
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Тамара Иванова Пайпанова, ИМБ -БАН 
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ по направление 4.6. Информатика и компютърни науки, обявен 
от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДН бр. 55 от 19.07.2011 г. 

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 
дейност и продукция, представена от участника в конкурса д-р 
ДИМИТЪР СТОИЧКОВ КОВАЧЕВ, гл. ас. в ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
 
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 
 

За участие в конкурса за доцент по направление 4.6. „Информатика 
и компютърни науки” обявен за нуждите на Катедра „Информатика", 
Природо-математически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е подал 
документи единствен кандидат д-р Димитър Стоичков Ковачев. Гл. ас. 
Ковачев е завършил висше образование в Софийски университет  „Кл. 
Охридски” през 1981 г. и е придобил образователната степен "магистър" 
по специалност "Математика". 

От 1985 г. до сега работи в ЮЗУ „Неофит Рилски”. През 2007 г. 
Димитър Ковачев защитава дисертация на тема „Върху някои свойства на 
дискретните функции” и получава образователната и научна степен 
„доктор" по научната специалност 01.01.12. „Информатика”. 

Гл. ас . Димитър Ковачев е участвал е в български и международни 
проекти. 

В ЮЗУ Д. Ковачев води лекции и упражнения в много специалности, 

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

околната среда, и др., като  учебната  му натовареност е 390 часа при 

норматив 360. 

Участвал е и като организатор на три международни състезания:    

 International Programming Contest 

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

http://www.math.bas.bg/%7Enkirov/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  

 
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция. 
 

За участие в конкурса за доцент д-р Ковачев се представя със списък 

за реализираната научна и научно-приложна продукция от 23 

публикации, от които 4 учебни помагала (в съавторство), 19 научни статии, 

от които 14 статии в научни списания, 5 научни статии от конференции в 

Република България с международно участие. Две от представените 

публикации на Ковачев са самостоятелни публикации в списания с импакт 

фактор. 

Публикациите са представени коректно и точно. Техният обем и 

качество напълно отговарят на изискванията за хабилитиране на 

кандидата. 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На основание на изразената положителна оценка на 

преподавателската работа, научната и научно-приложна продукция на д-р 

Димитър Стоичков Ковачев моето окончателно становище е, че той 

покрива всички нормативни изисквания на ЗРАСРБ и ще подкрепя 

решението на уважаемото научно жури да му присъди академичната 

длъжност „доцент по Информатика и компютърни науки” по обявения 

конкурс в ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград. 

 
 
14.11.2011 г.                                                              Член на журито: 
София                  
                                                                      (доц. д-р Тамара Пайпанова) 
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