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КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ ИМАРКЕТИНГ 

============================================================ 

 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Аврам Моис Ескенази, 

Институт по математика и информатика – БАН (асоцииран член), 

относно научните и приложни трудове 

на 

д-р Светлин Иванов Наков, 

представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, 

обявен от КМТМ в ДВ бр.8/30.01.2015г. 
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0. Въвеждащи бележки и констатации. 

Настоящата рецензия е написана в съответствие със зап.4/19.05.2015 на 

Ректора на КМТМ и на решение на първото заседание на научното жури. 

Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в КМТМ (ПКМТМ по-нататък), чл.27 (2) и (3) предвижда 

административен преглед от комисия на подадените документи. Тъй като не 

разполагам с конкретните изводи на комисията (освен с факта на допускането на 

кандидата), за да дам предвидената от ЗРСАРБ чл.27(3) оценка, длъжен съм да 

установя изпълнението на съответните условия, което и правя в този пункт. 

Представеният от д-р Светлин Наков комплект документи е в 

съответствие с ЗРСАРБ и Правилника на МС по ЗРСАРБ, както и с чл.26 на 

ПКМТМ и включва всички предвидени документи. 

Тези документи и материали, макар и с известни дефекти, дават 

възможност да се направи обективна и пълна оценка за съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ - чл.24 (1) и Правилника на МС за приложението му -  

чл.53 (1), а така също на ПКМТМ – чл.24 и 25. 

По-точно, от документите следва: 

1. От приложената диплома 34392/22.07.2010 на ВАК е видно, че 

кандидатът има придобита образователна и научна степен "доктор". 

2. От приложения отчет за дейността, а и от това, което лично ми е 

известно - че кандидатът доста повече от две години е бил преподавател във 

висши училища (СУ, НБУ, ТУ и др.). 

3. Няма документ, от който да личи изпълнението на условието на чл.24, 

т.2 на ПКМТМ. Предполагам обаче, че щом комисията на КМТМ е допуснала 

кандидата до конкурса, то въпросното условие е изпълнено. Но дори това да не е 

така (условието на ЗРСАРБ е усилено с изискването преподавателската или 

научноизследователската дейност на кандидата да е в КМТМ) – настоятелно 

бих препоръчал при окончателния избор на кандидата Академичният съвет на 

КМТМ да пренебрегне това вътрешно изискване на КМТМ – основанията ми за 

тази препоръка ще проличат по-долу. 

На останалите изисквания е посветен следващият анализ. 
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І. Обща характеристика на трудовете на кандидата. 

Кандидатът д-р Наков е приложил списък от общо 22 свои труда, 

разделен на 3 подсписъка. Те се класифицират по следния начин по съответни 

рубрики, в страната и в чужбина (нататък използвам номера на подсписъка и 

номера на труда в съответния подсписък): 

А. Монографии – 1: [І.6] – издадена у нас.  

Б. Доклади в сборници от международни конференции, проведени в 

чужбина – 2: [ІІ.1], [ІІ.2]. 

В. Доклади в сборници от международни конференции, проведени  у нас 

– 3: [ІІ.3], [ІІ.4], [ІІ.5]. 

Г. Учебници и учебни пособия, издадени у нас – 4: [І.1], [І.2], [І.3], [І.5]. 

Д. Други публикации – 11: [ІІІ.1] - [ІІІ.11]. 

Е. Книга – 1: [І.4] 

Отделил съм като „книга“ [І.4]. Не мога да я класифицирам като 

монография – дори да приема, че „Фабер“ е специализирано научно издателство 

(както изисква ЗРАСРБ, чл.24, т.3), няма никакви данни тя да е рецензирана, 

затова ще я третирам по този начин. Впрочем самият кандидат очевидно е имал 

колебания, защото в „Структура на публикациите“ нея и [І.1] класифицира като 

„монографии“ (неправилно), а в други от своите документи - съответно като 

„книга“ и „учебник“ (textbook). 

