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Рецензия 
 

за доц. д-р инж. Станимир Стоянов Станев 

по конкурс за академична длъжност „професор“  

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

по област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки 

(компютърни архитектури, технологии и сигурност“ 

 

Рецензент: акад. Иван Петков Попчев 

 

 

На основание решение на ФС на ФМИ (протокол № ФД-02-06/11.02.2014 г.), в 

съответствие с чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за развитието на академичния състав 

в Шуменския университет, чл. 29а от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и във връзка с доклад на Декана на ФМИ, със заповед № РД-16-

012, гр. Шумен, 24.02.2014 г. на Зам.-ректора проф. д.и.н. Г. Колев, упълномощен със 

заповед № РД-07-2680/28.11.2011 г., съм назначен за член на Научното жури за 

провеждане на обявения в Държавен вестник от 17.12.2013 г. конкурс по област на 

висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално 

направление 4.6. „Информатика и компютърни науки (компютърни архитектури, 

технологии и сигурност“. 

За участие в конкурса за професор за нуждите на катедра „Компютърни системи и 

технологии“ на ФМИ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е 

подал документи доц. д-р инж. Станимир Стоянов Станев. 

Според Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗ), кандидатите за заемане на 

академичната длъжност „професор” трябва да отговарят на следните изисквания – 

чл. 29(1) ЗРАСРБ: 

1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор”; 

2. Да са заемали академичната длъжност „доцент” […] не по-малко от две 

академични години или не по-малко от пет години; 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания […], които да не повтарят 



2 

представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” […] и за заемане на академичната длъжност „доцент”; 

4. Да са представили други оригинални научноизследователски трудове, 

публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки, 

които се оценяват по съвкупност. 

[…] 

Съгласно чл. 29б(2), при равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и 

общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели 

[...]: 

1. свързани с учебната дейност: а); б); в). 

2. свързани с научноизследователската дейност: а); б); в). 

 

Според специфичните критерии на ФМИ при ШУ „Епископ Константин 

Преславски“: 

3. Кандидатът за академичната длъжност „професор“ в професионалните 

направления: 

• 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки трябва да е 

представил: 

o монографичен труд и 15 публикации, от които поне 8 трябва да са 

в списания с импакт фактор/ранг или поне 20 публикации, от 

които поне 10 трябва да са в списания с импакт фактор/ранг; 

o от представените публикации поне 10 не трябва да са представяни 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за 

заемане на академичните длъжности „главен асистент“ и „доцент“, 

от които поне 8 трябва да са в списания с импакт фактор/ранг; или 

поне 5 не трябва да са представяни за придобиване на научната 

степен „доктор на науките“, от които поне 3 трябва да са в 

списания с импакт фактор/ранг; 

o доказателства за поне 20 цитирания, от които поне 5 да са в 

списания с импакт фактор/ранг или в монографии на реномирани 

издания; 

o автор или съавтор на поне 2 учебника; 

o да има поне един защитил докторант. 

Специфичните критерии имат препоръчителен характер и във всеки конкретен 

случай могат да се заменят с други ясни аргументи, показващи високо научно ниво. 
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Доц. д-р С. Станев изпълнява изискването на чл. 29(1).1 от ЗРАСРБ, тъй като от 

ВАК през 1983 г. му е дадена научната степен „кандидат на техническите науки“. 

Доц. д-р С. Станев отговаря и на чл. 29(1).2 от ЗРАСРБ, тъй като по решение на 

ВАК, протокол 17, № 10 от 08.12.1988 г. му е дадено научното звание „доцент“, 

съгласно свидетелство за научно звание № 11916/23 декември 1988 г. Длъжността 

„доцент“ е заел от 1996 г. в ШУ „Е. К. Преславски“. 

Доц. д-р С. Станев е изпълнил изискването на чл. 29(1).3, като е представил 

монографията „Стеганологична защита на информацията“, Университетско 

издателство „Епископ К. Преславски“, 2013, 320 стр. и библиография от 322 

източника, ISBN 978-954-577-825-4. Монографията обобщава резултатите от 21 

публикации на автора и е единственото издание на български език по тази 

проблематика. 

Доц. д-р С. Станев отговаря и на чл. 29(1).4 от ЗРАСРБ с представени други общо 

58 публикации в „Списъка на трудовете за участие в конкурса за академичната 

длъжност „професор“, които разпределя така: 

2.0. Монография – 1; 

2.1. Учебници – 7; 

2.2. Научни статии и доклади – 53. 

