
С Т А Н О В И Щ Е 
По конкурса за получаване на академична длъжност  

„Професор в ИМИ-БАН“ 
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика,  

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, 

По научна специалност: 01.01.12 – Информатика (математическа 

лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно 

обучение), 
Обявен в държавен вестник ДВ бр.39/20.05.2011г 

Кандидати:  
1. доц. д-р Деко Видев Деков 

2. доц. д-р Радослав Димов Павлов 

 

Изготвил становището: доц. д-р Силвия Христова Илиева 
Настоящото становище е изготвено и предоставено на основание на заповед 

200/07.07.2011 на директора на ИМИ-БАН, издадена на основание решение на НС на 

ИМИ, протокол № 9/01.07.2011 във връзка с избор на научно жури по цитирания конкурс, 

както и на решение на научното жури по процедурата – протокол 1 от 25.07.2011 г. 

Становището е изготвено в съответствие със ЗРАСРБ, правилник на МС за прилагане на 

ЗРАСРБ, правилник за развитие на академичния състав на БАН и съответния правилник 

на ИМИ-БАН. 

1. доц. д-р Деко Видев Деков 
В съответствие със ЗРАСРБ, правилник на МС за прилагане на ЗРАСРБ „научното 

жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" според 

изпълнението на условията по чл. 29 (чл.60)“.  

След внимателен преглед на предоставените документи се установи следното: 

- По чл. 60, т. 1 от ПЗРАСРБ -  кандидатът е придобил образователната и научна 

степен „доктор“, както личи от приложената диплома. 
- По чл. 60, т. 2  - кандидатът не е предоставил документ, удостоверяващ 

заемането на академичната длъжност "доцент" в същото или в друго висше 

училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-

малко от пет години. 
- По чл. 60, т. 3 и 4  - представените публикации не са свързани с 

конкретизацията на конкурса, посочена в скобите - математическа 

лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно 

обучение. 



Съгласно ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН 

кандидатът за академичната длъжност „професор” в областта на информатиката трябва да 

е представил публикации и материали отговарящи на препоръчителни и алтернативни 

критерии.  

След внимателен прочит на представените публикации се установява, че: 

- няма съответствие на тематиката на научните трудове и уточнената в скоби 

тематика на конкурса, поради което по отношение на първите четири 

изисквания, броят на публикациите се счита за нула;  

- посочените 12 цитирания се отнасят за публикации извън областта на конкурса;  

- няма предоставен документ за защитили докторанти под ръководството на 

кандидата.   
- няма впечатляващи коментари на учени с висок международен престиж;  

Заключение 
На базата на установените пропуски считам, че представените от доц. д-р Деко 

Видев Деков документи и материали не съответстват в необходимата степен на горе 

цитираните нормативни документи и изисквания, и особено на тематичната насоченост на 

конкурса, така както е обявена в държавен вестник, поради което не го класирам.  
 

2. доц. д-р Радослав Димов Павлов 
Предоставените от кандидата документи са прецизно систематизирани и в 

значителна степен улесняват оценката за удовлетворяване на необходимите изисквания. 

След внимателен преглед на предоставените документи по отношение на 

нормативните документи се установи следното: 

- По чл. 60, т. 1 от ПЗРАСРБ -  кандидатът е придобил образователната и научна 

степен „доктор“, както личи от приложеното удостоверение от ВАК. 
- По чл. 60, т. 2  - кандидатът е предоставил удостоверение за заемането на 

академичната длъжност "доцент" в същата научна организация от 32 години при 

минимално изискване не по-малко от две академични години. Тази длъжност е 

била съчетавана с преподавателска дейност в СУ „Св. Кл. Охридски“ по тясното 

научно направление на конкурса в рамките на 11 години и в областта на 

Информатиката през целия период. 
- По чл. 60, т. 3 и 4  - представени са 35 публикации свързани с конкретизацията 

на конкурса, посочена в скобите - математическа лингвистика и обработка на 

знания в цифрови библиотеки и електронно обучение.Тези публикации не 

повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор" и за заемане на академичната длъжност "доцент".  
Заслужава да се отбележи изключителната публикационно активност на кандидата, 

като бщият брой на научните публикации е 112 от които 5 книги и учебници.  

Съгласно ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН 

кандидатът за академичната длъжност „професор” в областта на информатиката трябва да 

е представил публикации и материали отговарящи на препоръчителни и алтернативни 

критерии.  



