
СТАНОВИЩЕ  

ОТ ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА, КАТЕДРА 
„КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА“ ,  ФМИ ПРИ ШУ „ЕП. КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ”  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(програмиране), обявен за нуждите на Факултета по математика и информатика 

при ШУ „Еп. Константин Преславски” в ДВ бр. 56 / 24.07.2015 г. 

Със заповед № РД–16–162/ 18.09.2015 г., на Зам. Ректора на Шуменския 

университет, съм определен за член на научното жури за провеждане на 

конкурс за „доцент” по 4 Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки 

(Програмиране). 

Становището ми е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото прилагане, правилника за развитието на академичния 

състав в шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и 

специфичните критерии на ФМИ при ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

За участие в конкурса е подал документи единствен кандидат: гл. ас. д-р 
Теодоси Кирилов Теодосиев от ШУ, който е допуснат до участие в 

конкурса от комисията по допускане на кандидатите. 

Кандидатът е представил следните документи: 

1. Заявление за допускане до участие в конкурса; 

2. Професионална автобиография; 

3. Диплом за завършено висше образование; 

4. Диплом за придобита образователна и научна степен “доктор”.   

5. Списък на публикациите, заедно със самите публикации; 

6. Справка за цитиранията; 

7. Медицинско свидетелство; 

8. Свидетелство за съдимост 

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

27 от ЗРАСРБ). 

Като член на журито получих всички необходими документи (1-6, 7) в 

срока, предвиден от закона. Допълнително кандидатът е представил справка за 

приносите. 



I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ  

Гл. ас. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев е автор или съавтор на 38 

публикации. В конкурса за доцент по програмиране е представил едно учебно 

пособие и 16 статии, 9 от които са самостоятелни, а останалите са в 

съавторство. Публикувани в международни списания, в сборници на 

международни или национални конференции. 3 статии са публикувани в 

списания с импакт фактор. Пет статии за конкурса са на английски език, 

останалите на български. 

Вид на публикацията Самостоятелни В съавторство 

Учебно пособие  1 

 

Статии в списания с импакт фактор/ранг  2, 3, 6 

 

Статии в списания, индексирани от международни 
бази от данни 

13 

 

4 

 

В сборници от доклади на международни 
конференции 

11, 12 

 

 

В сборници от доклади на национални конференции 5, 6, 14, 15, 16, 17 7, 8, 9 

 

Представените публикации, според автора, не са използвани при 

защитата на дисертационния труд с изключение на първата от списъка (без 

номер), която е включена поради това, че е публикувана в журнал с импакт 

фактор/ранг, но реално не е необходима. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА , НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА , 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И  ДЕЙНОСТ  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Съгласно авторската класация, с която съм напълно съгласна,  

публикациите на гл.ас. д-р Т. Теодосиев  са в направления, напълно 

съответстващи на конкурса.   

I. Програмиране – в една част от публикациите ([2], [5], [8], [9]) се 

обосновава необходимостта от използване на „професионален стил на 

програмиране“, който влияе върху структурата, прегледността и 

ефективността  на програмите, подпомага откриването на грешки. В 

останалите публикации ([1], [3], [7], [10]) се разглеждат въпроси, свързани 

с различни проблеми на преподаване на дисциплината „Програмиране“ . 

II. Изкуствен интелект – работите и приносите на кандидата са свързани с 

мултиагентните системи ([11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]) и невронните 

мрежи  ([4], [6]). Публикациите в областта на изкуствения интелект, който 



е едно от високотехнологичните направления на компютърните науки, 

доказват професионалната компетентност на кандидата в направлението на 

конкурса. Използването на методите и моделите на изкуствения интелект 

за моделиране на сложни социални системи показват теоретичната 

подготовка на гл. ас. д-р Теодоси Теодосиев и уменията му да прилага 

теоретичните знания при решаване на приложни проблеми. 