Представените 61 публикации могат да бъдат класифицирани по различни кри-

терии така: 

o 1 публикация определена като монография (№ 2.0); 

o 6 учебника (№№ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6); 

o 1 електронен учебник (№ 2.1.7); 

o 3 публикации в научно-тематични сборници, издавани в чужбина (№№ 

2.2.22, 2.2.32 и 2.2.40); 

o 48 публикации са в научно-тематични сборници, издавани у нас; 

o 2 публикации са в списания, издавани у нас (№№ 2.2.30 и 2.2.45); 

o 6 публикации са самостоятелни (№№ 2.0.1, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.5, 2.2.30, 2.2.27); 

o 27 публикации са написани в съавторство с дипломанти, студенти и ученици; 

o 5 публикации са на английски език (№№ 2.2.14в, 2.2.19а, 2.2.19b, 2.2.29, 

2.2.45); 

o 3 публикации са на руски език (№№ 2.2.22, 2.2.32, 2.2.40). 
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Всички предложени за рецензиране публикации отговарят на изискването на 

чл. 29(1).3, тъй като не повтарят представените за придобиване на образова-

телната и научна степен „доктор“ и на академичната длъжност „доцент“. 

От „справката за забелязани цитирания“ следва, че са цитирани 5 труда общо 18 

пъти. Труд 2.2.27 е цитиран 7 пъти, 2.2.23 е цитиран 5 пъти, 2.2.31 е цитиран 3 пъти, 

2.2.44 е цитиран 1 път и 2.0.1 е цитиран 1 път в дисертационния труд. 

Представен е и списък на „Трудове в други научни направления след получаване 

на научното звание „доцент“ (1988)“, които не се предлагат за рецензиране. Тези 

трудове са съответно: монографии и учебници – 2 броя, и статии и доклади – 16 броя. 

 

Приносите на доц. д-р С. Станев, като се допусне равностойно участие в 

колективните публикации, накратко могат да се систематизират в следните основни 

направления така: 

1. По компютърна и мрежова сигурност. Предложен е модел на стего-

инциденти и са дефинирани мерки и средства за стегозащита. Определен е 

съставът на подсистема за стеганологична защита на информацията 

(СПСЗИ) и са дефинирани нейните функции. Разработени са методи за 

сравнителна оценка на алгоритми и подходи за компютърна стегано-

графия. Разработени са последователни алгоритми, реализиращи вариант 

на метода LSB, осигуряващ висока степен на незабележимост. Разработен е 

стегоалгоритъм за паралелна реализация с клъстерна система за вграждане 

на скрито съобщение по метода LSB. Разработени са програми за 

последователна реализация на предложени стегоалгоритми на базата на 

метода LSB. Разработени са програми за паралелна обработка чрез 

клъстерна система на предложени стегоалгоритми и алгоритми за 

стеганализ в реално време. 

2. По компютърни архитектури, системи и мрежи. Разработена е архитек-

тура и структура на клъстерна паралелна система „Радиан – М“ и е реали-

зирана. Модифицирани са методи за обмена на данни в каналния слой на 

локални мрежи. Разработена е Web-базирана информационна система за 

избор на компютърни конфигурации. 

3. По информатика и информационни технологии. Разработени са методи 

и алгоритми за представяне на виртуални обекти и сцени. Предложени са 

методи и алгоритми за компютърна обработка на информацията от архео-

логически проучвания и за виртуално моделиране на исторически обекти. 
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4. По проблеми на обучението по информатика и компютърни науки. 

Разработена е учебна програма за учебна дисциплина „Компютърна стега-

нография“. Разработен е метод за оценка на ефективността на методите за 

стеганография и стеганализ, използвани в обучението. Разработен е 

програмен комплекс от стегпрограми и програми за стеганализ, предназ-

начени за обучение на специалисти по стегозащита. 

 

Учебно-педагогическата дейност на доц. д-р С. Станев започва във ВВУАПВО 

„П. Волов“ и продължава в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Съгласно „справ-

ката за академичната натовареност“ за учебната 2014/2015 г., подписана от Декана на 

ФМИ проф. д-р Р. Петрова, общият брой часове, приравнени към упражнения е 394 

часа. 

