика и компютърни науки (Модели, алгоритми и приложения) съгласно 

Заповед № РД-21-1429 / 29.07.2022 г. на Ректора на ПУ 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

Гл.ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев, 

от катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ 

 

1. Кратки биографични данни 

Единственият кандидат гл. ас. д-р Веселин Кюркчиев придобива ОКС 

„Магистър“ по „Математика“ от Факултета по математика и информатика на СУ 

„Св. Климент Охридски“ през 1995 г. През 2019 г. защитава успешно 

дисертационен труд на тема „Инструменти за адаптивно електронно обучение“ за 

придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление 4.6 Информатика и 

компютърни науки. От 2018 г. до сега е последователно асистент и главен 

асистент във ФМИ на ПУ. 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът д-р Веселин Кюркчиев участва в конкурса с: 

 Монографии - 2 броя в съавторство, от които една в група В3 (с 

разделителен протокол) и една в група Г5 (разделителен протокол не е 
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представен). Поради малкия обем на последната (137 стр.) и четирима 

съавтори, я класифицирам в група Г8, като глава от книга; 

 Публикации - 12 броя индексирани публикации, от които 11 в Scopus с 

SJR и една в WoS с IF (Q4). Представени са и 19 неиндексирани 

публикации. 

 Един учебник в съавторство (група Е19). 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Кандидатът е представил доказателства за 44 цитирания в Scopus/WoS, с 

което покрива няколко пъти минималните наукометрични показатели за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки. 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

Съгласно предоставените документи, гл. ас. д-р Кюркчиев е водил аудиторни 

занятия по 8 дисциплини, за които може да се приеме, че попадат в профила на 

конкурса. Има издаден учебник по една от водените дисциплини. 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

Както се вижда от приложената по-долу таблица, гл. ас. д-р Кюркчиев 

покрива минималните национални наукометрични показатели за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки. 

Група А Б В Г Д 

Минимален брой точки 50 - 100 200 50 

Претенции на кандидата 50 - 100 396 352 

Признати от рецензента 50 - 100 381 352 

 

Кандидатът гл. ас. д-р Кюркчиев е изграден учен, който е международно 

разпознаваем в базите от данни на Scopus и WoS. На национално ниво е участвал 

в няколко научно-изследователски и приложни проекти от името на ПУ и на други 

организации. 

4.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Приемам приносите така, както са представени от кандидата и ги оставям за 

детайлна преценка от рецензентите. 
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5. Оценка на личния принос на кандидата 

Нямам съмнения относно оригиналността на представените научни трудове 

от кандидата. Поради липса на разделителни протоколи за трудовете в 

съавторство (освен за монографията, представена в група В3), приемам 

равностойно участие на всеки един от авторите. 

6. Критични бележки и препоръки 

Нямам забележки по същество. 

7. Лични впечатления 

Не познавам лично кандидата. 

8. Заключение: 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни 

трудове и въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се 

в тях научни и научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните 

постижения отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението 

му и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“ за заемане от кандидата 

на академичната длъжност „доцент“ в научната област и професионално 

направление на конкурса. В частност кандидатът удовлетворява минималните 

национални изисквания в професионалното направление и не е установено 

плагиатство в представените по конкурса научни трудове. 

Давам своето положително заключение за избор на гл.ас.д-р Веселин 

Николаев Кюркчиев за академичната длъжност „доцент“ по настоящия конкурс. 

Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да предложи 

на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика при ПУ 

„Паисий Хилендарски“ да избере гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев да заеме 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 4.6 

„Информатика и компютърни науки“ (Модели, алгоритми и приложения). 

 

16.09.2022 г. Изготвил становището: 

 /проф. д-р Георги Тупаров/ 

 


