
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев 

по конкурс за избор на доцент 

за нуждите на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 

обявен в ДВ, брой 26 от 07 април 2015 г. 

в област: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, 

научна специалност: Информатика 

Със заповед № РД-16-146/03.07.2015 г. на Зам.-ректора на ШУ “Епископ 

Константин Преславски” съм определен за член на научното жури във връзка с 

избора на доцент по обявения конкурс в ДВ, брой 26 от 07 април 2015 г. по 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна 

специалност: Информатика. 

За участие в конкурса са подадени документи от един единствен кандидат – 

гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева от катедра „Компютърна информатика” на 

Факултета по математика и информатика при ШУ “Епископ Константин 

Преславски”. Документите са проверени от комисия, назначена със заповед № РД-

16-145/03.07.2015 г. на Ректора на ШУ. Комисията допуска до участие в конкурса 

кандидата гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева. 

Като член на научното жури съм получил документите на гл. ас. д-р Бисерка 

Бончева Йовчева за участие в конкурса: 

 Заявление за допускане до участие в конкурса от 06.07.2015 г.; 

 Професионална автобиография; 

 Диплом за завършено висше образование № В82/003978 от 1982 г., 

издадена от Висш педагогически институт Шумен; 



2/3 

 

 Диплом за придобита образователна и научна степен “доктор” № 

33833/27.01.2010 г., издадена от ВАК; 

 Списък на публикациите, заедно със самите публикации; 

 Справка за цитиранията; 

 Медицинско свидетелство; 

 Свидетелство за съдимост; 

 Справка по допълнителните показатели по чл. 57а от ППЗРАСРБ (чл. 27 

от ЗРАСРБ). 

Всички документи са в съответствие с изисквания на ЗРАСРБ и ПРАС на 

ШУ “Епископ Константин Преславски”. Липсват резюмета на представените 

трудове и авторските претенции за научни приноси. Вярно е, че според ПРАС на 

ШУ, към този момент те не се изискват. 

Бисерка Йовчева е автор и съавтор на 81 труда, от които дисертация, 52 

статии и 28 учебни помагала. За участие в настоящия конкурс са избрани 54 труда, 

в това число дисертация, 31 статии и 22 учебни помагала. В представените статии 

гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева е единствен автор на 4, съавтор на първо 

място в 3, на второ място в 22, на трето място в 1 и на седмо също в 1 . Пет от 

статиите са на английски език. Липсват монографичен труд, публикации в 

списания с импакт фактор/ранг. Повечето от трудовете са в направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по …“. В само 2 от статиите има научно-приложни 

приноси в направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“. 

През целия период на преподавателската си работа гл. ас. Йовчева редовно 

изпълнява аудиторна заетост, разработва и реализира учебни програми и 

лекционни курсове по задължителни, избираеми и факултативни учебни 

дисциплини за ОКС „Бакалавър“, специалности Компютърна информатика – 

задочно обучение и Педагогика на обучението по математика и информатика – 
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редовно обучение. Д-р Йовчева е научен ръководител на дипломанти за 

придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Гл. ас. Бисерка Йовчева участва като съставител на задачи и член на жури за 

Национални състезания по информатика за студенти и ученици и е ръководител на 

студентския отбор по Информатика на ШУ. Участва в 3 национални проекта, в 1 

национална програма и в 4 вътрешно-университетски проекта. 

Гл. ас. д-р Йовчева е представила общ списък с 13 известни цитирания.  

През 2010 г. успешно защитава дисертация за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“, отново в направление 1.3. „Педагогика 

на обучението по …“. 

Познавам Бисерка Йовчева повече от 25 години като уважаван колега и 

преподавател. 

Заключение: Въпреки посочените по-горе забележки и несъответствия със 

Специфичните изисквания на Факултета по математика и информатика, приети 

във връзка с Правилника на ШУ за приложение на ЗРАСРБ все пак давам 

положително заключение за избор на гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева за 

доцент по обявения конкурс. 

Предлагам на почитаемото научно жури да предложи на уважаемия 

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при ШУ „Епископ 

Константин Преславски” да избере гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева за 

академичната длъжност „доцент”. 

 

25.08.2015 год.  Подпис: 

гр. Пловдив       /Проф. д-р Асен Рахнев/ 