Според справката, подписана от Зам.-декана по учебната дейност на ФМИ доц.  

д-р Н. Ненков, за преподаваните учебни дисциплини и разработените за тях учебни 

програми, лекционни курсове и учебни материали за периода 1996–2013 г., доц. д-р С. 

Станев има общо 25 дисциплини. 

Доц. д-р С. Станев е преподавал учебни дисциплини и разработвал лекционни 

курсове във Факултет АПВОКИС на НВУ „В. Левски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Филиал на РУ „А. Кънчев“ – Силистра и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. 

Чел е лекции и в чужбина. 

Доц. д-р С. Станев е бил ръководител на 64 дипломанти от ФМИ на ШУ и 9 от 

други факултети на ШУ и ВУЗ, и на двама докторанти и на извънаудиторна дейност 

на студенти и ученици. 

В „справката за участието на доц. д-р С. Станев в проекти след 1996 г.“, 

подписана от Зам.-декан по НИР на ФМИ доц. д-р В. Хасанов, са посочени 2 между-

народни  проекта, 2 национални проекта и 9 университетски проекта, финансирани 

от Фонд „Научни изследвания“ на Шуменския университет. 

Участникът в конкурса от 2002 г. ръководи създадената от него „Лаборатория по 

компютърна сигурност“, в която работи научна група от докторанти, асистенти и 

дипломанти в областта на компютърната сигурност. 

Кандидатът има участия в комисии, ръководи научни семинари,бил е научен 

редактор, отговорен редактор, рецензент на трудове, член на научно жури и съвети. 

Носител е на много грамоти, отличия, дипломи, сертификат и медал на НД 

„Традиция“. 



TpYLJ.HO e B OrpaHH"leHIUl o6eM Ha CLJ.Ha peueHlHSJ LJ.a ce 06XBalle MHOrOCTpaHH3Ta 

TBOpqeCKa, UJCJlCll:OBaTeJlCKa, npenonaBaTe.:1CKa H oprauU3aunOHHa ueHHOCT Ha nou. 

kP nIDK. CTaHUMUp CTaHeB. 

fi03AaBaM lJ,OlJ,. LJ;-P C. CTaHeB OT CbBMeCTAaTa AH pa60Ta npel rO.f(lfHHTe KaTO 

npUHlJ,llneH, KopeKTeH H 8HCOKOKOMneTeHTeH KOJlera C llHtpOKIf npo$CCHOHaJIHH H 

06ll.\OQOSCUlKH HHTcpeCFI. 

3aKJ1IO'l.feHHe 

l-13nbnHeHI1 ca BCW-IKli KpHTepI1H, YCJlOBMjj H H3HCKBaIH111 no 3PACPE, DpaBMJlHl1K3 3a 

tterOBOTO npHJ1araHe, cnellH<pHtlHI1Te KpI1Tep"" Ha <I>MH npl1 illY "EnHCKon KOHCTaHTI1H 

DpecnaBCK1'(' H .f(aBaM KaTerOpUqHO nOJlomHTeJlHO JaKJlIOqCHHC 33 .alOOP Ha ll:0lJ,• .f(-p 

HUlK. CTaHHMUp CTOHHOB CTaHCH lID KOHKYPC 3a npolJlecop no npolJleClfOHaJlHO 

HanpaB.'1etute 4.6. "l1HQ>opMaTllKa " KOMnlOThpHH Hay Ie" (KOMnIOThpHlI apXHTeKTYpu, 

TeXnOJIOrH" H curypHOCT". 

llpC.f('laraM HaYlfHOTO iKYpu CLJ;H"OiJ,ymHo ua rJIacysa npC)l)IOIKCHllC no <IlaKYJJ

TCTa no M3TCManiKa " HH4>opMaTHKa upn my "E. K. [JpeCJJaSCKU" ll:a u36cpc noll,. n-p 

Hum. CTaHUMHp eTOSIOOB CTaHCS 3a aKaJJ:e~IH'fHaTall:J1biKIlOCT "npo4>ccop" no npolj>e

CHOHa.rlHO llallpaSJJCHUe 4.6. llHHlpopManlKa 1I KOMDIOTbPHU HayKH (KOMfilOThPHU 

apxuTcKTYpH, TeXHOJlonm H CHryPHOCT". 

03.04.2014 r. PeueH3eHT: 

aKa,Ll. Till3aH IT. ITonyeB 
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