
 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

от проф. д. н. Любка Атанасова Дуковска, 

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – 

Българска Академия на Науките, 

относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”,  

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

професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“,  

научна специалност: „Информатика“  

(Моделиране на сложни системи с голяма размерност),  

обявен в ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г. за нуждите на  

Института по Математика и Информатика – 

Българска Академия на Науките, 

 

с единствен участник - гл. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров 

 

 

 

Със заповед № 47 от 26.03.2021 г. на Директора на Института по математика и 

информатика при Българска академия на науките, съм включена в Научно жури в 

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в научна област: 4. „Природни 

науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“, научна специалност: 01.01.12. 

„Информатика (Моделиране на сложни системи с голяма размерност)“, обявен в 

ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г. за нуждите на Института по математика и информатика – 

Българска академия на науките, с единствен участник гл. ас. д-р Венелин 

Любомиров Тодоров. 
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I. Общи данни за кандидата. 

Венелин Любомиров Тодоров е роден на 11.12.1986 г. в гр. Русе. Завършил е 

средното си образование през 2005 г. в МГ “Баба Тонка” в гр. Русе, с пълно отличие. 

Придобил е образователно-квалификационната степен „бакалавър“ през 2009 г. във 

Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, 

специалност „Математика”, с отличие. От същото висше учебно заведение е 

придобил през 2011 г. образователно-квалификационната степен „магистър“, по 

магистърска програма „Приложна математика”, с отличие. През 2017 г. е придобил 

образователната и научна степен „доктор“ в Института по информационни и 

комуникационни технологии на Българска академия на науките, по професионално 

направление 4.5 Математика, докторска програма 01.01.13 „Математическо 

моделиране и приложение на математиката в други науки“.    

В периода 2015-2016 г. е асистент по математика в Университета за 

национално и световно стопанство. От 2014 г. е назначен на длъжност „математик“ в 

Института по информационни и комуникационни технологии при Българска академия 

на науките. От 2017 г. е част от колектива на Института по математика и 

информатика при Българска академия на науките, като последователно е заемал 

длъжностите – „асистент“ и „главен асистент“.  

Венелин Любомиров Тодоров е получил Награда за най-добър млад учен на 

БАН за 2018 г., а през 2019 г. е получил Голямата награда на БАН за млади учени, в 

категорията до 35 г. на името на ,,Проф. Марин Дринов“.   

 

II. Обща характеристика на представените за конкурса 

документи и трудове. 

Като член на Научното жури съм получила следните документи: 

1. Заповед № 47 от 26.03.2021 г. на Директора на Института по математика и 

информатика – Българска академия на науките. 

2. Молба до Директора на Института по математика и информатика – 

Българска академия на науките за допускане до участие в конкурса. 

3. Професионална автобиография по европейски образец. 

4. Диплома за завършено висше образование. 
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5. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“. 

6. Общ списък на публикациите. 

7. Списък на публикациите за участие в конкурса. 

8. Саморъчно подписана справка за оригиналните научни приноси в 

трудовете за участие в конкурса. 

9. Резюмета на публикациите за участие в конкурса на български език и на 

един от езиците, които традиционно се ползват в съответната научна област. 

10. Копия от трудовете по т. 7. 

11. Общ списък с цитирания. 

12. Списък с цитиранията за участие в конкурса. 

13. Държавен вестник с обявата за конкурса.  

14. Удостоверение за стаж по специалността съгласно изискванията на чл. 24 

ал.1 т.2 от ЗРАСРБ. 

15. Други документи по преценка на кандидата – списък с 

научноизследователски проекти и награди. 

16. Справка по образец за изпълнение на минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал.2 и 3, и на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, както и 

на минималните изисквания на ИМИ-БАН, към която се прилагат необходимите 

доказателства. 

17. Декларация по образец. 

18. Декларация за съгласие за съхранение и обработка на личните данни на 

кандидата. 

Според изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗ), кандидатите за 

заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните 

условия, регламентирани в Чл. 24. (1): 

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да са придобили 

образователна и научна степен „доктор“; 

2. Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност „асистент“, 

„главен асистент“; 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за 
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придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиването на 

научната степен „доктор на науките“;  

4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да отговарят на 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3, съответно на 

изискванията по чл. 2б, ал. 5;  

5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Да нямат доказано по 

законоустановения ред плагиатство в научните трудове.  

 

III. Обща характеристика на научната, научно-приложната 

и преподавателската дейност на кандидата.   

Съгласно представената aвторска справка, гл. ас. д-р Венелин Любомиров 

Тодоров участва в конкурса с двадесет публикации. В това число седемнадесет са с 

SCImago Journal Rank [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], една е 

индексирана в Scopus без SJR [6] и две са в неиндексирани издания [7, 8]. 

Представените публикации не са участвали в процедурите за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ и на научната длъжност „главен асистент”. 

Всички публикации са в областта на конкурса.   

Представените трудове на кандидата по конкурса са оригинални и не ми е 

известно наличие на плагиатство.  

Приемам авторската справка за приносите в трудовете, с които гл. ас. д-р 

Венелин Любомиров Тодоров участва в конкурса, като резултатите имат научен, 

научно-приложен и приложен характер и могат да се определят като обогатяване на 

съществуваща научна област с нови знания. 

Представената от гл. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров справка за 

цитирания показва общ брой от 36 цитирания, като 33 от тях са в базите на WoS и 

Scopus, 1 е в IEEE Xplore, 1 е в Zentralbatt и 1 е в нереферирано издание. Приемам, че 

този брой е до момента на подаване на документите по конкурса и не са включени 

новопоявили се цитирания. 

Гл. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров е бил член на колектива в 

дванадесет научно-изследователски проекта. 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100206210&tip=sid
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IV. Критични бележки и препоръки. 

Нямам критични бележки към представените от кандидата материали за 

участие в конкурса. Бих искала да препоръчам на гл. ас. д-р Венелин Любомиров 

Тодоров, да насочи усилията си в работа с докторанти, за да прeдаде своя научен 

опит на следващото поколение български изследователи в областта на 

информационните технологии. 

 

V. Заключение. 

В заключение приемам, че са изпълнени изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 

за прилагането му, Правилника на БАН за прилагане на ЗРАСРБ, както и на 

Правилника на Института по математика и информатика за прилагане на 

ЗРАСРБ. След запознаване с представените от кандидата материали по конкурса, 

давам категорично положително заключение за избора на гл. ас. д-р Венелин 

Любомиров Тодоров в конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на 

висшето образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, 

професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна 

специалност: 01.01.12. „Информатика (Моделиране на сложни системи с голяма 

размерност)“. 

Предлагам Научното жури единодушно да гласува предложение до Научния 

съвет на Института по математика и информатика при Българска академия на 

науките, да избере гл. ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров за академичната 

длъжност „доцент“ в област на висшето образование: 4. „Природни науки, 

математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и 

компютърни науки“, научна специалност: 01.01.12. „Информатика (Моделиране 

на сложни системи с голяма размерност)“.  

 

 

 

26.04.2021 г.            Подпис: ……………………………….. 

Гр. София                   

/проф. д. н. Любка Дуковска/ 

http://www.iict.bas.bg/docs/Pravilnik-BAN-20-05-2019.pdf
http://www.iict.bas.bg/docs/Pravilnik-BAN-20-05-2019.pdf
http://www.iict.bas.bg/docs/Pravilnik-BAN-20-05-2019.pdf

