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Становище
от доц. д-р инж. Ирина Славова Рибарова
относно кандидатурата на д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев
за заемане на академична длъжност „доцент”, съгласно обявената позиция в ДВ
бр.105/06.12.2013 г.
Това становище е изготвено във връзка с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за
развитие на академичния състав в Република България.
За изготвяне на становището е прегледана документацията за участие в конкурса,
предоставена от гл.ас. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев.
Съгласно Чл. 27, ал.3 на Закона за развитие на академичния състав в Република
България, научното жури оценява кандидатурата според изпълнението на условията на
Чл. 24, ал.1 от същия закон, а именно:
1. Притежание на образователна и научна степен "доктор";
2. Не по-малко от две години:
а) заемане на академична длъжност "асистент", "главен асистент", или
б) преподавателски опит, включително като хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или
научна организация, или
в) упражняване на художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в
своята област;
3. Представяне на публикуван монографичен труд или равностойни публикации
в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях
художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не

повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен
"доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".
По отношение на изискване 1:
Кандидатът притежава научна степен „доктор”. Предоставено е копие от диплома
номер 000002/15.09.2011.
По отношение на изискване 2:
Кандидатът е заемал академична длъжност „главен асистент” в Университет „Проф. д-р
Асен Златаров”- Бургас за повече от 2 години – от 25.10.2011 г. до сега, за което е
представил Удостоверение от работодателя с изх. номер 599/03.02.2014 г.
По отношение на изискване 3:
Кандидатът не е представил публикуван монографичен труд. Кандидатът е представил
22 публикации по темата на конкурса, които не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен "доктор". Тъй като законът не уточнява термините
„монографичен труд” и „равностойни публикации”, личното ми мнение е, че
представените публикации убедително показват постиженията на кандидата в научната
област, за която се кандидатира.
Съгласно чл. 53, ал. 2 на Правилника за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България, в правилника на съответното висше
училище или научна организация може да се определят и допълнителни изисквания за
заемане на академичната длъжност "доцент", отразяващи спецификата на отделните
професионални направления. Такива изисквания са определени с член 67 в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас. Съгласно алинея 1, в
допълнение на изискванията на Чл. 24, ал.1 на Закона за развитие на академичния
състав в Република България, кандидатът трябва:
А. Да е заемал длъжност „главен асистент” не по-малко от 3 години, или не помалко от 4 години да е бил преподавател във висше училище или научна
организация, или да е бил специалист от практиката и да има доказани
постижения в своята област;
Б. Да има най-малко 20 научни публикации, от които поне 5 в специализирани
международни реферирани списания и 10 цитата, или съответно 10 публикации
с 20 цитата, като трудовете да са по профила на конкурса.
В. Да е участвал в научно-изследователски проекти, приключили с резултати;
Г. Да е разработил учебна програма и лекционен курс по учебна дисциплина.
По отношение на изискване А:
Кандидатът заема длъжност „главен асистент” в Университет „Проф. д-р Асен
Златаров”- Бургас по-малко от 3 години. Но е представил служебна бележка от БАН,
Институт по микробиология с изх. номер 67/29.01.2014 за заемане на длъжност „главен
асистент” в периода 25.03.2010-18.10.2011 година. Следователно, общият трудов стаж
на кандидата като „главен асистент” в двете институции е по-голям от 4 години,

считано към 25.03.2014 година, с което се изпълнява изискването за минимум 3 години
заемане на длъжност „главен асистент”
По отношение на изискване Б:
Кандидатът е представил 53 цитирания на 12 от своите публикации, с което покрива
изискването.
По отношение на изискване В.
Кандидатът е представил списък на повече от 10 научни проекта, в които е участвал.
По повечето от тях са направени научни публикации, с което считам, че отговаря на
изискването.
По отношение на изискване Г.
Предоставени са документи за учебно-преподавателската дейност, които отговарят на
изискването.
Заключение:
Въз основа на прегледа на представената документация, считам че кандидатът отговаря
на изискванията за заемане на академична длъжност „доцент” на Закона за развитие на
академичния състав в Република България, както и на специфичните изисквания на
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас.
Подкрепям избирането на д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев за доцент по научна
специалност 02.22.02 „Технологии за пречистване на водите”.

/доц. д-р инж. И.Рибарова/

