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Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 

 

Отговори на въпросите по рецензиите и становищата 

 на научното жури 

 

от д-р Светлин Иванов Наков 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

Благодаря ви за задълбочените рецензии и становища относно научните и приложните трудове, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  по „Приложение 

на информатиката в икономиката (Софтуерен инженеринг)”, Област на ВО 3. Социални, стопански и 

правни науки, Професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни 

науки” (обявен в ДВ, бр. 8 / 30.01.2015). Оценявам високо  вашите професионални становища, 
анализи, забележки, препоръки и коментари. 

Приемем отправените забележки и препоръки, които са най-вече в следните няколко направления: 

 Публикации по разработената "методика за масово обучение на софтуерни инженери" 

Съгласен съм, че не успях да направя значими публикации за разработената "методика за 

масирани обучения на софтуерни инженери", изтъкната като съществен научно-

методически принос, която съм разработвал и развивал в последните 10 години и съм 

приложил за обучение на програмисти и ИТ специалисти в Национална академия по 

разработка на софтуер, в Софтуерната академия на Телерик и в Софтуерния университет 

(СофтУни). 

Разработената методика е на практика най-значимият ми научно-приложен принос след 

докторската ми дисертация, а за нея не са направени публикации в значими научни 
конференции и списания. 

Въпреки това, методиката за масирано обучение на софтуерни инженери и създадените 

учебни курсове, учебни материали, учебни практики и центрове за практическа подготовка на 

специалисти по разработка на софтуер са оценени много високо от научното жури, тъй като 

са получили значителна популярност и признание на национално ниво. Обучителната 

концепция за производство на подготвени кадри за софтуерната индустрия и нейното 

внедряване в практиката са спечелили редица престижни награди, цитирани са в десетки 

медии, списания и телевизионни участия и са получили позитивна оценка от софтуерни 
фирми, браншови организации и научно-изследователски организации. 
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Тъй като в последните години работя по стартираща компания "Софтуерен университет" с 

много интензивно натоварване, макар че успявам да разработя и приложа на практика 

успешни образователни концепции за обучение на хиляди млади хора за софтуерни 

инженери, не успях да подготвя и публикувам резултатите в научни списания и конференции. 

Това е естествена следваща стъпка, тъй като проведох много експерименти и изследвания, 
но не ми остана време и сили да обобщя, анализирам и публикувам резултатите. 

 Близост на тематиката между предоставения монографичен труд и дисертационния труд  

Приемам, че съществува известно припокриване  между публикувания монографичен труд 

„Алгоритми за измерване на семантична близост с използване на уеб като корпус и 

приложения в изчислителната лингвистика" и темата на докторската ми дисертация 

„Автоматично извличане на фалшиви приятели от паралелен двуезичен корпус"  и приемам, 
че нейното участие като основен актив в теоретичните приноси е спорно. 

С благодарност отчитам факта, че всички членове на научното жури приемат според тях 

спорната научна монографична публикация, тъй като законовото изискване за „една 

монография или равностойни публикации в специализирани научни издания" се изпълнява 

заради големия брой значими научни и научно-приложни публикации извън темата за 

семантична близост и използването на уеб като корпус. 

Публикувани са сериозни разработки по темата за цифрово подписване на документи в уеб 

среда с електронни сертификати и смарт карти: серия публикации в американско списание + 
учебник "Java за цифрово подписване на документи в уеб" в електронен и хартиен формат. 

Разработени са няколко статии и научни публикации в България и в чужбина на български, 

руски и английски език по тематиката на изграждането на междуезикови речници и 

семантични мрежи. 

Написани са няколко учебника по основи на програмирането със C# и Java, със значителен 

обем и съществено практическо приложение, в които съм водещ автор и които получиха 

много широко разпространение в българската ИТ академична общност.  Смятам, че те могат 

да бъдат приети за научно-приложни приноси, тъй като съдържат мои оригинални авторски 

разработки по някои от темите, например методика за решаване на задачи по 

програмиране и подготовка за изпити, олимпиади и състезания, изградена чрез години 

състезателен и последващ треньорски и преподавателски опит. 

 Недобра организация и класификация на публикациите и приносите  

Наистина, поради липса на опит допуснах недобра организация и класификация на 

публикациите и приносите и не подготвих старателно документацията за конкурса. 

o Допуснах разминаване в броя публикации в отделните документи по кандидатурата 

за доцент. 

o Класифицирал съм неточно някои публикации като научни или научно-приложни, 

когато по характер са по-скоро приложни. 

o При публикации в съавторство не навсякъде съм посочил ясно личния ми принос. 

o Не съм приложил списък на публикациите по докторската дисертация, което можеше 

да улесни работата на научното жури. 

o Няма приложени служебни бележки за удостоверяване на преподавателската 

дейност и разработените курсове в СУ, НБУ и ТУ-София. Разполагам с граждански 
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договори със съответните учебни заведения за съответната преподавателска дейност , 

но не бях уведомен, че трябва да ги приложа. 

o Има публикации на български и на руски език, които в документацията са описани на 

английски език. Тази неточност произтича от копиране на описанието на 

публикациите от автобиографията ми, която е на английски език. 

o Справката за цитиранията не е достатъчно детайлна, което е наложило членовете на 

научното жури да извършат собствени проверки на цитатите. 

o Ползван е нестандартен формат на някои публикации, тъй като са от Интернет 

издания. 

 Изследователски занимания и нови публикации  

Съгласен съм с препоръката на проф. д-р Аврам Ескенази да положа усилия за 

възстановяване на чисто изследователските занимания (позанемарени в последните 
години) с цел нови резултати, респективно качествени публикации. 

Възнамерявам да публикувам разработваните в последните години методики, инструменти, 

системи и практики за масирано обучение на софтуерни инженери за практическа работа в 

софтуерната индустрия, които се доказаха особено ефективни и с голяма практическа 

приложимост. Смятам, че най-добрият начин да се правят научно-приложни изследвания е 

чрез експериментиране и директно внедряване на елементи от методиката и цялостното й 

развитие в центровете за практическо обучение на хиляди софтуерни инженери, които 
изграждам в последните 5 години: Академия на Телерик и Софтуерен университет (СофтУни).  

Като доцент в Колежа по маркетинг, мениджмънт и предприемачество смятам да работя по 

обучението на софтуерни инженери с практическа ИТ и бизнес насоченост в сътрудничество 

със СофтУни, като ще комбинирам преподавателската дейност с изследователска работа по 

разработка, внедряване и подобряване на методики, техники, инструменти и практики за 
практическото обучение на софтуерни инженери. 

 

Благодаря още веднъж на авторитетното научно жури за отделеното време и старателно 

подготвените рецензии, анализи и становища и очаквам с нетърпение решението на Академичния 
съвет на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг. 

 

 10.07.2015 г.         Подпис:    


