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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент“ 

 

в област на висше 

образование: 

4. Природни науки, математика и информатика 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки 

научна специалност: Информатика (Системи, методи и средства за 

представяне и управление на цифрови културни и 

образователни ресурси) 

обявен в: Държавен вестник бр. 22/18.03.2022 г. 

за нуждите на: Лаборатория по телематика-БАН 

изготвено от: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов 

член на научното жури по 

конкурса, съгласно:  

Заповед № 110/17.05.2022 г. на Директора на ИМИ 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:  

гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова 

 

1. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ИМИ-БАН 

Кандидатката гл. ас. д-р Лилия Павлова участва в конкурса за заемане на 

академична длъжност „доцент” с 27 публикации, както следва: две глави от книги и 25 

научни статии – всичките индексирани в базите на Scopus и/или Web of Science. Десет от 

публикациите по конкурса са с SJR и/или IF, с което се изпълнява специфичното изискване 

на ИМИ-БАН за наличие на поне 5 такива публикации.  

Приложените научни трудове не са използвани за придобиване на образователната 

и научна степен „доктор“ и за заемане на академичната длъжност „гл. ас.“ и са по 

тематиката на конкурса. От представените научни трудове за участие в конкурса може да 

се установи изпълнението на чл. 53, ал. 5.  

Съгласно Закон за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото прилагане и Правилника за специфичните условия за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН, 

кандидатката за заемане на академичната длъжност “доцент” се оценяват спрямо 
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изпълнението на условията по чл. 53 и в съответствие с резултатите от справките по чл. 

54, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

От приложените документи се вижда, че кандидатката притежава Диплома за ОНС 

доктор № 359 от 26.11.2013 от ИМИ-БАН, с което се удовлетворява чл. 53, ал. 1. да са 

придобили образователна и научна степен „доктор”. 

От представена автобиография и Служебна бележка за трудов стаж, от които се 

вижда, че кандидатката притежава повече от 10 години трудов стаж като “гл. ас.”, с което 

се удовлетворява чл. 53, ал. 2. не по-малко от две години: а) да са заемали академична 

длъжност „асистент”, „главен асистент”, … 

От справката за изпълнение на минималните национални изисквания и на 

минималните изисквания на ИМИ-БАН се удовлетворява чл. 53, ал. 3 и ал. 4. 

Изпълнението на минималните национални изисквания по групите показатели за 

академичната длъжност “доцент”, e както следва: 

За група “А” кандидатката е представила копие на диплома за доказване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

За група В – кандидатката е представила информация за 6 публикации, 

индексирани в Scopus и/или Web of Science и притежаващи IF и/или SJR с което формира 

общо 124 точки от изискуеми 100 т.  

За група “Г” сумата от показателите от 5 до 10 формира общо 282 точки от 

изискуеми 220 т. Тези точки се формират от представени 19 научни труда индексирани в 

Scopus и/или Web of Science и 2 са глави от книги. 

За група “Д” сумата на точките е 102 при изискуемо 70 т. Тези точки се получават 

от 17 цитирания на 7 публикации на кандидата. 

За група “Е” сумата от показателите от 12 до края формира общо 50 точки от 

изискуеми 20 т. Тези точки се формират от: участие в национален научен проект (3 бр.) и 

участие в международен научен проект (1 бр.). 

От така направения анализ се установи, че представените доказателства от гл. ас. 

д-р Лилия Радославова Павлова значително надвишават определените минимални 

национални изисквания поставени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, както и специфичните 

изисквания на ИМИ-БАН за заемане на академична длъжност „доцент” в ПН 4.6. 

„Информатика и компютърни науки”. 

При направена справка на 10.07.2022 г. за наукометричните показатели на 

кандидата в Scopus и Web of Science се установи следното: 

Броя на публикациите в Scopus са 38, броя на цитиранията са 78 и h-index 5.  

Броя на публикациите в WoS са 18, броя на цитиранията са 25 и h-index 2. 
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2. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

През 2017 – 2019, кандидатката е водила лекции и упражнения в Нов Български 

университет, департамент „Информатика“. През периода 1995 – 1999 е била хоноруван 

преподавател в Бургаски свободен университет, департамент „Информатика“, хоноруван 

преподавател в Национална художествена академия „Н. Павлович“, факултет по Изящни 

изкуства през периода 2006 – 2015, вкл. хоноруван преподавател в Център за обучение – 

БАН, 1999 – 2012.  

 

3. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

Приемам приносите на кандидатката както са формулирани като те са в съответствие с 

тематиката на обявения конкурс и са подкрепени с научни публикации.  

Приносите могат да се обобщат като: Приноси в областта на системите за 

управление на цифрово културно съдържание и приноси в областта на съвременни 

информационни технологии в обучението. 

 

4. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Позволявам си да препоръчам на гл. ас. д-р Лилия Павлова да стане научен 

ръководител на докторанти, за да предаде своя богат научен и преподавателски опит на 

следващото поколение български преподаватели и изследователи. За по-добрата видимуст 

и разпознаване на кандидатката в интернет пространството и препоръчвам да си направи 

профили в Google Scholar, ORCID, Reserchgate, Academia и др. 

  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научните постижения на гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и специфичните изисквания 

на Института по математика и информатика при БАН. Кандидатката удовлетворява 

минималните национални изисквания в професионалното направление и не е установено 

плагиатство в представените по конкурса научни трудове. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 
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намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на 

почитаемото Научното жури да предложи на Научния съвет на ИМИ-БАН да избере 

гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ специалност 

„Информатика (Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови 

културни и образователни ресурси)“.  

 

 

11.07.2022                                   Подпис ……………………. 

(проф. д.н. Иван Гарванов) 

 


