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СТАНОВИЩЕ 

от Иван Колев Койчев, професор в ФМИ на СУ Св. Климент Охридски,  

koychev@fmi.uni-sofia.bg 

Относно конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ" по: 

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

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 

във Факултета по математика и информатика на Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски”, обявен в ДВ, 6p.56 от 24.07 .2015 r. 

 

Това становище е написано на основание на заповед РД.16.162/18.09.2015 на 

Ректора на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ), както и 

на решение на научното жури по процедурата (Протокол №1 от 2.10.2015г.). Тя е 

изготвена въз основа на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за 

развитието на академичния състав в ШУ и Специфичните критерии на ФМИ при ШУ за 

заемане на академичните длъжности. 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев 

Преглед на документите на кандидата 

Кандидатът е представил всички изискуеми документи по процедурата, а 

именно както следва: професионална автобиография; копие от диплома за висше 

образование; копие от диплома за образователна и научна степен доктор; списък на 

всички публикации и на тези представените за участие в конкурса; авторска справка за 

приносния характер на трудовете; справка за цитиранията и справка за допълнителни 

показатели.  

Преглед на образованието и професионалната биографията на кандидата 

Професионалната биография на гл. ас. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев говори, че 

той е подходящ кандидат за обявената длъжност. По-важни моменти от нея са: 

Завършил е средно образование в ПГ „Хр. Ботев” гр. Дупница (Природо-математическа 

паралелка), висше във Висш педагогически институт - Шумен (Математика) и е 

защитил докторат в Шуменския Университет («Методика на обучението по математика 

и информатика»). Професионалната му кариера е свързана основно с Шуменския 

Университет, където повече от 30 години заема различни академични длъжности 

(асистент, ст. асистент и главен асистент).  
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Оценка на научните трудове и дейност 

Кандидатът е представил списък от общо 38 научни труда, от които 17 са 

представени да участие в този конкурс. От тях един е учебник. Трудовете се 

характеризират с много добър стил, добре са оформени, подкрепени са с 

подходящи примери и са илюстрирани с подходящи фигури.  

Научните и научно-приложни приноси на кандидата в представените трудове, 

могат да бъдат накратко обобщени както следва: 

 Езиците за програмирани и стил на програмиране: Направен е 

сравнителен анализ на най-популярните езици за програмиране по 

отношение на пригодност като първи език за обучение по програмиране 

(PASCAL и C). Изследвана е връзката на стила на програмиране със знанията 

по компютърни архитектури и системи както и особености на компютърната 

аритметика и различия с математическите знания.  

 Многоагентни системи: Разработване на моделна система със социална 

структура, като инструментално средство при решаване на сложни задачи. 

Изследвани са различни математически теории за реализация на моделни 

системи със социална структура: Теория на множествата; Теория на 

размитите множества; Теория на взаимодействащите последователни 

процеси.  

 Приложения на методите на машинното самообучение (МС) с учител и 

невронни мрежи за решаване на задачи с приложения в маркетинга. 

Направен е сравнителен анализ чрез експерименти и симулации, на различни 

методи на МС за решаване на определени задачи от маркетинга. Участва в 

разработването и експерименталната проверка на нова методология за 

решаване на маркетингова задача, която използва алгоритми с подкрепящи 

вектори (SVM)  

Представените разработки отговарят на изискванията за академични 

публикации. Свидетелство за това е, че статиите и докладите са публикувани в 

национални и международни издания, оценявани от поне двама рецензенти. Голяма 

част от статиите и докладите са писани в съавторство, като според мен приносът на д-р 

Теодосиев в тях е съществен. Това е и доказателство за възможностите на кандидата 

за работа в екип.  

Трудовете на кандидата са съдържателни, а представените в тях резултати са 

значими, за което говорят и забелязаните 10 позовавания. Има две статии 

публикувани в списания с импакт ранг. 

Д-р Теодосиев е бил ръководител на два научни проекта, единият финансиран от 

фонд „Научни изследвания“, а другият от ШУ.  Участвал е в 8 други проекта 

финансирани от ШУ. 
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От изброените по-горе научни, научно-приложни и методически приноси на 

кандидата е видно, че д-р Теодосиев е активен учен с множество приноси. 

Половината от публикациите са самостоятелни а в други кандидатът има изявена 

водеща роля, което е от съществено значение за длъжността, за която кандидатства - 

„доцент”. Всички представени трудове напълно съответстват на научната специалност, 

по която е обявен конкурса. 

Въз основа на представеното до тук може да обобщим, че приносите в трудовете 

на кандидата са значими. Количествените показатели на критериите на правилника 

за развитието на академичния състав в ШУ „Еп. К. Преславски” и специфичните 

критерии на ФМИ при ШУ за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ са 

спазени, като в няколко случаи са надхвърлени значително. Кандидатът е утвърден 

учен и експерт в областта на информатиката. 

Авторската справка адекватно отразява основните научни, научно-приложни и 

учебно-методически приноси на гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев.  

Оценка на педагогическата подготовка и дейност 

От творческата биография на кандидата е видно, че д-р Теодосиев има богат опит 

в преподаването, около 30 години, при това с използването на съвременни 

интерактивни методи на обучение. 

Кандидатът е съавтор (с А. Геров) на учебник по „Езици за функционално и 

логическо програмиране“, който е едно отлично пособие за съответни курсове в 

университет. В него се представят и основни алгоритми от областта на изкуствения 

интелект. 

Учебно-преподавателската и педагогическата дейност на кандидата е значителна 

и е с високо качество. 

Критични бележки 

Нямам съществени критични бележки към представените документи и трудове. 

Лични впечатления и становище 

Познавам Теодоси Теодосиев повече от 20 години в началото покрай работата ни 

с проф. Бърнев, а по-късно свързано със членството ни в Асоциация „Развитие на 

информационното общество“ и организирането на националната конференция 

„Образованието и изследванията в информационното общество“, където той е член на 

ПК. Така че направените по-горе констатации са основани и на преки лични 

впечатления, а не само по документи. Мога да обобщя, че впечатленията ми са изцяло 

положителни и правя препоръката по-долу без резерви.  
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Заключение 

От представените документи и от преки лични впечатления съм убеден, че 

кандидатът е опитен изследовател, педагог и организатор. Умее да работи в екип и има 

изявени презентационни умения.  

От написаното до тук е видно, че кандидатът гл.ас д-р Теодоси Теодосиев 

напълно покрива изискванията в закона и съответните правилници, за това му давам 

положителна оценка и предлагам на уважаемото Научно жури да го предложи за 

заемане на академичната длъжност „доцент" в професионалното направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“ (Информатика), обявен в ДВ, 6p.56 от 24.07 .2015 

г. 

 

 

Дата:  4.11.2015 г.     Изготвил становището:  

/проф. Иван Койчев/ 

 


