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СТАНОВИЩЕ  

  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по 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)  

с кандидат гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова 
  

от проф. д-р Радослав Д. Йошинов  
  

  

Във връзка с процедурата по конкурс за академичната длъжност „доцент“ по 

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 от 

18.03.2022 г за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН, със Заповед 

№110/17.05.2022 г. на Директора на ИМИ-БАН и в съответствие с чл. 4 от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Постановление №26 от 19 

Февруари 2019 г., Правилника за специфичните условия за академична длъжност в ИМИ-

БАН съм определен за член на научното жури.  

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

професионално 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност 

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

културни и образователни ресурси) е подал документи кандидатът гл. ас. д-р Лилия 

Радославова Павлова от ЛТ-БАН.  

Като член на Научното жури съм получил:  

1. Заповед на Директора на ИМИ-БАН №110/17.05.2022 г., за провеждане на 

конкурса за академичната длъжност;  

2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН;  

3. Заявление за участие в конкурса; 

4. Копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен;  

5. Копие на диплома за научна и образователна степен „доктор“;  

6. Удостоверение за трудов стаж;  

7. Творческа автобиография в Европейски формат;  

8. Декларация за оригиналност и достоверност; 

9. Списък и копия на всички публикации на гл. ас. д-р Лилия Радославова 

Павлова;  

10. Списък на представените за конкурса публикации на гл. ас. д-р Лилия 

Радославова Павлова;  

11. Авторска справка на гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова;  

12. Списък на цитатите на гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова; 
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13. Държавен вестник с обявата за конкурса; 

14.  Справка за други научно-изследователски дейности (научно-приложна 

дейност, учебна дейност); 

15. 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 Институт по математика и информатика – БАН 

(Приложение 2.2); 

16. Допълнителни документи (медицинско свидетелство, свидетелство за 

съдимост, декларация по образец (Приложение 3.2) и др.). 

Забележка: всички изискуеми документи по конкурса бяха предоставени в 

електронен вид. 

На първото заседание на Научното жури бях избран да пиша становище по процедурата.  

 

Кандидатът гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова притежава образователната 

степен „доктор“  от 2013 г., придобита в Институт по математика и информатика – БАН 

(Диплома №000359/26.11.2013 г.). Д-р Лилия Радославова Павлова има повече от 10 

години професионален опит като главен асистент по информатика в Лаборатория по 

телематика-БАН. Работила е като главен асистент по информатика и в Нов Български 

университет. 

 

Таблица, показваща съответствие по точки на изискуемите от ЗРАСРБ и  

Правилника на ИМИ-БАН Минимални изискуеми точки по групи показатели за акад. 

длъжност „доцент” и съответното им изпълнение от кандидата гл. ас. д-р Лилия 

Радославова Павлова: 

 

Кандидатите за заемане на академичната длъжност 

„доцент” трябва да отговарят на следните условия:  
Представени документи  

чл. 53, ал. 1. да са придобили образователна и научна 

степен „доктор”   

Диплома за ОНС доктор № 359 

от 26.11.2013 от ИМИ-БАН  

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

академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, 

или …  

Служебна бележка за трудов 

стаж от ЛТ-БАН    

чл. 53, ал. 3. да са представили публикуван 

монографичен труд или равностойни публикации в 

специализирани научни издания или доказателства за 

съответни на тях художественотворчески постижения в 

областта на изкуствата, които да не повтарят 

представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” и за придобиването на научна 

степен „доктор на науките”.  

Справка за изпълнение на 

минималните национални  

изисквания и на минималните 

изисквания на ИМИ-БАН  

чл. 53, ал. 4. да отговорят на съответните минимални 

национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 
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Справка за изпълнение на 

минималните национални  

изисквания и на минималните 

изисквания на ИМИ-БАН  
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чл. 53, ал. 5. да нямат доказано по законоустановения 

ред плагиатство в научните трудове  
---  

чл. 54. ал.1. Кандидатите представят справка за 

изпълнение на минималните национални изисквания и 

на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за 

оригиналните научни приноси, към които се прилагат 

съответните доказателства  

Справка за изпълнение на 

минималните национални  

изисквания и справка за 

оригиналните научни приноси  

Приемат се разглеждане научни трудове, които: 1) не са използвани за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор“, 2) са по тематиката на конкурса и 3) 

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

изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ.  

