
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева, 

Русенски университет "А. Кънчев", 

за материалите, представени за участие в конкурса 

за заемане на академичната длъжност "професор" 

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и 

информатика,  

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(Компютърни архитектури и сигурност) 

обявен в Държавен вестник бр. 95/01.11.2013 г. 

 

1. Данни за конкурса 

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник бр. 108/17.12.2013г.по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

(Компютърни архитектури и сигурност) за нуждите на катедра Компютърни 

системи и технологии при факултет Математика и информатика на 

Шуменския университет “Епископ Константун Преславски” като единствен 

кандидат участва доц. д-р Станимир Стоянов Станев. След като прегледах 

документацията по обявения конкурс заключавам, че няма допуснати 

нарушения.  
  

2. Данни за кандидата  

Доц. Станимир Станев завършва висшето си образование през 1972 в 

Санкт-Петербургския Държавен Електротехнически  Университет (ЛЕТИ) като 

магистър с квалификация „електроинженер”. В периода 1978 -1982 е докторант 

във ВТНИ-22810 в гр. София и през 1983 защитава докторската си дисертация и 

получава диплома – кандидат на техническите науки ( доктор по техника).  

Трудовата си дейност започва през 1973 г. в Институт по корабостроене – 

Варна като конструктор и работи по Проекти на ел. и радио обзавеждане на 

кораби. Година по късно е ст.преподавател в кат.21 на ВНВАУ”Г.Димитров”- 

Шумен до 1986 г,. където води лекции и уражнения на курсантите.  Следват 

длъжностите Зам.началник отделение НИРД , Зам.началник Научен отдел, 

зам.ръководител НИС и  Началник Научен отдел, зам. ръководител НИС във 

ВВУАПВО „П.Волов” – Шумен до 1995 г., когато се прнсионира с армейско 

звание – полковник. Тук доц. Станев поема ръководството и отчета на НИР, 

занимава се с разработване на специализирани компютри, като продължава да 

обучава курсанти, като им води лекции и упражнения.  

От 1995 г. за една година е Зам.директор по НИР във Фирма BASON ООД 

- Шумен с основна задача - проектиране и разработка на прототипи на 

екологични транспортни средства (ел. скутери, ел. автомобил, автожир).  

От 1996 г. започва научната и административна му кариера в Шуменския 

университет „Еп. Константин Преславски” като доцент в катедра 

„Информатика и числени методи”. В периода 1997-1999 е ръководител на 

същата катедра, за 3 месеца януари-март 2002 г. е ВИД Зам.-ректор по НИР, два 

мандата (2001-2008) е зам.-декан по НИР на ФМИ, през 2008-2010 е 

координатор по НИР на факултета, а от 2004 до сега е ръководител на катедра 



„Компютърни системи и технологии”. Член е на Факултетния съвет на ФМИ и 

Академическия съвет на ШУ ”Еп.К.Преславски”. Също така е член и на СМБ, 

СНР и IEEE. 

Кандидатът за професор е доцент по 3 научни специалности: Управляващи 

изчислителни машини и системи, Компютърни системи, комплекси и мрежи, и 

Информатика. Научните му интереси са в областта на стеганологията, 

Клъстерните системи и най-новата военна история. 

Владеенето на руски и английски езици му дава възможност да израсне в 

научното си поприще. 

 

3. Общо описание на представените материали 

Кандидатът за професор участва в конкурса с общо 70 научни труда:  53 

научни статии и доклади, 1 монография, 6 учебници и 1 книга. Той представя 

списък от трудове в други научни направления след получаване на научно 

звание „доцент” през 1988 г. които не се предлагат за рецензиране: 1 

монография, 1 учебник и 16 статии и доклади. 

 

4. Научна дейност  

4.1. Описание на научните трудове 

Представените за конкурса за професор научни трудове не повтарят тези 

от докторскта защита и конкурса му за доцент.  

Доц. Станев е включил в научните си трудове по конкурса за професор 1 

монография, написана на базата на 21 от представените публикации по 

конкурса и 53 публикации, които могат да се отнесат към 4 научни 

направления: Компютърни архитектури, системи и мрежи – 9 броя; 

Информатика и информационни технологии – 15 броя; Компютърна и мрежова 

сигурност – 22 броя; Проблеми на обучението по информатика и компютърни 

науки – 7 броя.  

В чужди издания доц. Станев е публикувал 3 публикации, в доклади в 

трудове на международни научни конгреси и конференции в България – 21 

броя. Публикациите му на национални научни конференции и сесии са 20 броя, 

а публикациите в годишници и в научни трудове на университети – 5 броя. 

Публикациите на английски език са 5 броя, а на руски - 3. Самостоятелните 

публикации на кандидата за доцент са 3 броя, а с един съавтор - 16.  

