
Рецензия 

oт акад. Иван Петков Попчев 

по конкурс за професор по 

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки 

(информатика) 

с кандидат доц. д.н. по информатика 

Борислав Панайотов Стоянов 

 

Със заповед No. РД-16-003 гр. Шумен, 04.01.2016г. на Ректора проф. 

д.и.н. Г Колев на основание на решение на ФС (протокол No. ФД-02-04 

(24.11.2015 г.), в съответствие с чл. 80 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за развитие на 

академичния състав в ШУ чл. 29а от Закона за развитие на академичния състав 

на Република България и във връзка с доклад на декана на ФМИ  съм назначен 

за член на Научното жури на обявения в ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г. конкурс за 

заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 

Информатика и компютърни науки (информатика). 

За участие в конкурса със заявление до Ректора на ШУ “Епископ 

Константин Преславски” от 17.12.2015 г. е подал документи единствен 

кандидат доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов – ръководител на катедра 

“Компютърна информатика”. 

На 08.01.2016 г. с Протокол No. 1 от първо заседание на Научното жури 

съм избран за рецензент. 

На 11.01.2016 г. получих по конкурса папка 12 документи + CD, 

съгласно заявление от 17.12.2015 г. от доц. д.инф.м Борислав Панайотов 

Стоянов до Ректора на ШУ” “Епископ Константин Преславски”. 

Според Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗ) и 

Специфичните критерии на ФМИ при ШУ, 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; 

3. Да са представили публикуван монографичен труд или равно-

стойни публикации в специализирани научни издания […], които 

да не повтарят 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. 

 

Според специфичните изисквания на ФМИ кандидатът за академичнта 

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 и поне 20 
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публикации, от които 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 стапен “доктор 

на науките”, от които поне 3 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. 

 

Доц. д.м Борислав П. Стоянов изпълнява изискването по чл. 29(1).1 от 

ЗРАСРБ, тъй като с решение на ВАК при Министерския Съвет на Република 

България му е дадена диплома за образователна и научна степен “доктор” номер 

31231 дата 06.03.2007 г. по научната специалност 01.01.12 “Информатика” въз 

основа на защитена дисертация на тема “Изследване на N-адични свиващи 

икомбиниращи псевдослучайни генератори на редици”. Научна комисия 15, 

Протокол No. 11 от 20.12.2006 г. 

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”, факултет 

по математика и информатика е присъдил научната степен “доктор на науките 

по информатика” на Борислав Панайотов Стоянов за защитен дисертационен 

труд на тема: “Криптографски алгоритми за защита на информацията” на трети 

юли, две хиляди и петнадесета година. 

Доц. д.н. Борислав П. Стоянов отговаря и на чл. 29(1).2 от ЗРАСРБ тъй 

като по решение на ВАК при Министерския съвет на Република България му е 

дадено свидетелство номер 25765, дата 28.07.2009 г. за научното звание 

“доцент” по научната специалност 01.01.12 “Информатика (вкл. Математическо 

осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и 

системно програмиране, база данни и знания и системи за управлението им, 

изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)” по 

конкурс, обявен от Шуменския университет “К. Преславски”. Научна комисия 

15, Протокол No. 9 от 27.05.2009 г. 

Получаването на званието доцент през 2009 г. определя и ипълнение на 

изискването за заемане на тази академична длъжност не по-малко от две 

академични години, за което няма представен официален документ. 

Доц. д.н. Борислав П. Стоянов изпълнява изискването и на чл. 29(1).3 

тъй като е представил публикувана глава от колективна монография:  

Nachev, A., M. Hogan, B. Stojanov. Performance of Computer – Aided 

Diagnosis Techniques in Interpretation of Breast Lesion Data. Business and 

Engineering Application of Intelligent and Information Systems: Intelligent 

Applications: Medical and Diagnostic System, International Book Series “Information 

Science and Computing”, 2011, Book 23 (monograph), pp 245-254, ISBN: 978-954-

16-0054-2.  

Библиографията включва 18 заглавия. 
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В “списъка на всички публикации” са включени: глава от колективна 

монография, 2 дисертации, 64 публикации и 7 учебници и учебни пособия. 

За участие в конкурса са представени 18 публикации в 

специализирани научни издания, които могат да се групират както следва: 

 1 труд е глава от колективна монография (М1); 

 6 труда са в списания с IF (P1, P2, P3, P5, P6 и P7); 

 2 труда са в списания с SJR (P4 и P8); 

 1 труд е в списание, издавано в чужбина (Р10); 

 3 труда са в научно-тематични сборници, издавани в чужбина (Р9, 

Р13 и Р15); 

 5 труда са в научно-тематични сборници, издавани у нас (Р11, 

Р14, Р16, Р17 и Р18); 

 13 труда са на английски език (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, 

Р10, Р12, Р13 и Р15); 

 5 труда на български език (Р11, Р14, Р16, Р17 и Р18); 

 всички публикации са написани в съавторство. 

