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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност  

„доцент“ 

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

в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Модели, алгоритми 

и приложения) 

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

обявен в ДВ бр. 34 от 03.05.2022 г. и на интернет страниците на ПУ 

 

Становището е изготвено от: проф. д-р Силвия Христова Илиева, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Софтуерни 

технологии“, 4.6. Информатика и компютърни науки, в качеството ѝ на член на научното жури 

по конкурса, съгласно Заповед № РД 21-1429 / 29.07.2022 г. на Ректора на Пловдивския 

университет. 

 

  За участие в обявения конкурс са подадени документи от единствен кандидат: гл. ас. д-р 

Веселин Николаев Кюркчиев, катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика 

и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

 

I. Общо описание на представените материали 

За всеки от кандидатите се дава информация по точки от 1 до 8: 

 

1. Данни за кандидатурата 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

За участие в конкурса кандидатът гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев е представил 

списък от общо 34 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 

включващ 31 публикации, 2 монографии и 1 учебник. Те не са използвани за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. Всички публикации са изцяло по тематиката на 

конкурса. 

Представени са всички изискуеми за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

документи и справки, както и други документи, подкрепящи постиженията на кандидата, 

които напълно удовлетворяват изискванията на Правилника за развитие на академичния 

състав на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
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Документите са старателно систематизирани и описани, с което улесняват оценката за 

удовлетворяване на необходимите изисквания. 

 

2. Данни за кандидата 

Кандидатът Веселин Кюркчиев има висше образование специалност математика, 

завършено през 1997г в СУ „Климент Охридски“. Бил е докторант във ФМИ-Пловдив и през 

2019 г. е защитил дисертационен труд на тема „Инструменти за адаптивно електронно 

обучение“. В периода 1998-2008 г. е хоноруван асистент в СУ “Климент Охридски“, а през 

2000-2002 работи като математик в Института по математика и информатика на БАН. В 

периода 2018-2020 г. е асистент, а от 2020 г. до сега е главен асистент по Информатика във 

Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата 

Научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев и 

тематиката на представените от него научни трудове са изцяло в областта на конкурса. Той 

участва в конкурса с 34 научни труда, които не повтарят такива от предишните процедури за 

придобиване на ОНС „доктор“. 

Всички научни статии, представени за участие в конкурса, са в съавторство, като в 14 от 

тях кандидатът е първи автор. 12 от публикациите са индексирани, като една от тях е с IF (Q4). 

И двете монографии са в съавторство, като за едната е представен разделителен протокол. 

Всички публикации са на английски език, а учебникът е на български език. 

Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в представените по конкурса 

научни трудове. 

Съгласно чл. 1а, ал. 1 от ППЗРАСРБ кандидатите за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ трябва да 

имат натрупани: 50 точки по група от показатели А; поне 100 точки по група ъот показатели 

В; поне 200 точки по група от показатели Г; поне 50 точки по група от показатели Д;. 

Според подадените документи кандидатът по конкурса покрива: 

 50 точки по група от показатели А; 

 100 точки по група от показатели В; 

 396 точки по група от показатели Г; 

 352 точки по група от показатели Д; 

 

Общият брой точки постигнати от гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев е надхвърля 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“. 

Научните трудове напълно отговарят на минималните национални изисквания (по чл. 2б, 

ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ), като общият брой точки по група показатели са удовлетворени. Също 

така те напълно отговарят и на допълнителните изисквания на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 
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заемане на академичната длъжност „доцент” в научната област и професионално направление 

на конкурса. Допълнителните изисквания на ПУ „Паисий Хилендарски“ не поставят по-

високи допълнителни изисквания от посочените в ППЗРАСРБ. 

 

4. Характеристика и оценка на преподавателската дейност на кандидата 

От представените материали е видно, че гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев има 

значителна по обем учебна и преподавателска дейност. гл. ас. д-р Веселин Кюркчиев е 

провеждал лекции и упражнения в бакалавърските програми на ФМИ при ПУ „Паисий 

Хилендарски” по дисциплините Фреймуърк за уеб програмиране; Бизнес информационни 

системи и Информатика. Водил е упражнения и в бакалавърските и магистърските програми 

на ФМИ и ФФ при СУ „Кл. Охридски“.  

Кандидатът е издал 1 учебник „Фреймуърк системи за уеб програмиране”, който е 

предназначен за студентите в специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ във Факултета 

по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски”. Гл. ас. д-р Веселин Николаев 

Кюркчиев е ръководител на успешно защитил 1 дипломант.   

 

5. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения на 

кандидата съдържащи се в материалите за участие в конкурса 

Научните и научно-приложните постижения на кандидата съгласно научните трудове, 

представени за участие в конкурса са в направлението „Модели, алгоритми и приложения“, 

като са актуални и значими. Приемам така формулираните приноси на кандидата.  

Въз основа на анализа на предоставените материали може да се обобщи, че научните и 

научно-приложни приноси на кандидата в идентифицираните направления са актуални и 

значими, водещи до нови знания и разширяващи съществуващите знания в областта.    

Според представената справка на 34 научни публикации кандидатът има общо 196 

цитирания, като 44 цитирания са в статии, реферирани и индексирани в Scopus и/или Web of 

Science. Тази цитириуемост значително надвишава минималните наукометрични показатели 

за академичната длъжност “доцент“ и доказва значимостта на изследователските резултати на 

гл. ас. д-р Веселин Кюркчиев сред научната общност в България и чужбина. 

Гореизложеното ми дава основание да оценя гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев като 

успешен и компетентен изследовател. 

 

6. Критични бележки и препоръки  

Нямам съществени критични бележки към материалите по конкурса и научните трудове 

на кандидата. Бих препоръчала да публикува и като самостоятелен автор. 
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7. Лични впечатления за кандидата 

Не познавам гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев и нямам лични впечатления от 

преподавателската и научно изследователска дейност, но от представените материали за 

конкурса впечатлението ми е, че е утвърден професионалист. 

 

8. Заключение за кандидатурата  

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 гл. ас. д-р Веселин 

Николаев Кюркчиев удовлетворява минималните национални изисквания в професионалното 

направление и не е установено плагиатство в представените по конкурса научни трудове.  

Давам своята положителна оценка на кандидатурата на гл. ас. д-р Веселин Николаев 

Кюркчиев.  

 

II. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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). 

           

19.09.2022 г.  Изготвил становището:  

      (проф. д-р Силвия Илиева)  

 

 


