ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 „ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА” (ПКП) С МАКСИМАЛЕН
БРОЙ ТОЧКИ – 100 И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА – 30%.
НА УЧАСТНИК ОЦ „ПРЕСЛАВ“ ООД

• Оценка по ПКП1 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 1 на тема „Специфика на дигитализацията на

печатни издания“ .
ПКП1 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
1
Доц. д-р. Елена Янакиева
Образователна и научна
степен/научна степен

Специфичен
професионален опит в
изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
1 т.
или
участие в 1
проект/дейност,
свързана с темата на
провежданото
обучение

Присъдени
точки

Мотиви

2,5 точки.

1991г. – Образователна и научна степен
„доктор”. Дисертационен труд: Значение и
използване на националния библиотечен
справочен
фонд
в
условията
на
автоматизацията.
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ПКП1 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
1
Доц. д-р. Елена Янакиева
обучение

Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

2 т.

До 2 години

1т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

3 т.

Присъдени
точки

Мотиви

3 точки

От 2000 г. до момента е хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” по
стратегии за информационно търсене в бази
данни и хоноруван преподавател в СУ „Св.
Кл. Охридски” по специалност „Библиотечно
информационни
науки“курс
по
Информационни
системи“,
включващ
дигитализация на издания, електронни
каталози, нов подход в каталогизацията,
споделена каталогизация.

3 точки

От 2000 до момента - хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”
От 1993 до 1996 – хоноруван преподавател в
2

ПКП1 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
1
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Колеж по библиотечно дело /днес УНИБИТ/
Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

2 точки

1. Новите носители
използуването
им
лиографското
и
обслужване;

на
в

информация и
справочно-бибинформационното

2.„Невидимият уеб“ и информационното
обслужване в библиотеките.;
3.Бази данни върху компактдискове в
Информационния център на Народната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.;
4.Проектът „Електронна информация
библиотеките“
–
равносметка
едногодишната му реализация;

за
от

5.Международни интегрирани системи за
библиографска информация;
Над 5

4 т.

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързани с каталогизация на публикации/електронни издания

3

ПКП1 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
1
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Общ брой точки по ПКП1 – 10,5 точки

• Оценка по ПКП2 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 2 на тема „Обучение за сложно търсене в

Платформата COBISS. NET“.
ПКП2 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
2
Доц. д-р. Елена Янакиева
Образователна и научна
степен/научна степен

Специфичен
професионален опит в
изпълнението на

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
1 т.
или
участие в 1
проект/дейност,

Присъдени
точки

Мотиви

2,5 точки.

От 1991 г. - Образователна и научна степен
„доктор”. Дисертационен труд: Значение и
използване на националния библиотечен
справочен
фонд
в
условията
на
автоматизацията.
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ПКП2 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
2
Доц. д-р. Елена Янакиева
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото
обучение

Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или

Обстоятелства за
присъждане на
точки

свързана с темата на
провежданото
обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

3 точки

От 2000 г. до момента е хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” по
стратегии за информационно търсене в бази
данни и хоноруван преподавател в СУ „Св.
Кл. Охридски” по специалност „Библиотечно
информационни
науки“курс
по
Информационни
системи“,
включващ
дигитализация на издания, електронни
каталози, нов подход в каталогизацията,
споделена каталогизация.

2 т.

3 т.

До 2 години

1т.

Между 2 и 5 години

2т.
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ПКП2 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
2
Доц. д-р. Елена Янакиева
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Над 5 години

3 т.

3 точки

От 2000 до момента е хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”

Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

Над 5

4 т.