 

В “списъка на публикациите … за участие в конкурса” са включени 5 

учебници и учени пособия, от които 3 са написани самостоятелно. 

Всички публикации, включени за участие в конкурса не повтарят 

представените за доктор и доцент. 

 

От “справката за цитиранията” следват 123 цитирания на 39 

публикации, от които 9 са от публикации, включени за участие в конкурса. 

От справката в Scopus най-голям брой цитирания 9 са маркирани  на 

публикация Р7 в IJITDM. Според материалите в конкурса броя на 

цитиранията на тази публикация са 14. 

 

Научните показатели на кандидата могат да се обобщят така: 

IF=11.056, SJR=0.282 и h index=4. 

 

Приносите в представени публикации при равностойно участие на 

съавторите могат накратко да се представят така: 

1. Анализирани и сравнени са прогностичните способности на 

шест вида невронни мрежи, използвани като инструменти за 

компютърна диагностика на рак на гърдата, многослоен 

перцептрон, каскадно-корелационна невронна мрежа и четири 

ART-базирани невронни мрежи. Изходните резултати показват, 

че най-добро цялостно изпълнение има класическата ARTMAP 

невронна мрежа (М1). 

2. Изследвани са възможностите на невронните мрежи, основани 

на адаптивната резонансна теория (ART) във финансовата 

диагностика. Получените резултати от експериментите 

определят ARTMAP като по-добри от най-популярните 

невронни мрежи (Р7). 

3. Изследван е потенциала на BPNN (Back Propagation Neural 

Networks), размитите ARTMAP и MAP невронни мрежи за 

предсказване на несъстоятелност на ирландски фирми (Р8 и 

Р15), диагностика на рака на гърдата (Р9 и Р13) и 

ефективността н методите на опорните вектори при 
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предсказването на качеството на продукта спред неговите 

характеристики (Р10). 

4. В контекста на хемодинамиката е изследван топологичния 

молекулярен индекс CTI: генериране на двумерни и 

триизмерни химични структури, разпознаване на повтарящи се 

химични структури (Р2 и Р3). Изследвано е използването на 

отпечатъци на пръстите при клъстериране на бази от химически 

данни (Р5). Предложен е софтуерен продукт STRGEN-2D за 

генериране на 2D химични структури (Р6). 

5. Моделиран е алгоритъм за защита на изображения, който 

комбинира два псевдослучайни генератори на битове основани 

на изображението на Чебишев и на ротационни уравнения. 

Този алгоритъм показва високи нива на сигурност (Р1). 

 

Кандидатът в конкурса има многогодишна преподавателска дейност 

по информатика в Шуменския университет. Сега чете лекции и води семинарни 

и лабораторни упражнения в ОКС “професионален бакалавър” – 3 дисциплини, 

ОКС “бакалавър” – 11 дисциплини и в магистърски програми – 3 дисциплини. 

Лектор е и по 5 избираеми дисциплини в ОКС “бакалавър”. Има публикувани 7 

учебни материали, от които 5 са публикувани електронно и се ползват 

безплатно от всички обучаеми. 

Има успешно защитил през 2015 г. един докторант редовна форма и 

сега е ръководител също на един докторант. Бил е научен ръководител на 16 

успешно защитили дипломанти: 10 в ОКС “бакалавър” и 6 в магистърските 

програми. Има съвместни 15 публикации със студенти. 

 

Участвал е в изпълнението на 19 проекти, от които 1 е международен 

6 са национални и 12 университетски. На 6 университетски проекти е бил 

ръководител. Има активна експертна дейност с рецензии, становища и 

редактиране. Участвал е с 20 доклада в научни форуми, от които 5 са в чужбина. 

Ръководител е от 2009 г. на катедра по компютърна информатика. Член е 

в Общото събрание на Университета, на факултетния съвет по математика и 

информатика, на държавни комисии. 

Заключителният анализ показва, че доц. д.инф.н. Борислав П. 

Стоянов значително преизпълнява специфичните критерии на ФМИ при 

ШУ “Е. К. Преславски” т.3 за придобиване на академичната длъжност 

“професор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни 

науки. 

Позволявам си да предложа на кандидата в конкурса да представи на 

английски език монография с работно заглавие “Невронни мрежи и 

приложения” на авторитетно академично издателство. 

 

 

Заключение 

Изпълнени са всички изисквания и критерии на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

специфичните критерии на ФМИ на ШУ “Е. К. Преславски” и давам 

категорично положително заключение за избор на доц. д.инф.н. Борислав 

Панайотов Стоянов за академичната длъжност “професор” по професионално 

направление 4.6 Информатика и компютърни науки (информатика). 