Приемам [І.6] за монография, но не мога да я разглеждам по-нататък 

като участваща в конкурса, защото прекалено силно се припокрива с 

дисертацията на д-р Наков за получаване на образователната и научна степен 

„доктор“  

Ще проявя добронамереност и ще приема [ІІ.1], [ІІ.3], [ІІ.4] и [ІІ.5],  

въпреки че са представени във вариант ръкопис на руски език, докато в 

библиографското описание се твърди, че са съответно доклади на английски в 

сборници от различни конференции, някои даже без посочени страници. Наложи 

ми се да правя допълнителни проверки за пряко или косвено потвърждение. 

Ръкопис е представен и за [ІІ.2], но той поне е на английски. 
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Групата Д (подсписък ІІІ) не попада в категорията „монографичен труд 

или равностойни публикации в специализирани научни издания“ по чл.24, т.3 от 

ЗРСАРБ – те са в интернет сайтове или популярни списания и почти сигурно са 

нерецензирани. Поради това няма да ги рецензирам. Но ги вземам предвид при 

общата си оценка, доколкото те могат да се отнесат към чл.27 (4) от ЗРСАРБ. 

Намирам броя на представените публикации и специално на тези по чл. 

24, т.3 за приемлив и за достатъчно добре представящ постиженията на 

кандидата. Следователно, изпълнено е условието на чл.24(1) т.3 за една 

монография или равностойни публикации в специализирани научни 

издания; при това, след преглед на трудовете, представени по дисертацията, 

установих, че е изпълнено и допълнителното изискване на същата норма 

представените за конкурса трудове да не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ (с изключение на 

[І.6], както вече отбелязах). 

ІІ. Обща характеристика на научно-изследователската, 

научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил и 

продължава да работи. 

Дисертацията на кандидата е в много актуалната и активна област на 

информатиката – компютърна лингвистика и решава задълбочено конкретен 

важен проблем, свързан с изследване на когнатите (двойки думи от различни 

езици, които звучат или се изписват по подобен начин и имат еднакво или сходно 

значение) и фалшивите приятели (двойки думи, които звучат или се изписват 

по идентичен или подобен начин, но имат различни значения) между български 

и руски език и с предлагане на оригинални алгоритми за автоматично 

извличане на фалшиви приятели от паралелен двуезичен корпус. 

Друг проблем, по който кандидатът има сериозни постижения и е 

представен с петте труда от подсписък ІІ, е отново от компютърната 

лингвистика и третира различни аспекти на компютъризираното представяне 

и обработка на многоезична терминология в конкретна тематична област (в 

случая, свързана с изкуството). 
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Изрично искам да подчертая, че и в двата случая чисто теоретичните 

постижения биват доведени до софтуерни реализации, изпълнени винаги с 

помощта на най-подходящия и най-актуален за момента софтуерен 

инструментариум.  

2. Характеристика на приложната и реализаторска дейност на 

кандидата. 

Кандидатът е представил впечатляващ списък от конкретни реализации 

на програми и програмни продукти, в които е бил участник, а в много случаи и 

ръководител на съответния проект. Има случаи, когато такава реализация е 

предшествана от подробен анализ и концепция, които са представени в 

публикуван труд – І.4 (по въпросите на цифровото подписване на документи) – 

тема с огромно и продължаващо да расте значение за обществото, особено в 

контекста на темата за е-управлението. 

3. Педагогическа подготовка и дейност на кандидата за исканата 

длъжност. 

Кандидатът е представил дълъг списък от курсове, които е подготвил 

и/или провел в продължение на около 15 години в различни ВУ, както и в други 

учебни форми като Академията Телерик и Софтуерния университет. Курсовете 

са в областта на информатикта, отнасят се до различни страни на 

програмирането, софтуерните технологии и софтуерното производство.  