От 1993 до 1996 – хоноруван преподавател в
Колеж по библиотечно дело /днес УНИБИТ/

4 точки

1. Книги: 2013 – Библиотечно, справочнобиблиографско
и
информационно
обслужване : учебник / Елена Янакиева ... [и
др.] ред. Красимира Папазова, Надежда
Груева. – София : Бълг. библиотечноинформационна асоц., 2013. 310 с. ISBN 978954-9837-26-1.
2. 1987 – т.13. Научносправочният апарат на
Народната библиотека „Кирил и Методий“.В: Научни конференции по архивознание. Т.
10, Материали от националната конференция
„Научносправочен апарат в архивите и
пътища за усъвършен-ствуването му“,
ноември 1986 / ред. Ст. Петкова, Зл. Пандева.
- София : Главноуправление на архивите при
6

ПКП2 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
2
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Минист. съвет, 1987. - С. 294-302.
3. 1998г. - т. 14. За информационното
обслужване на НБКМ - възможности в
условията на криза. - В: Национална
конференция на СБИР, София, 30-31 май
1991 г. - София: Съюз на библ. и информ.
работници, 1993. Пилотен проект. - 7 с.
машинописен текст.
4. 1994 – т. 15. За някои проблеми на
справочно-библиографското
и
информационно обслужване в библиотеките..
В: Библиотечно-информационно обслужване:
доклади от IV национална конференция на
СБИР, София, 2-3 юни 1994 г. –София Съюз на библ. и информ. работници, 1994. С. 49-54.
5. 1995 – т. 16. Новите носители на
информация и използуването им в справочнобиблиографското
и информационното обслужване : опитът на
НБКМ. - В: Библиотеките и бъдещето:
доклади от V национална конференция на
СБИР, 7-9 юни 1995, София / състав. М.
Капитанова, А. Димчев. - София : Съюз на
библ. и информ. работници, 1995. - С. 34-36.
6. 1998 – публикация: Информационното
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ПКП2 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
2
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

обслужване
в
НБКМ
–
промени,
възможности,
перспективи.
–
В:
Информационна политика в България –
формиране и развитие в съвременните
условия : доклади от VII национална
конференция [на] Съюза на библиотечните и
информационни работници, София, 5–6 юни
1997 г. / състав. Мария Капитанова ... [и др.].
– София : Съюз на библ. и информ.
работници, 1998. – С. 84–87.
7. 2004г. - 23. Web-сайтът на националната
библиотека на България – възможности за
комуникация и обмен на информация. - В:
Библиотечното сътрудничество - настояще и
бъдеще ; Идеи и проекти за изследвания в
областта на писмените комуникации : СБИР :
доклади
XIII
национална
научна
конференция, 5-6 юни 2003 г., София. София : Съюз на библ. и информ. работници,
[2004]. - ISBN 9549837- 10-6. - С. 18-22.
8. 1999 – публикация - Съвременни
информационни
технологии
и
информационно обслужване : Опитът на
НБКМ. – В: Библиотеките пред новото
хилядолетие – свободен и равен достъп до
информация : доклади от ІХ национална
научна конференция с международно
8

ПКП2 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
2
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

участие, София, 1–3 юни 1999 г. / състав.
Александър Димчев, Маргарита Ангелова. –
София : Съюз на библ. и информ. работници,
1999. – ISBN 954-9837-04-1. – С. 75–78. - об
2,
9. 2005 – публикация - За един успешен
модел на справочно обслужване в национална
библиотека и къде сме ние. – В: Библиотеката
– минало и настояще : юбилеен сборник,
посветен на 125-годишнината на Народна
библиотека „Св. св. Кирил и Методий”/ науч.
ред. Александра Дипчикова, Елисавета
Мусакова. – София : Нар. библ. „Св. св.
Кирил и Методий”, 2005. – ISBN 954-523082-7. – С. 138–144. - об 2,
10. Нови системи за обединен достъп до
информация–
В:
През
призмата
на
информационната наука : сборник, посветен
на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина
Шуманова / състав., науч. ред. Елица
Лозанова - Белчева. – София : Унив. Изд. „Св.
Климент Охпидски”, 2016. – ISBN 978-95407-4164-2. – С. 193–205.
Както и публикациите (статиите) по т. 27,
т.31, т.35, т. 47-т.48, т. 54-т.56, информация,
за които е достъпна на следния линк
9

