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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р инж. Мирослав Николов Гълъбов 

катедра “Компютърни системи и технологии”,  

Факултет “Математика и информатика” 

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”  

по 
конкурс за заемане на академична длъжност “професор”  

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 

обявен в ДВ, брой 86 от 06 ноември 2015 г. 

 

1.ДАННИ ЗА КОНКУРСА 
Процедурата по конкурса е стартирала на основание заповед № РД-16-003/04.01.2016г. на 

Ректора на Шуменски университет „Еп.Константин Преславски”. В рамките на законовия 

срок са постъпили документите на един кандидат - доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов. 

Комисия е установила тяхната редовност. Първото заседание на научното жури е проведено 

на 08.01.2016 г. Всичко по процедурата съответства на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на 

академичния състав  в ШУ „Еп.Константин Преславски”. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 
Доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов е роден на 27.05.1976 г. Висше образование завършва 

през  2000 г. в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”. През 2006 г. защитава 

дисертация на тема „Изследване N-адични свиващи и комбиниращи псевдослучайни 

генератори на редици”, а през 2015 г. дисертация за доктор на науките на тема ” 

Криптографски алгоритми за защита на информацията”. От  2002 г.  до момента работи във 

ШУ „Еп.Константин Преславски” последователно като асистент и доцент  във факултет 

„Математика и информатика”.  

 

3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 
Кандидатът е предствил общо 23 научни труда за участието си в този конкурс. От тях една 

глава от колективна монография, осемнадесет статии (8 имат импакт фактор, с общ импакт 

фактор 11.056 ) и четири учебника. 

 

Открояват се пет научни направления в изследванията на кандидата: 

 

1. Информационна сигурност—P1. 

2. Хемоинформатика—P2, P3, P5, P6. 

3. Невронни мрежи—M1, P7, P8, P9, P10, P13, P15. 

4. Информационни системи и бази от данни—P11, P12, P14. 

5. Проблеми на училищното обучение— P4, P16, P17, P18. 

 

По първото направление: 
Моделиран е нанов алгоритъм за защита на изображения комбиниращ два 

псевдослучайни генератора на битове: базиран на изображението на Чебишев и на 

ротационните уравнения. Извършен е подробен криптографски анализ включващ визуално 

тестване, оценка на пространството на ключа, хистограмен анализ, изчисляване на 
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информационната ентропия, анализ на корелационните коефициенти, диференциален анализ, 

чувствителност към началните условия и сложност.  

 

По второто направление: 

Представени са няколко приложения на свързания със зарядите топологичен молекулен 

индекс CTI в контекста на научната дисциплина хемоинформатика: генериране на 

двуизмерни и триизмерни химични структури, разпознаване на повтарящи се химични 

структури. 

Даден е нов подход в областта на хемоинформатиката - използването на дескрипторните 

отпечатъци на пръстите е приложен към проблема за клъстериране на бази от химически 

данни. Този подход, придружен с метода на Бутина е тестван с група от 96 биодизелни 

горива. Резултатите показват една добра разделителна способност на метода, като биодизели 

с еднакви масла попадат в едни и същи клъстери.  

Създаден е нов софтуерен продукт STRGEN-2D за генериране на 2D химични структури 

от брутна формула. Той се основава на  подход разработен от един от авторите (И.Бангов). 

Дискутирани са различни функции и опции. Изходните резултати от софтуера STRGEN-2D 

са сравнени с генерираните структури със софтуерния продукт MOLGEN. Доказани са 

ефективността и правилността на получените структури при генерацията. 

 

По третото направление: 
Анализирани са и са сравнени прогностичните способности на шест вида невронни 

мрежи използвани като инструменти за компютърна диагностика на рак на гърдата, а именно 

многослоен перцептрон, каскадно-корелационна невронна мрежа и четири ART-базирани 

невронни мрежи. Експерименталните данни съдържат 803 шаблона от 34 BI-RADS, 

мамографски, сонографски и др. дескриптори. Използвани са нетрадиционни комбинации от 

характеристики, които се показват, че са по-добри от традиционните такива. Извършена е 

оценка на резултатите чрез ROC анализ и различни метрики, като максимална точност, 

област под ROC кривата, област под изпъкналата обвивка, частна област под ROC кривата с 

чувствителност над 90% и специфичност от 98%. Специално внимание е обърнато на 

показателите с висока специфичност, които намаляват грешните положителни прогнози. За 

валидиране на експериментите е използвана петкратна крос-валидация. Изходните резултати 

показват, че сред разгледаните невронни мрежи най-добро цялостно изпълнение има 

класическата ARTMAP невронна мрежа. 

