
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

Становище 

 

От доц. д-р Петър Миланов, Председател 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. 

 

Гл. ас. д-р Димитър Ст. Ковачев е завършил висше образование в 

Софийски Университет “Кл. Охридски” и има придобита квалификация 

„Математик”, със специализация: „Изчислител и преподавател в средните 

училища”. 

От 1985 година до сега – 26 години работи в Югозападен 

Университет “Неофит Рилски”-Благоевград. 

През 2007 г. защитава дисертация и получава образователната и 

научна степен „доктор" по научната специалност 01.01.12 Информатика. 

Общият брой на представените публикации по конкурса е  23. 

 

Общ брой на публикациите:          23 

Книги:           4 

Статии:                                                          19 

Публикувани статии е чужбина:           4 

Реферирани статии:           6 



Брой реферирания:          11 

Забелязани от автора цитирания:                   3 

Статиите публикувани след получаване на образователната и научна 

степен „доктор" са 8. 

В повечето работи обект на изследване са крайни дискретни 

функции и получените резултати са, свързани с въведените понятия: ранг 

на функция; ранг, спектър и С-спектър на множество от променливи. 

Намерен е броят на функциите в много класове от функции, като с 

примери е илюстриран и начин за “конструирането” им. 

 В ЮЗУ води лекции и упражнения в много специалности, като 

например: Информатика, Математика, Химия, Екология и опазване на 

околната среда, и др. 

 Участвал е в български и международни проекти.  

Научните приноси и педагогическата дейност на кандидата покриват 

критериите и изискванията на „Закона за развитие на академичния състав в 

Република България” и на Правилника за неговото прилагане. 

 Представените материали ми дават основание да дам положителна 

оценка и да предложа на уважаемите членове на Научното жури да бъде 

избран гл. ас. д-р Димитър Стоичков Ковачев на академична длъжност 

„доцент” в научното направление: 4.6 информатика и компютърни науки. 

 

9.11.2011 г.     Подпис:…………………………. 
Благоевград            /доц. д-р Петър Миланов/ 