ПКП2 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
2
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

http://www.nationallibrary.bg/wp/wpcontent/uploads/2016/12/Biblioteka_5_2013.pdf
Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързани с каталогизация на публикации/електронни издания
Общ брой точки по ПКП2 - 12,5 точки

• Оценка по ПКП3 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 3 на тема „Каталогизация на монографични

публикации“.
ПКП3 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
3
Доц. д-р. Елена Янакиева
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор

Присъдени
точки

Мотиви

2,5 точки.

1991г. – Образователна и научна степен
„доктор”. Дисертационен труд: Значение и
използване на националния библиотечен
справочен
фонд
в
условията
на
автоматизацията.
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ПКП3 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
3
Доц. д-р. Елена Янакиева
на науките”.
Под 2 години
Специфичен
или
професионален опит в
участие в 1
изпълнението на
проект/дейност,
услуга/и и/или
свързана с темата на
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото провежданото
обучение
обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

3 точки

От 2000г. до момента е хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” по
стратегии за информационно търсене в бази
данни и хон.преподавател в СУ „Св. Кл.
Охридски” по специалност „Библиотечно
информационни
науки“курс
по
Информационни
системи“,
включващ
дигитализация на издания, електронни
каталози, нов подход в каталогизацията,

1 т.

2 т.

3 т.
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ПКП3 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
3
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

споделена каталогизация.
Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

До 2 години

1т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

3 точки

От 2000 до момента е хоноруван
преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”
От 1993 до 1996 – хоноруван преподавател в
Колеж по библиотечно дело /днес УНИБИТ/

Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

2 точки

1. Публикация - За един успешен модел на
справочно
обслужване
в
национална
библиотека и къде сме ние;
2. Публикация - Универсалният справочен
фонд – връщане към единството на науката.;
3. Публикация - За комплектуването на
справочния фонд;
4.Публикация
За
справочнобиблиографското обслужване в най-големите
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ПКП3 - Професионална Обстоятелства за
компетентност на
присъждане на
лектора за Обучение № точки
3
Доц. д-р. Елена Янакиева

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

съветски библиотеки.;
5. За сегашното състояние и проблемите на
сектора за библиографска информация в
Народната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“.
Над 5

4 т.

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързани с каталогизация на публикации/електронни издания
Общ брой точки по ПКП3 – 10,5 точки
• Оценка по ПКП4 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 4 на тема „Обучение по Авторско право във връзка
със съдържанието на електронните издания“.
ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът

Присъдени
точки

Мотиви

2,5 точки.

Доктор по Право, 2015 г.
Университет в Грьонинген, Холандия;
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ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова

Специфичен
професионален опит в
изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото
обучение

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
1 т.
или
участие в 1
проект/дейност,
свързана с темата на
провежданото
обучение
Между 2 и 5 години
2 т.
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Присъдени
точки

Мотиви

Дисертация
на
тема
обществени
поръчки и корупция (PhD, 19.11.2015 г.)
https://www.rug.nl/

2 точки

Лектор в провеждането на следните
обучения:
1. Авторски права и защита на права на
интелектуална
собственост
при
възлагане и изпълнение на обществени
поръчки.
Възложител:

Обучителен

център
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ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Преслав ООД
Период: 4–6 април 2016 г.
2. Защита на авторските права при
представяне на оферти за участие в
обществени поръчки. Авторски права
върху произведения, създадени по
поръчка, включително произведения,
създадени от юридически лица и
неперсонифицирани
субекти.
Използване на капацитет на трети лица
и права на интелектуална собственост.
Превантивни средства за защита на
авторските права. Гражданско правна
защита.
Възложител: НЕО Сървисис ООД
Период: 14-15 март 2018 г.
3. Авторските права в светлината на
свободно използване на произведения.
Лицензи за създаване и използване на
15

ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

софтуер с отворен код
Възложител: Абати АД
Период: 10-11 октомври 2017 г.
4. Международна регламентация на
авторското право. Регламентация в ЕС,
Бернска конвенция, ТРИПС.
Възложител: „Ди енд Ди Агенция за
проучване и връзки с обществеността”
АД
Период: 18-19 май 2017 г.
5. Авторски права в интернет.
Софтуерни продукти и интелектуална
собственост върху тях. Защита на
софтуерни продукти и интернет сайтове.
Застраховка професионална отговорност
на ИТ компании.
Възложител: „Инстрейд застрахователен
брокер“ ЕООД
16

ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Период: 7-8 февруари 2017 г.

Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения
Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
До 2 години

3 т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

Под 3

1 т.

Не се присъждат Участникът
точки по това информация.
обстоятелство

Между 3 и 5

2 т.

Не се присъждат
точки по това
обстоятелство

1т.
2 точки

2014 г. до момента – обучител и лектор
към Обучителен център Преслав ООД.

не

е

представил
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ПКП4 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
4
Адв. Ирена Георгиева
Трайкова

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Над 5

4 т.

Не се присъждат
точки по това
обстоятелство

Мотиви

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързани с каталогизация на публикации/електронни издания
Общ брой точки по ПКП4 – 6,5 точки

• Оценка по ПКП5 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 5 на тема „Дизайн на електронни издания“.
ПКП5 - Професионална Обстоятелства за
Брой точки Присъдени
Мотиви
компетентност на
присъждане на
точки
лектора за Обучение № точки
5
Гл.ас д-р Ия Петкова Гурбалова
Образователна и научна
В допълнение към 2,5 т.
Научна степен: образователната и
2,5 точки.
задължителните
степен/научна степен
научна степен "доктор‘, Диплома
изисквания, лекторът
No/дата: СУ 2013-112 / 16.09.2013г.
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
18

ПКП5 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
5
Гл.ас д-р Ия Петкова Гурбалова

Специфичен
професионален опит в
изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото
обучение

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
1 т.
или
участие в 1
проект/дейност,
свързана с темата на
провежданото
обучение
Между 2 и 5 години
2 т.
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Присъдени
точки

Мотиви

2 точки

1.„Маркетингови
стратегии
за
електронни
издания“,
включващо
основни знания по
изготвяне на
маркетингови стратегии. Обучението
включва
както
маркетинговите
стратегии, които са репрезентативни за
различните
видове
дигитално
съдържание и неговия дизайн, така и
технологичния процес на електронното
публикуване.
Възложител: „Ди енд Ди Агенция за
проучване
и
връзки
с
обществеността”АД
19

ПКП5 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
5
Гл.ас д-р Ия Петкова Гурбалова

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Период: април 2018 г.
2.„Създаване на електронно съдържание
и електронни издания“, включващо
теоретични познания и практически
умения, които да позволят на курсистите
да създават електронно съдържание и
електронни издания.
Възложител: „Медия продукт“ ЕООД
Период: октомври 2016 г.

Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на

Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
До 2 години

3 т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

1т.

3 точки

От 2003 г. е главен асистент в катедра
20

ПКП5 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
5
Гл.ас д-р Ия Петкова Гурбалова
обучения

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Под 3

1 т.

Не се присъждат

Между 3 и 5

2 т.

Не се присъждат

Над 5

4 т.

Не се присъждат

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Стопанско
управление,
Софийски
университет „Св. Кл. Охридски”,
Стопански факултет, където упражнява
преподавателска дейност.
Не се присъждат точки по това
обстоятелство, защото участникът не е
представил информация.

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързана със: съдържанието и форматите на електронните издания
Общ брой точки по ПКП5 – 7,5 точки

• Оценка по ПКП6 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 6 на тема „Търсене в структурирани и
неструктурирани информационни ресурси и информационно посредничество“.
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ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева
Образователна и научна
степен/научна степен

Специфичен
професионален опит в
изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото
обучение

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
1 т.
или
участие
в
1
проект/дейност,
свързана с темата на
провежданото
обучение
Между 2 и 5 години
2 т.
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Присъдени
точки

Мотиви

2,5 точки.