От представените научни трудове за участие в конкурса може да се установи 

изпълнението на чл. 53, ал. 5.   

Изпълнението на минималните точки по групите показатели за академичната 

длъжност „доцент”, съобразно специфичните изисквания на ИМИ-БАН, e както следва:  

Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки   

Група от 

показатели  
Съдържание  

Доцент 

(мин. 

точки)  

Представени от  

кандидата по конкурса  

А  Показател 1  50  50  

Б  Показател 2  --  --  

В  Показатели 3 или 4  100  124  

Г  Сума от показателите от 5 до 10  220  282  

Д  Показател 11  70  102  

Е  Сума от показателите от 12 до края  20  50  

  

Всичко това доказва, че кандидатът гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова 

изпълнява (надхвърля) всички изисквания на чл. 29(1)1 от ЗРАСРБ, както и всички 

допълнителни изисквания на правилника на ИМИ-БАН за участие в конкурса. 

 

Общо описание на представените материали по конкурса. 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова е предоставила: 

- 2 глави от книги,  

- 5 публикации в научни списания,  

- 20 публикации в сборници и трудове на международни конференции.  

Всичките 25 публикации са индексирани в базите на Scopus или Web of Science. 

Общо 10 от публикациите по конкурса са с SJR и/или IF. Общо: 27 научни публикации.   

Справката от базите данни в Scopus и в  Web of Science на гл. ас. д-р Лилия 

Радославова Павлова показват h-индекс 5 в Scopus,  и h-индекс 3 в  Web of Science. 
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Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Области: 

1. Системи за управление на цифрово културно съдържание и приложения  

Методи и средства за създаване, представяне и използване на съдържание в 

цифрови библиотеки, анализ и извличане на знания от данни, цифрова 

реконструкция  

2. Съвременни информационни технологии в обучението. 

Създаване на приложения от типа serious games, digital theatre, storytelling в 

обучението. 

 

Аудиторна заетост, участие в научни проекти и в организиране на 

научни форуми 

През 2017 – 2019, кандидатът е водил лекции и упражнения в Нов Български 

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

Представени са доказателства  за участие в 8 международни научни проекти, както 

и 9 броя научни проекти, финансирани от външни за БАН източници. 

 

Критични бележки 

Прави впечатление много добрата организация и доброто качество на материалите 

на кандидата, както като съдържание, така и като оформяне. Забелязват се само някои 

дребни технически несъответствия и правописни грешки. Всичко това не омаловажава 

големия обем изследователска, научна и научнопрактическа работа на кандидата, 

оформяща го като един утвърден учен.   

Прави приятно впечатление относително високата цитируемост в индексирани 

публикации. Представените научни трудове са по тематиката на конкурса. Те са в 

реномирани научни конференции или научни списания. 

Приемам така направеното разпределение на публикациите по двете тематични 

направления, представени от кандидата, макар, че, те преливат едно в друго и не може 

да се очертае ясна граница между тях. Добре би било да се покаже влиянието на тези 

публикации върху повече от едно направление, както се вижда при техния прочит. Това 

би показало взаимодействието на представените тематични направления в тяхната 

динамика и би очертало по-фокусирано тематиката на конкурса. 

От представените документи се вижда, че кандидатът е доказал вече своите 

възможности за работа в екип (участник в международни, национални и университетски 

проекти и колективи).  
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Заключение  
  

Изпълнени са изискванията, условията и критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИМИ-БАН и давам категорично положително 

заключение за избор на гл. ас. д-р Лилия Радославова Павлова по конкурс за „доцент“ 

по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“.  

Като изразявам положително мнение по представените материали, предлагам 

на почитаемото Научно жури единодушно да гласува предложение до 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“, научна специалност „Информатика“ 

(Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови културни и 

образователни ресурси).    

   

  

15.07.2022 г.  Рецензент:  

  

Радослав Йошинов  


