
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Иван Мирчев, член на научно жури 

в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  

по научната специалност „Информатика”, в професионално направление 

4.6 Информатика и компютърни науки  обявен в ДВ бр. 55 / 19 юли 2011 г. 

 

  Кандидатът гл. ас. Димитър Ковачев е завършил през 1981 г.  в 

Софийски университет” Св. Кл. Охридски” специалност „Математика“.  От 

1985 г. работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  Докторска дисертация на тема : 

      «Върху някои свойства на дискретните функции» по научна 

специалност 01.01.12 – Информатика е защитил през 2007 г.  

         В периода 2007 – 2011 г. е участвал с доклади на три конференции с 

международно участие: 

 Fourth International Scientific Conference.South-West University, 

Faculty of Mathematics & Natural Sciences Blagoevgrad, Bulgaria 8 - 11 

June, 2011 г.; 

 Third International Scientific Conference. South-West University, 

Faculty of Mathematics & Natural Sciences Blagoevgrad, Bulgaria, 3 - 7 

June, 2009г.; 

 Mathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ 

POPOV LIFE. Оrganized by the Institute of Mathematics and Institute of 



Informatics at the Faculty of Natural Scinces and Mathematics , Ss. Cyril 

and Methodius University, Skopje, Macedonia. 

 

   Участвал е като организатор на международни състезания: 

 International Programming Contest 

http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/contestSWU.html; 

 Second International Programming Contest 

http://www.math.bas.bg/~nkirov/2004/comp/index.html );  

 International Mathematics Competition - http://www.imc-math.org ). 

 

           Отбелязано е участие в следния проект - Универсални алгебри. 

Сложност на дискретни функции и термове, Югозападен Университет „Н. 

Рилски», 2011 г., финансиран от ЮЗУ по наредба 9. 

  Учебната натовареност на Д. Ковачев  е 390 часа при норматив 360, 

включваща лекции и упражнения по: информатика, дискретни функции и 

компютърна графика, с което са удовлетворени вътрешните правила за 

изискуемата длъжност.  

  Осем от представените публикации са  свързани с профила на 

обявения конкурс. От тях: 2 са в списания с импакт фактор (Asian-European 

Journal of Mathematics, Vol. 4, No. 3 (2011), Serdica Journal of Computing, 

vol. 2, No 4, 2008)) 1 в "Списание Математика", бр. 1, и 5 в доклади на 

конференции с международно участие. Две от публикациите са 

самостоятелни и предимно са от областта на дискретните функции, където 

са научните интереси на кандидата. Не са отбелязани цитирания. 

 



           В заключение, смятам че Димитър Стоичков Ковачев  удовлетворява 

изискванията за заемане на академичната длъжност «доцент» и предлагам 

уважаемото жури да гласува положително. 

 

 

4.11.2011 г.     Подпис:…………………………. 

Благоевград            /проф. д-р Иван Мирчев/ 