Доктор по политология
https://ras.nacid.bg/dissertationpreview/37346
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ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Над 5 години
3 т.
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Присъдени
точки

Мотиви

3 точки

2003 – 2006 г. – провеждане на
упражнения в бакалавърска степен като
докторант
в
катедра
„Публична
администрация”, Философски факултет,
СУ „Св. Кл. Охридски” по:
− Информатика – упр. бак. степен
− Информационно
търсене
и
презентиране на проекти– упр.
бак. степен.
2011 г. към настоящия момент провеждане на упражнения и лекции в
бакалавърска, магистърска и докторска
степен (в редовна и задочна форма на
обучение)
в
катедри
„Публична
администрация”
(ПА),
„Библиотекознание, научна информация
и културна политика” (БИН) на
Философски факултет, СУ „Св. Кл.
Охридски” по:
− Електронно
правителство
и
ролята на библиотеките (БИН) 23

ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

лекции; бак. степен.
− Информационни системи (БИН) лекции и упр.; бак. и маг. степен
(Р.О. и З.О.)
− Информационно
търсене
обработка на информацията.
Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

До 2 години

1т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

3 точки

и

От 06.2010 г. до настоящия момент,
Софийски университет, Философски
Факултет, Катедра "Библиотекознание,
научна
информация
и
културна
политика”
Главен асистент
2014 – Доцент, Заповед No/дата: 223585 / 26.05.2014 г., Висше училище:
Софийски университет "Св. Климент
24

ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Охридски"
Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

2 точки

1. Колекция от електронни ресурси.
//Нов технически авангард, № 2 (51/439),
април-май 2003, с. 6-7.
2. Предимства и проблеми при
използването на чужди библиотечни
софтуери в България: Из практиката на
библиотеката
при
Техническия
университет-София. //Годишник на
Български Информационен Консорциум.
София, БИК, 2004, стр. 95-101. (в
съавторство)
3. Иновационни решения в справочноинформационната
дейност
на
Библиотечно-информационния
комплекс на ТУ-София. // Годишник на
Български Информационен Консорциум
2005. София, БИК, 2006, стр.144-149.
4.

Информационната

грамотност

и
25

ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

глобализацията
на
информацията.
//Globalization and the Management of
Information Resources: Papers from intern.
conf. held in Sofia, Bulgaria, 12-14 nov.
2008 / Ed. by Herbert K. Achleitner,
Alexander Dimchev. - Sofia : St. Kliment
Ohridski Univ., 2008. (под печат)
5. Библиотеките и тяхното участие в
електронното
правителство
–
необходимост от нови информационни
услуги и нови компетентности. //
Съвременната библиотека – Център за
информация и знание: Сборник доклади
от ХХ Национална научна конференция
на ББИА, София, 9 – 10 Юни 2010 г.
(под печат)
Над 5

4 т.

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързана с търсене на информация в структурирани и неструктурирани
информационни ресурси и информационно посредничество.
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ПКП6 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
6
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

Общ брой точки по ПКП6 – 10, 5 точки

• Оценка по ПКП7 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 7 на тема „Експертиза на документи за автентичност
– документна и графологична експертиза“.
ПКП7 - Професионална Обстоятелства за
Брой точки Присъдени
Мотиви
компетентност на
присъждане на
точки
лектора за Обучение № точки
7
Инж. Николай Натов
Образователна и научна В допълнение към 2,5 т.
Не се присъждат Лисва информация за Придобита
задължителните
степен/научна степен
образователно-научна степен „доктор”
точки
изисквания, лекторът
или научна степен „доктор на науките”.
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен „доктор
на науките”.
Под 2 години
Специфичен
1 т.
или
професионален опит в
участие в 1
изпълнението на
проект/дейност,
услуга/и и/или
27

ПКП7 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
7
Инж. Николай Натов
дейност/и, свързана/и с
темата на провежданото
обучение

Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или

Обстоятелства за
присъждане на
точки

свързана с темата на
провежданото
обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение
Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

До 2 години

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

3 точки

От 06.1984 до 04.2010 – експерт
криминалист в НТ Лаборатория при ОД
на МВР гр. Пазарджик, от които 17г.
началник на НТ Лабораторията;

2 т.