Малкото самостоятелни публикации на кандиата за доцент е в подкрепа на 

умението му да ръководи и работи в различни научни колективи и подкрепя 

младите хора в научното им израстване.  

4.2. Ръководство и участие в научни проекти 

Кандидатът за професор е бил ръководител и участник в 13 научни проекта: 

2 международни, 2 национални и 9 университетски.  

4.3. Създаване на научен колектив  

От 2002 год. досега кандидатът за професор ръководи създадената от него 

лаборатория „Компютърна сигурност” към ФМИ в ШУ, в която работи научна 

група в областта на компютърната сигурност. Тук са работили по различно 



време докторанти, асистенти и студенти – дипломанти. От 1998 до 2002 е 

ръководил и лабораторията „Компютри и история”. 

 

4.4. Внедрени в практиката резултати от научни изследвания 

През 1989 год. като отговорен конструктор кандидатът участва в 

държавните изпитания на  програмно – техническа система „Искра”. 

През периода септември 1994- юни 1996 год. в качеството си на  

заместник- директор по НИР на фирма BADSON – Шумен, кандидатът е 

ръководил разработването и внедряването на прототипи на екологични 

транспортни средства – електроролер, електромобил и автожир (жироплан). 

През декември 1994 год. ръководи научен семинар по автожир „АК-21” в 

технологичен център „ДЕЛТА-В” в гр. Бендери – Молдова. 

 

 5. Научно-приложни и приложни приноси, и отражение на научните 

публикации на кандидата в литературата 

5.1. Научно-приложни и приложни приноси 

Основните научни, научно-приложни и приложни приноси на доц. д-р 

Станимир Станев могат да се систематизират в следните направления: 

1. По компютърни архитектури, системи и мрежи 

Анализирани са паралелни компютърни архитектури и е разработена и 

реализирана архитектура на клъстерна паралелна система „Радиан – М”. 

Предложена е разпределена йерархична архитектура на АСУО. Модифицирана 

е архитектурата и е създаден симулатор на учебен микрокомпютър СЕКТ с 

опростена архитектура. Предложена е Web-базирана информационна система 

за избор на компютърни компютърни конфигурации. 

2. По информатика и информационни технологии 

Разработени са методи и алгоритми за представяне на виртуални обекти и 

сцени и са приложени за създаване на  виртуални модели на значими 

археологически обекти и на технически обекти ( ЕИМ ЕС 1020). Предложен е 

подход за автоматична класификация на летящи обекти по контурите на 

изображенията им. 

3. По компютърна и мрежова сигурност 

Считам, че в това направление са най- значимите научни приноси на 

кандидата доц.Станев. 

Обобщени са резултати от многогодишни изследвани в нови знания в 

областта на стеганографията и стеганологията. За пръв път у нас са 

анализирани проблеми за стеганалитичната защита на информацията. 

Дефинирани са основните български термини в компютърната и мрежовата 

стеганография и стеганализ и на системите за стеганологична защита на 

информацията. Разработени са методи за сравнителна оценка  на алгоритми и 

подходи за компютърна стеганография и методи и алгоритми за защита на 

информацията в компютърните системи и мрежи, посредством  създаване на 

скрит времеви канал с протоколните единици на протокола RDP. Разработени 

са последователни стегоалгоритми, реализиращи вариант на метода LSB с 



използване на техника за разпръснато вграждане и предварително кодиране на 

информацията, осигуряващ висока степен на незабележимост, увеличаващ 

стегокапацитета близо 3 пъти, спрямо метода LSB, и са разработени 

стегоалгоритми за паралелна реализация с клъстерна система за вграждане на 

скрити съобщения, намаляващи времето на изчислителния процес, спрямо 

последователната обработка.Развити са съществуващи алгоритми за 

последователен стеганализ на базата на подхода за компресия на подозрителни 

файлове и са разработени алгоритми за паралелен стеганализ по тези методи. 

Предложен е модел на стегоинциденти и са дефинирани мерки и средства за 

стегозащита. Определен е състава на подсистема за стеганологична  защита на 

информацията (СПСЗИ)и са дефинирани нейните функции. 

2. По проблеми на обучението по информатика и компютърни науки. 

Разработени са Web- базирани информационни системи за обучение по 

основни учебни дициплини за студенти по „Информатика” и „Математика и 

Информатика”. 

Разработена е учебна програма за учебна дисциплина „Компютърна 

стеганография”, отразяваща съвременната специфика на предметната област. 

Разработен е програмен комплекс от стегопрограми и програми за стеганализ, 

предназначени за обучение на специалисти по стегозащита. 

5.2. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

Трудовете на доц. Станев са известни на научната общност - 18 забелязани 

цитирания на негови научни трудове: 17 статии и научни доклади и 1 учебник. 