Представените учебници и учебни помагала (група Г в класификацията 

по-горе) са написани с дълбоко познаване на материала, умело поднасяне на 

теорията, ясна насоченост към създаване на практически умения, непрекъснато 

поддържане на интереса на обучавания благодарение на жив език и 

разнообразни практически задачи и упражнения. В отделни случаи има 

необичайни елементи (например мнения на потребители и др.), но вероятно това 

е обусловено от спецификата на Академията Телерик и Софтуерния 

университет. Специално и положително оценявам голямата и трудна дейност 

на Светлин Наков по организирането, поддържането и развитието на последните 

две форми.  

ІІІ. Основни научни и научно-приложни приноси. 
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Смятам, че изясних този въпрос в предходната част. 

ІV. Цитирания и други характеристики на публикационната 

дейност. 

В списъка си на публикациите за конкурса кандидатът е дал с 

необходимите реквизити 4 цитата на 2 публикации. В „Структура на 

публикациите“ е посочил 17 цитата, без обаче никакви данни за тях. Като  

направих справка на 15.06.2015 в Google Scholar, установих повече от 17 цитата, 

но като извадих от тях автоцитатите, бройката остана точно 17. Много е 

вероятно да има и други цитати (ясно по какви причини), във всеки случай в 

DBLP излиза 1 цитат, съвпадащ с едни от 17-те. Като имам предвид, че най-често 

срещаните изисквания според специфичните правила на отделните ВУ са между 

5 и 10, мога да дам много добра оценка на д-р Наков по този показател. 

Фактът, че са представени трудове от различен тип на български, 

английски и руски, показва, че кандидатът е в състояние свободно да публикува 

на тези езици, факт от особено значение в информатиката, ако се търси 

международна оценка и признание. 

Що се отнася до самостоятелността на приносите, независимо от това, 

че някои от трудовете поставят формално проблеми по установяването й 

(например І.1, І.2, І.3 са с голям брой съавтори и фактически неспецифицирано 

конкретно авторство), има достатъчно доказателства (преди всичко големият 

брой напълно самостоятелни трудове) за пълния или съществен принос на 

кандидата към представените научни, приложни и педагогически приноси. 

V. Критични бележки и препоръки. 

Направих вече такива. Ще обърна внимание на кандидата, че ако бъде 

избран за доцент (което препоръчвам в заключението си), ще трябва да положи 

усилия за възстановяване на чисто изследователските занимания (позанемарени 

в последните години) с цел нови резултати, респективно качествени публикации. 

VІ. Лични впечатления и становище за дейността на кандидата. 

Познавам кандидата от няколко години. Останах с отлични впечатления 

от дисертацията му, бидейки член на СНС, пред който я защити. Многократно 

съм получавал положителни отзиви от софтуеристи, обучавали се в 
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организираните от него форми. Положителни са и впечатленията ми от 

съвместната ни работа в журито на Президентската награда „Джон Атанасов“ и 

свързаните с това допълнителни дейности. 

VІІ. Заключение 

Документите и материалите, представени от д-р Светлин Иванов Наков 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника на МС за прилагане на 

ЗРАСРБ и съответния ПКМТМ.  

Кандидатът в конкурса е представил приемлив брой научни трудове, 

несвързани с материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. Отлично 

впечатление оставя учебно-преподавателската работа на кандидата, както и 

висококачествените му учебници и учебни помагала. Освен съответствието със 

задължителните изисквания за получаване на исканата академична длъжност, 

внимание заслужава и удовлетворяването на някои от незадължителните, но 

важни специфични изисквания за тази длъжност, като участията му с доклади на 

научни форуми в чужбина и у нас и особено огромната и пионерска методическа 

и организационна работа по създаването и укрепването на специфични и 

полезни форми на обучение на софтуеристи. 

Като вземам предвид  казаното дотук, давам положително заключение 

за избор на д-р Светлин Иванов Наков по конкурс за доцент на КМТМ и 

препоръчвам на почитаемото Научно жури да предложи на Академичния съвет 

на КМТМ да избере д-р Светлин Иванов Наков на академичната длъжност 

„доцент“ във КМТМ по Приложение на информатиката в икономиката“, област 

на ВО 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки. 

 

29.06.2015 г.   Рецензент: ....................................... 

   проф. д-р Аврам Ескенази 

 