3 т.

От 2011г. до момента – Вещо лице в
Пазарджишки
Съдебен Район, Клас
„Криминалистични
експертизи”,
експерт-криминалист-почерк,
техническо изследване на документи,
дактилоскопия, трасология и балистика.
1т.

1 точка

В периода март 2017 г.- октомври 2017
г. участие като лектор в провеждането
на 3 броя специализирани обучения на
28

ПКП7 - Професионална
компетентност на
лектора за Обучение №
7
Инж. Николай Натов
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще води

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки

Присъдени
точки

Мотиви

тема „Документни и съдебно-почеркови
експертизи“ на адвокати от САК.
Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

Под 3

1 т.

Не се присъждат

Между 3 и 5

2 т.

Не се присъждат

Над 5

4 т.

Не се присъждат

2 точки

Липсва
информация
публикации на лектора

за

налични

Под „сходни с темата“ се разбира дейност, свързана с документна и графологична експертиза.
Общ брой точки по ПКП7 – 4 точки

• Оценка по ПКП8 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 8 на тема „Организация и управление на
електронното съдържание в областта на образованието и науката“.
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ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки Присъдени
точки

В допълнение към 2,5 т.
задължителните
изисквания, лекторът
притежава едно от
следните
обстоятелства:
Придобита
образователно-научна
степен „доктор” или
научна степен
„доктор на науките”.
Под 2 години
Специфичен
1 т.
или
професионален опит в
участие в 1
изпълнението на
проект/дейност,
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с свързана с темата на
темата на провежданото провежданото
обучение
обучение
Между 2 и 5 години
2 т.
или
участие в 2 до 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото

2,5 точки.

Мотиви

Доктор по политология“
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/37346
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ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

обучение
Над 5 години
или
участие в над 5
проекта/дейности,
свързани с темата на
провежданото
обучение

Брой точки Присъдени
точки

Мотиви

3 т.

06.2010 г. до настоящия момент, Софийски
университет, Философски Факултет, Катедра
"Библиотекознание, научна информация и
културна политика”

3 точки

Главен асистент.
Преподава в Магистърска програма „Управление
на електронно съдържание“, следните курсове:
1. Информационен одит - подобряване на
ефективността на информационното осигуряване,
обслужване и цялостната работа в организацията.
Програмата въвежда в проблематиката на
информационния одит, моделите за неговото
извършване, етапите на провеждане одита на
информационните ресурси и сферите на неговото
прилагане;
2. Електронно управление – развитието,
концепциите, моделите и приложенията на
електронното управление. Програмата обхваща
общ преглед върху темата „електронно
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ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки Присъдени
точки

Мотиви

управление“, като се акцентира върху услугите
на електронното правителство и тенденциите на
развитие на е-управлението
Общ професионален
опит в изпълнението на
услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с
провеждането на
обучения

До 2 години

1т.

Между 2 и 5 години

2т.

Над 5 години

3 т.

Брой публикации,
еднакви или сходни с
темата на обучението,
което експертът ще
води

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

Над 5

4 т.

3 точки

От 06.2010 към настоящия момент, преподавател
в Софийски университет, Философски Факултет,
Катедра "Библиотекознание, научна информация
и културна политика” - Главен асистент
2014 – преподавател Доцент, Заповед No/дата:
22-3585 / 26.05.2014 г., Висше училище:
Софийски университет "Св. Климент Охридски" .