Като се има предвид, че за участие в конкурса за доцент не е задължително 

изискване представеяне на списък с цитирания и фактът, че е работил във 

висше военно училище този брой е достатъчен. Освен това ако беше прегледал  

международните научни бази от данни SCOPUS,  ACM Digital Library, DBLB, 

IEEE Digital Library, National Technical Information и др. индексиранията на 

научните му трудове щяха да бъдат много повече.  

 

6. Преподавателска дейност 

Във връзка с обявения конкурс за професор за нуждите на катедра КСТ за 

учебната 2014/2015 г. на доц. Станев са възложени лекции и семинарни 

упражнения за различни специалности на Шуменския университет: КИ, КИТ, 

ИкИ, МИ и Туризъм. Лекционните курсове основно са по информатичните 

дисциплини: Компютърни архитектури, Web-технологии и Web-дизайн, 

Компютърни системи, Програмиране на Java, Компютърна стеганография и 

Информационна техника и технологии. Приведени към упражнения лекциите и 

семинарните занятия възлизат на 394 часа.  

6.1. Преподавани дисциплини и разработени лекционни курсове 

- за студентите от Шуменския университет (ФМИ и др. факултети, ПК – 

Добрич и ДИПКУ- Варна)  - общо 25 преподавани дисцип;ини и 

разработени лекционни курсове; 

- за студентите от Факултет АПВОКИС на НВУ „В.Левски” както следва: 

за периода 1997/98, 1998/99 – Учебна дисциплина „Периферни устройства 



на ЕИМ” (в бакалавърска степен) и „Надеждност и тестване на 

компютърни системи” и  „Микропроцесорна техника”(магистри); за 

периода 2005-2010г. в бакалавърска и магистърска степен учебни 

дисциплини „Компютърни архитектури” , „Организация на компютъра” и 

„Компютърна периферия”; 

- за студентите от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”– В.Търново за периода 

2003-2008 учебната дисциплина Web дизайн (магистри); 

- за студентите от филиала на РУ „А. Кънчев” – Силистра: през 2004 год. - 

учебна дисциплина „Компютърни архитектури” (бакалаври, специалност 

„Информатика и компютърни технологии”) и участие в държавен изпит; 

за периода 2004-2008 - учебна дисциплина „Компютърни архитектури” 

(бакалаври, специалност „Проблеми на обучението по физика и 

информатика”); 

- за студентите от Университет „Проф. Асен Златаров”- Бургас за периода 

2005-2008- учебната дисциплина „Компютърни архитектури” 

(професионални бакалаври, спец. „компютърни системи и технологии”) 

6.2. Преподаване по специалността на английски език 

През 2000 и 2003 доц. Станев е преподавал дисциплините „Computer 

systems and networking”, “Java programming” в CMS – University of Greenwich, 

UK, London, а през 2013 – дисциплината „Web- technologies” по линия на 

програма ERAZMUS в ШУ. 

6.3. Извънаудиторна дейност със студенти и ученици 

Доц. Станев развива широка извънаудиторна дейност със студенти и 

ученици: ръководител на група „Компютри и история” (1997-2001); 

ръководител на група „Компютърна стеганография и стеганализ” (2002-2013); 

организатор на първия турнир за купата на декана на ФМИ по информатика и 

ИТ; председател на оргкомитета на студентската олимпиада по програмиране; 

председател на оргкомитета на ученическите състезания по информатика и 

информационни технологии „Джон Атанасов” от 2004-2006 г. 

6.4. Ръководство на дипломанти и докторанти 

Кандидатът за професор разботи активно с дипломанти, студенти и 

ученици, като е подпомогнал научното им развитие посредством 27 статии и 

доклади в съавторство. За периода 1997-2013 г. той е бил ръководител на 64 

успешно защитили дипломанти: от ФМИ – 55 бакалаври и магистри; от други 

факултети на ШУ и ВУЗ - 9 бакалаври и магистри. 

Доц. д-р Станев е бил ръководител на двама докторанти в редовна форма 

на обучение – и двамата докторанти успешно за защитили докторските си 

дисертации (единият защитава докторската си дисертация на 16.04.2014). В 

момента те са на преподавателска позиция – главни асистенти в катедра КСТ на 

ФМИ в Шуменския университет.  

6.5. Издадени и публикувани електронни учебници  

За периода 1997–2013 доц. Станев е издадал 9 учебника, от които 7 са 

предложени за рецензиране. Поради изчерпване на количеството и почти 



идентично съдържание с 2.1.3, учебници с номера  2.1.8 и  2.1.9. не се предлагат 

за рецензиране. 

