
СТАНОВИЩЕ 

от Проф. д-р Румен Трифонов 

по конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ 

по научна специалност  

4.6. Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране), 

обявен за нуждите на БСУ, ОП Информатика и компютърни науки към ЦИТН  и 

обнародван в ДВ, бр. 30/03.04.2018 

заповед № ЛС-160/01.06.2018 

 

За участие в конкурса е подал документи един кандидат: гл.ас. д-р Янислав 

Панайотов Желев. Янислав Желев е заемал академичните длъжности асистент, старши и 

главен асистент в Бургаския свободен университет от 1998 до настоящия момент. 

Янислав Панайотов Желев е завършил специалност „Информатика” във Факултет по 

математика и информатика на СУ ”Св. Климент Охридски” през 1992 г. Образователната и 

научна степен „Доктор” по Информатика получава през 2012 г. след защита на 

дисертационен труд на тема „Mодели, методи и алгоритми за създаване на система за 

управление на мултимедийно съдържание“ в Институт по Математика и информатика към 

БАН.  

Според изискванията на Чл. 24. (1) от ЗРАСПБ и Чл. 49 (3) на Правилника за развитие 

на академичния състав за заемане на академичната длъжност "доцент" кандидатът е 

представил следните документи и материали: 

1. Диплома за придобита образователна и научна степен "доктор" (2012);  

2. Документ, че кандидатът е заемал академична длъжност "главен асистент" 

повече от две години; 

3. Публикуван монографичен труд, който не повтаря представения за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор". 

За участие в конкурса кандидатът е представил: 

1 1 бр. самостоятелна монография. Монографията „Мултимедийни библиотеки: 

стандарти, методи и модели“, публикувана през 2018, е в обем от 192 стр. и има 

увод, 8 глави и заключение. В монографичния труд са представени различни 

стандарти за дигитализиране и цифрово представяне на културни обекти. 

Разгледани и анализиране са и стандартите за анотиране на мултимедийни 



обекти. Предложен е метод за създаване на цифрова библиотека за съхраняване 

и представяне на обекти от нематериалното културно наследство чрез 

използване на анализираните стандарти. 

2 4 бр. колективни монографии на английски език 

3 2 бр. студии на български език 

4 26 бр. публикации от които 3 бр. самостоятелни и 5 бр. публикувани в чужбина. 

От представените 26 публикации 19 са на английски, а останалите 6 на ългарски 

език. 

5 2 бр. учебници и 3 бр. учебни помагала 

6 Списък на дипломанти, които са работили и защитили своите дипломни работи 

под ръководството на кандидата или чрез неговото сътрудничество като научен 

консултант – 12 дипломанти. 

7 Документи, удостоверяващи участието на кандидата в 11 проекта, които са с 

възложители международни и национални институции. Янислав Желев е бил 

ръководител на проекта за създаване на Офис за технологичен трансфер към БСУ 

и също така понастоящем е ръководител на международния консорциум проект 

ИСТРА и ръководител на българския екип в рамките на проект SCOPE. В 

останалите 8 проекта кандидатът участва/е участвал като изследовател. 

Основната част от публикациите на Янислав Желев са с приложен и научно 

приложен характер: представяне на методологии, подходи и модели за проектиране и 

разработване на системи, среди и приложения за електронно обучение чрез адаптивно 

мултимедийно учебно съдържание, разработени в рамките на различни международни 

изследователски проекти. 

Областите, в които са предоставените публикации, са следните: 

1. Нови методи в обучението –16 статии (номера 1, 3 - 12, 18, 21 - 24); 

2. Безопасност и сигурност в туризма - 3 колективни монографии (номера 2, 3, 4) 

3. Изграждане на офис за технологичен трансфер - 2 студии (номера 1, 2) 

4. Дигитализация и представяне на културно и историческо наследство -1 

монография (номер 1); 6 статии (номера 2, 13,15,17, 19, 20); 

5. Тактови акумулатори -2 статии (номер 14, 16). 

Предоставен е и списък с 15 цитирания на 9 от публикациите на кандидата. 

Представените от Янислав Желев автобиография, материали и документи по конкурс за 

заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по научна специалност 4.6. Информатика и 

компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране), обявен за нуждите на БСУ, 



ОП Информатика и компютърни науки към ЦИТН и обнародван в ДВ, бр. 30/03.04.2018, 

заповед № ЛС-160/01.06.2018 напълно отговарят на изискванията по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 

вътрешните правила за развитие на академичния състав в Бургаския свободен университет 

са спазени. 

Препоръчвам на кандидата да публикува повече статии във форуми с импакт 

фактор. 

В Заключение, на основание на предоставените ми материали смятам, че 

кандидатът Янислав Панайотов Желев изпълнява всички критерии и изисквания по 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото прилагане и вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

Бургаския свободен университет. Въз основа на разгледаните материали препоръчвам 

на членовете на уважаемото Научно жури да предложат на Научния съвет на Бургаския 

свободен университет присъждането на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” на Янислав 

Панайотов Желев. 

 

Проф. д-р Р. Трифонов 