След внимателен анализ на представените публикации се установява, че: 

- Предоставените за конкурса 35 публикации се разпределят по категории по 

следния начин - 10 статии са в международни списания и 1 в българско 

списание; 19 в сборници на международни конференции и 1 на конференция на 

български език; 1 монография и 3 учебника, като единият учебник е на чужд 

език. Прави впечатление запазване радица години на фокуса на научните 

изследвания и резултати в тематиката на конкурса - Електронно обучение (11 

публикации), Цифрови библиотеки и обработка на знания (13), Математическа 

лингвистика (4) и др. Част от публикациите са на утвърдени международни 

конференции – например 14-та подред VSMM и 16-та подред EUROMEDIA, 

както и авторитетни списания. Научните и научно-приложни приноси видни от 

публикациите са съсредоточени в предлагането на нови подходи, методи, 

методологии и модели, както и внедрени софтуерни реализации на услуги в 

областта на цифровите библиотеки. Част от разработките са пионерски и за 

пръв път реализирани в България. 

- Предоставена е справка за 52 забелязани цитирания, което доказва значимостта 

и популярността на научните изследвания на кандидата;  

По отношение на удовлетворение на съществените, но незадължителни изисквания 

към кандидатите за академичната длъжност „професор” съгласно Правилник на ИМИ-

БАН доц. д-р Радослав Павлов показва завидна активност: 

- Създадени и проведени са 24 лекционни курса, като 5 от тях са създадени и 

прочетени за първи път в България. Висшите учебни заведения, в които 

кандидатът е преподавал са: Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, 

Пловдивски университет, Югозападен университет "Неофит Рилски" – 

Благоевград, Бургаски свободен университет, Великотърновски университет 

„Св.Св. Кирил и Методий”, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии. Допълнителни доказателства за интензивната 

учебно-преподавателска работа са специализациите в университети в Япония и 

Германия, като гост-професор в изследователски институт по компютри и 

автоматизация в Унгария,  и 12-те защитили дипломанти и специализанти. 

Всички тези факти потвърждават мнението, че доц. д-р  Радослав Павлов е 

високо квалифициран преподавател, ползващ се с уважението на студенти и 

преподаватели от водещи университети в България и чужбина. 

- Защитилите докторанти под ръководството на кандидата са 5, като 

допълнително има 2 текущи докторанти на свободна подготовка.    

- Ръководител на 13 европейски проекта, водещ участник в 6 такива, ръководител 

и участник в редица национални и двустранни международни проекти, като 

общият брой проекти е 46. Това показва научно-организационни умения и 

признание на доц. д-р Радослав Павлов сред специализираните научни среди у 

нас и в чужбина. 

- Мнобройни участия с доклади на национални и международни форуми 

- Богата експертна дейност на национално и международно ниво, която 

свидетелства за огромния авторитет на кандидата в областта на електронното 

обучение, математическата лингвистика ицифровите библиотеки.  



- Няколко национални награди и отличия - лауреат на три Балканиади по 

математика за млади изследователи, както и знак за отличие на БАН. 
Научните и научно-приложни приноси на кандидата са актуални и значими в 

научните области на електронното обучение, математическата лингвистика, цифрови 

библиотеки и обработка на знания както в национален, така и в международен мащаб. 

Количествените показатели на критериите за заемане на академичната длъжност 

„професор“ са многократно надвишени.  

Познавам кандидата лично от активното му участие в конкурсите за научно-

изследователски проекти на европейските рамкови програми. Силно впечатление ми 

прави готовността му да споделя опит, знания и информация с по-неопитните 

изследователи.  

Заключение  

Като се вземе под внимание цялостната научна, научно-организационна, експертна 

и учебно-преподавателска дейности на кандидата се оформя мнението ми, че той е 

напълно изграден и утвърден учен с висок национален авторитет и висококвалифициран 

преподавател в областта на конкурса - математическа лингвистика и обработка на 

знания в цифрови библиотеки и електронно обучение. Всичко това ми дава основание да 

поставя положителна оценка  на всички представени материали от доц. д-р Радослав 

Павлов. Считам, че той удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, правилника на МС 

за прилагането му, правилника на БАН и правилника на ИМ за условията и реда за 

заемане на академичната длъжност професор в ИМ на БАН и поради тези причини го 

класирам на първо място. 

Общо заключение 
Давам положителна оценка на всички представени материали от кандидатът  доц. 

д-р Радослав Павлов. Считам, че той удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, 

правилника на МС за прилагането му, правилника на БАН и правилника на ИМ за 

условията и реда за заемане на академичната длъжност професор в ИМ на БАН и поради 

тези причини го класирам на първо място.  

Давам отрицателна оценка на кандидатът доц. д-р Деко Видев Деков и не го 

класирам по този конкурс. 

 

03.09.2011г.    Подпис: 

София       / доц. д-р Силвия Илиева / 

 