 

7. Други дейности 

Освен учебна и научно-приложна дейност доц. Станев активно участва и в 

много други дейности: 

- участие в изпитни комисии в конкурси за асиситенти и докторанти - 

член на 13 изпитни комисии в конкурси за асистенти и докторанти за 

периода 2000-2013; 

- участие в комисии за държавни изпити на студенти (бакалаври и 

магистри) – всяка година от 1999 до 2013; 

- организиране и ръководство на научни семинари – ежеговно  за 

периода 2012-2013в катедра КСТ; 

- рецензент на дипломни работи на бакалаври и магистри в спец. 

„Информатика” – над 44 дипломни работи. 

- създаване на учебни лаборатории: Учебно–изследователска 

лаборатория „ Компютърна сигурност” и Учебен компютърен музей на 

Шуменския университет. 

- членство в научни съвети и комисии: кандидатът е бил член на СНС по 

АСУИВО към ВАК; председател на Университетската комисия по нови 

информационни технологии през 1999 и председател на постоянната 

комисия по НИР (ПКНИРХТД) на ШУ през 2002 и 2008 г; 

- ръководство на екип на ФМИ при разработването на Клъстерна система 

„Радиан”. Разработката е отличена с Наградата за наука на община 

Шумен през 2011 год. 

- участие в акредитация – кандидатът за професор е бил председател на 

комисията по подготовка на докладите за акредитация на специалност 

„Информатика” през 2006 и  член на комисия през 2013. 

- научен редактор на 5 труда;  

- рецензент на 4 труда: 

- отговорен редактор на 7 сборника на научни трудове: „Информатика и 

икономика”, Шумен, 2002; посветени на 100 – годишнината от 

рождението на Джон Атанасов.Том 1, Шумен, 2004; посветени на 100 – 

годишнината от рождението на Джон Атанасов.Том 3, Шумен, 2004; на 

международната конференция, посветена на 105 – гдишнината от 

рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и 

Джон фон Нойман.Том 1, Шумен, 2009; на международната конференция, 

посветена на 105 – гдишнината от рождението на пионерите на 

компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман.Том 2, 

Шумен, 2009; на международна научна конференция, МАТТЕХ2010.Том 

1, Шумен, 2011; на научна конференция с международно .участие „40 

години Шуменски университет” ,ФМИ,Шумен,2011. 

- член на ред. колегия на списание „Компютърни науки и технологии” 

(издание на ФИТА – ТУ Варна, ISSN 1312-3335);  

- член на ФС на ФМИ от 1997 до 2013 г.; 



- член на АС на ШУ от 2001 до 2009 г.; 

- рецензент на дисертации за получаване на научна степен „д.т.н.” и на 

дисертация за получаване на научната степен  „доктор”;  

- член на Научно жури за защита на докторска дисертация;  

Особено внимание трябва да се отдели на дейността на кандидата за 

професор за откриване и подпомагане развитието на млади таланти. От 

2006 год. доц. Станев ръководи научното израстване на талантлива ученичка от 

МГ ”Нанчо Попович” в Шумен Катерина Велчева. Двамата работят в две 

направления – приложение на  виртуалната  реалност и компютърна 

стеганография. Консултирал е нейните научни изяви на много научни форуми, 

за което е получавал и много отличия. Работата й по съвместните проекти и 

публикации, ръководена от кандидата, са подпомогнали нейните изяви на 

научни форуми у нас, в Португалия, Германия и в лятна школа в САЩ. Сега 

Катерина Велчева е отлична студентка в MIT – САЩ.  

 

8. Критични бележки и препоръки 

Към представените материали нямам забележки, а само две препоръка за 

бъдещата дейност на кандидата за професор: 

- да поеме ръководството и доведе до успешна защита още докторанти.  

- публикуването на английски и на руски език ще даде възможност 

научната общност извън България да се запознае с научните му 

постижения.   

 

9. Заключение 

За дейността на кандидата за професор получавам информация от 

предоставените ми много добре подготвени и изчерпателни документи и 

материали, както и от научното ниво на публикуваните материали. Доц. Станев 

е изграден преподавател и учен. Той е получил медал от НД „Традиция” като  

основател на Шуменския клон през 1998 г. и Грамоти от СМБ – клон Шумен за 

2008 и 2011 год. За конкурса той представя достатъчна по обем и значимост 

научна и научно-приложна продукция в областта на конкурса, много добра 

учебно-преподавателска дейност по различни информатични дисциплини, 

както и многообразна административна дейност.  

Предвид на казаното по-горе убедено предлагам на уважаемото научно 

жури да избере доц. д-р Станимир Стоянов Станев за професор  по 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

(Компютърни архитектури,технологии и сигурност). 

 

 

 

8 Април, 2014 г.   Изготвил становището: 

 /проф. д-р Маргарита Теодосиева/ 