4 точки

1. Колекция от електронни ресурси .//Нов
технически авангард, № 2 (51/439), април-май
2003, с.6-7.
2. Иновационни решения в справочноинформационната дейност на Библиотечно32

ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки Присъдени
точки

Мотиви

информационния комплекс на ТУ-София. //
Годишник
на
Български
Информационен
Консорциум 2005. София, БИК, 2006, стр.144149.
3.
Информационната
грамотност
и
глобализацията
на
информацията.
In:
Globalization and the Management of Information
Resources: Papers from intern. conf. held in Sofia,
Bulgaria, 12-14 nov. 2008 / Ed. by Herbert K.
Achleitner, Alexander Dimchev, Sofia, 2010, c. 7883.
Достъпно
от:
http://research.unisofia.bg/bitstream/10506/455/3/SOFIA2008_new.pdf
4. Информационен одит в библиотеката за оценка
и подобряване на информационното осигуряване
на потребителите. В: Библиотека, 2013, № 2-3, с.
60-67.
5.
Повишаване
на
ефективността
на
информационното обслужване в библиотеките
чрез извършване на информационен одит. В:
Ефективността на библиотеките и подготовката
на библиотечните кадри – залог за тяхното
бъдеще: Доклади от ХXІIІ национална научна
конференция, София, 6 – 7 юни 2013 г., София:
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ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки Присъдени
точки

Мотиви

Бълг. Библиотечно-информ. Асоц., 2014. с. 57-61.
6.
Трансформация
на
информационното
обслужване в библиотеките чрез предлагане на
динамични,
потребителски-ориентирани
справочни услуги (roving reference). В:
Библиотеки
в
трансформация:
проблеми,
предизвикателства, нови възможности. Доклади
от ХXІV национална научна конференция.
София, 5 – 6 юни 2014 г., София: Бълг.
Библиотечно-информ. Асоц., 2014, с. 48-51.
7. Is There A Focus On Information Literacy As A
Transversal Skill Within The Institutional
Accreditation Process?, Information Literacy: Key to
an Inclusive Society, 4th European Conference,
ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13,
2016, Revised Selected Papers. Communications in
Computer and Information Science Series, Vol. 676.,
редактор/и:Eds.
S.
Kurbanoglu
et
al.,
издателство:Springer,
2016,
стр.337-344,
doi:10.1007/978-3-319-52162-6_33
8. Проследяване на музейната проблематика във
водещите ресурси за наукометрични изследвания
– Web of Science, SCOPUS и SCImago Journal &
Country Rank. В: Културната памет във времето и
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ПКП8 Професионална
компетентност на
лектора за Обучение
№8
Доц. д-р Елица
Лозанова-Белчева

Обстоятелства за
присъждане на
точки

Брой точки Присъдени
точки

Мотиви

пространството. Сборник, посветен на 65годишния юбилей на проф. д. изк. н. Симеон
Недков/ Десислава Лилова научен редактор;
Петър
Миладинов
състав.
София:
Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, 2018.
Под „сходни с темата“ се разбират дейност, свързана с организация и управление на електронното съдържание.
Общ брой точки по ПКП3 – 12, 5 точки

Съгласно формулата за изчисление на точките по показател П2 „Професионална компетентност на персонала” П2 = ПКП =
ПКП1 + ПКП2 + ПКП3 + ПКП4 + ПКП5 + ПКП6 + ПКП7 + ПКП8, или П2 = 10,5 +12,5+10,5+6,5+7,5+10,5+4+12,5 = 74, 50т.
Председател на комисията:............./п/.....................
Вержиния Петрова Цанкова
Членове на комисията:
1.

Бойка Александрова Марчева........... /п/....................

2.

Величка Иванова Лозанова................ /п/...................

3.

Красимира Косева Илиева.................. /п/...............

4.

Костадин Кирилов Тонев................... /п/..................

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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