УЧЕБНО - ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Трудовият стаж на гл.ас. д-р Т. Теодосиев е в професионалното 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки. От 1984 год. до настоящия 

момент работи като асистент, старши асистент и главен асистент по 

информатика в ШУ „Епископ К. Преславски. 

Провежда на занятия  по профилиращите дисциплини Програмиране, 

Структури от данни, Езици за функционално и логическо програмиране, 

Изкуствен интелект, Практикум по информатика, Бюротика, Програмни 

продукти в икономиката, Информатика за неспециалисти и Информационни 

технологии, Математическо оптимиране, Практикум по информатика и 

Числени методи,  включени в учебните планове на специалностите 

„Информатика“, „Икономика“ и др. 

От миналата година чете  лекции по дисциплините Програмиране I част и 

Програмиране II част за специалностите във факултета по технически науки. 

Преподаваните дисциплини напълно съответстват на направлението на 

конкурса.  

Участва като консултант в подготовката на две дипломни работи в 3 ПКС 

към ДИПКО-Варна. 

Взела е участие в 4 национални проекта и 4 университетски научно-

изследователски проекти. 

Участва като ръководител на два научни проекта (към Национален фонд 

„Научни изследвания” към МОН през 1995г и вътрешен проект на ШУ-2001-

2002г.) и като изпълнител в 8 научни проекти на ШУ. 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

От 2006 година член на Програмния комитет на Националната 

конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”. 

Рецензира десетки доклади за участие в конференцията. 

ОТРАЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТА 

В приложената справка са указани 10 цитирания на 5 работи на 

кандидата, които приемам без забележки. 



KPHTHTIH 14 EE/I E}KKH H TIPENOPbKI,I

B npegcraBeHr4Te AoKyMeHTrd He e [peAcraBeHa crlpaBKa 3a Iru-rrrfl, npuHoc Ha

KaHAuAara B KoJreKTprBHr4re ny6nnxaqura. flopaAl4 ToBa, [pI4eMaM 50o/o awopcl(oro
yr{acrr,re Ha rJr. ac. A-p TeoAocHes.

3AK/IIOqEHHE

flopa4u roBa, qe ca z3IrbJIHeHr4 BcI4qKr,r H3HcKBaHI4t, Kpl4Tepvu v ycnoBl4t no

3axosa 3a pa3Br4Tr4e Ha aKaAeMr4r{Hrlr cbcran e Peny6tuxa EtnrapHr, flpannlHuKa
3a HeroBoro rrpr4JrafaHe, llpannnuuKa 3a pa3BI4THero Ha aKaAeMI,IqHH.s cbcraB B

Lllyrureucxnr yHuBepcnrer v CneuuQrar{Hl4re KppIrepHLI Ha OMI4 rpz LLly,

or.{Hrafixz AbnroroAr,rlrrHara rrperroAaBareJlcKa 4efiHocr, KaKTO vr HecbMHeHara

lperroAaBareJrcKa w upoQecuoHanHa KoMrrereHTHocr s o6racrra Ha uu$opMaruKara,

AaBaM rroJroxuTeJrHa orreHKa Ha rJr.ac. A-p TeoAocn TeoAocnes B KoHl(ypca 3a

,,4oqeHT" uo 4. llpupo4nu HayKu, MareMarr4Ka v aH$oplaaruKa, npoQecnoHa-llHo

HanpaBJreHHe: 4.6 I4nQoprurarzKa v KoMrlrcrbpHll HayKH (llporpartrHpane) pr

rrpeAnaraM ror{r,rraeMoro xypn Aa rrpeAno)Kl4 Ha @axynrerHnt cbBer na <DMIA rua

IIIY aa 6rle u:6pau 3a aKaAeMLrqHara AnbxHocr ,,gol1eHr".

09.11.2015 ro.q.

lllyrr,reH

--/. nnrQM
I4srorBI,uI craHoBnluero: /v/rt o

/
/aou. M. Bacnneea/


