
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец 

доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

 

относно научните трудове и учебната дейност 

на д-р инж. Али Джавит Чакър, 

преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 

участник в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

в област на висшето образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

обявен от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

(ДВ бр. 42/7.06.2022 г.) 

 

1. Общо представяне на получените материали по конкурса 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент”, област на висше 

образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия (Пожарна безопасност и защита на населението) е обявен 

от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в ДВ бр. 42 от 7.06.2022 

г. Той е за целите на обучението в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. 

Становището е възложено по решение на Научното жури, определено със 

Заповед №527 от 8.09.2022 г. на Ректора на Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“. 

Единствен кандидат по конкурса е д-р инж. Али Джавид Чакър от Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“. Подадените документи отговарят на 

основните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Д-р инж. Али Джавид Чакър предлага 20 броя научни труда във връзка с 

конкурса, както следва: 

1. Хабилитационен труд – монография: Чакър, А. (2022) Горските пожари – 

състояние, регулация и превенция. Варна, ИК „Геа Принт“ ISBN 978-619-184-050-

2. 

2. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 19 бр., от които 5 публикации са самостоятелни и 7 са публикувани 

на английски език. 

Представените по конкурса научни трудове са извън трудовете, посочени в 

автореферата на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” и се приемат за оценка. 

Д-р инж. Али Джавид Чакър представя и 20 цитирания във връзка с конкурса, 

както следва: 



1. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 10 

бр. 

2. Цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране – 10 бр. 

С представените за участие в конкурса научни трудове, придобитата ОНС 

„доктор” и забелязаните цитирания, д-р инж. Али Джавит Чакър изпълнява 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, съгласно Приложение към 

чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България (Ново - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.). 

 

2. Данни за кандидата 

Д-р инж. Али Джавит Чакър има натрупан преподавателски и професионален 

опит в системата на висшето образование като гост-преподавател и като заемащ АД 

„главен асистент“ към катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. Това 

кореспондира с изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, съгласно 

чл. 53, ал. (1), т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Д-р инж. Али Джавит Чакър има придобити всички степени на образование: 

– ОКС „бакалавър“ по специалност „Съдебно-експертен инженеринг“, 

квалификация „инженер по съдебно-експертен инженеринг“; 

- ОКС „магистър“ по специалност „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – „Противопожарна техника и автоматика“, квалификация „магистър-

инженер“; 

- ОНС „доктор“ по докторска програма „Техника на безопасността на труда и 

противопожарна техника“. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

Научната продукция на д-р инж. Али Джавит Чакър, с която участва в конкурса 

за заемане на академичната длъжност „доцент”, отговаря на изискванията за 

представяне на научни трудове и има своя принос в областта на пожарната 

безопасност, пожарното осигуряване и превенция. 

Хабилитационният труд, с който д-р инж. Али Чакър кандидатства по конкурса 

- Чакър, А. (2022) Горските пожари – състояние, регулация и превенция. Варна, ИК 

„Геа Принт“ ISBN 978-619-184-050-2 – е рецензиран от две хабилитирани лица. 

Монографията на д-р инж. Али Чакър е в областта на изследване на 

теоретичните основи, приложните аспекти и нормативните регламенти, имащи за 

цел откриването, развитието и превенцията на горските пожари в България и в 

страните от околния географски регион. Тя е авторски труд, който отразява 

натрупания през годините опит на кандидата в самостоятелната му научна дейност 



и в работата му с различни колективи. Монографията на д-р инж. Али Чакър е 

цялостен и завършен научен труд по конкретен актуален проблем и разработен с 

ясно обоснована авторова позиция. Налице са научно-приложни приноси. 

Представените от д-р инж. Али Джавит Чакър по конкурса статии и доклади от 

конференции са посветени на теоретични постановки в областта на пожарното дело 

(моделиране на процеси, числени модели на двуфазни течения), както и на 

практически разработки по конкретни проблеми за пожарна безопасност (оценка на 

риска, безопасни условия на труд, средства и технически решения за активна и 

пасивна защита при пожари). 

В представените по конкурса научни трудове не се забелязва плагиатство. 

Литературни източници са ползвани коректно. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Д-р инж. Али Джавит Чакър е бил гост-преподавател към катедра 

„Строителство на сгради и съоръжения“ и е водил дисциплини в специалност 

„Пожарна безопасност и защита на населението“. От м. ноември 2020 г. е на АД 

„главен асистент“ към същата катедра.  

Личните ми впечатления за д-р инж. Али Джавит Чакър са за преподавател, 

който отговорна и стриктно изпълнява преподавателските си задължения. Активно 

се включва в подпомагането на студенти и докторанти към катедра „Строителство 

на сгради и съоръжения“. Като тютор (академичен наставник) има много добра 

комуникация със студентите.  

В този смисъл смятам, че за Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър“, назначаването на д-р инж. Али Джавит Чакър на академичната длъжност 

„доцент“, би било полезно за развитието както на катедра „Строителство на сгради 

и съоръжения“, така и на специалност „Пожарна и аварийна безопасност“. 

 

5. Бележки и препоръки 

Приемам самооценката на кандидата по конкурса за постигнатите научно-

приложни и приложни приноси, като правя следните препоръки: 

1. Препоръчвам на д-р инж. Али Джавит Чакър да продължи научните си 

търсения в областта на изучаването на развитието на пожарите и тяхната превенция, 

но с по-засилен акцент на експериментални изследвания и резултати. 

2. Препоръчвам д-р инж. Али Джавит Чакър да се насочи към публикуване на 

резултатите от научната си дейност в чуждестранни и реферирани научни издания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като имам предвид гореизложеното, могат да бъдат направени следни изводи 

свързани с кандидатурата на д-р инж. Али Джавит Чакър, за заемана на 



академичната длъжност „доцент“, област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия: 

1. Д-р инж. Али Джавит Чакър покрива минималните национални изисквания 

за заемане на академичната длъжност „доцент“, област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България. 

2. Има натрупан професионален опит като преподавател в сферата на висшето 

образование в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

3. Предлага за рецензиране научна продукция, която може да бъде оценена 

положително, от гледна точка на научно-приложни и приложни приноси. 

Всичко това ми дава основание за обща за д-р инж. Али Джавит Чакър, като 

кандидат за академична длъжност „доцент“. 

В тази връзка предлагам на Научното жури да предложи на Научния съвет при 

ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р инж. Али Джавит Чакър да заеме 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия. 

 

2.11.2022 г.      Подпис:…………………… 

                                       /доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец/ 

 

 

 

 

 

 
 