Изследвани са възможностите на невронните мрежи базирани на адаптивната резонансна 

теория (Adaptive Resonance Theory) като инструмент за генериране на сигнали при очакван 

банкрут на компании. Използвани са четири от най-популярните класове мрежи: размити, 

разпределени, екземплярно броящи икласически. За илюстриране на тяхната работа и за 

сравняване с други техники, са използвани данни, финансови показатели и експериментални 

условия, идентични с известни, предишни публикации. Експериментите показват, че 

финансовите показатели предоставят високо ниво на класификация на модела и осигуряват 

най-добра точност на прогнозата. Получените от изпълнението стойности са валидирани 

чрез изчерпващо търсене между входните стойности, кръстосано валидиране, анализ с 

връщане и граничен анализ. Оценена е работата на съответните програмни приложения. 

Резултатите са показали, че разпределените ARTMAP превъзхождат останалите три модела, 

но размитият модел е най-добър за определени стойности и в специфични ситуации.  

Извършено е емпирично изследване на отделен клас от невронни мрежи, класическите 

ARTMAP, показвайки, че те надминават повечето MLP невронни мрежи в предсказването на 

бизнес несъстоятелност. Експериментите са базирани на колекция от данни от 88 ирландски 

фирми за период от шест години. Експериментирано е с различни мрежови параметри, набор 
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от променливи и предварителна обработка на данните. Резултатите са верифицирани и 

валидирани чрез няколко метрики, ROC анализ и крос-валидация. 

Представена е ефективността на метода на опорните вектори в предсказването на 

продуктово качество на базата на неговите характеристики. Проучването дава отговор на 

следните три въпроса: как изборът на ядро и моделни параметри влияят на предсказващите 

способности на метода на опорните вектори; може ли алтернативно подмножество от 

променливи да бъде използвано, за увеличаване прогнозната способност; как премахването 

на стойности се отразява на предсказващата способност на модела. Използвани са данни на 

червени и бели винени проби, представени от техните физикохимични характеристики. 

Констатации показват, че правилния избор на ядро и подходящия подбор на характеристики 

може да имат значително въздействие върху предсказващите способности на модела. 

 

По четвъртото направлениие: 

 Моделирана е web базирана информационна система за индивидуално планиране в 

университет, надстройка на съществуващата такава система. Новите функционалности 

позволяват допълнително възлагане на учебни дисциплини на преподаватели, седмични 

справки, отмяна на възложени часове, генериране на индивидуален план. 

Моделирано е web базирано приложение на основата на Google Maps. За разработването 

му е използван пакета Google Maps API. Регистрираните потребители може да запазват карти 

и маршрути. Позволява се организирането на групи по интереси за посещение на обекти. 

Предложен е модел на web базирана контролно-информационна система за събиране на 

данни от топломери и регулатори на отоплителни инсталации. Тя може да бъде 

комерсиализирана с цената на минимални инвестиции и да намери широко приложение на 

българския пазар като евтина и качествена алтернатива на западните системи. 

 

По петото направление: 

Прави се преглед на софтуера с отворен код, описани са предимствата и недостатъците на 

неговото използване във висшето образование. Представени са софтуерните алтернативи с 

отворен код на комерсиалния софтуер и предимствата от използването им във висшето 

образование в паралел с изискванията на Computer Science Curricula 2013. 

Описва се интегриран урок по английски език „Колко е часът?” и разработването на 

мултимедийните презентации на уроците „Диви животни”, „Какво правят те сега?” и „Колко 

е часът?”. По време на уроците се използва компютърна визуализация, специализиран 

софтуер и интернет ресурси.  

Описва се web сайта AGENDAWEB и неговото пълноценно използване в обучението по 

английски език. Фокусът е върху неговите положителни страни като множество задачи за 

изпълнение и разнообразие от тестове. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 
Като цяло, научните постижения на кандидата са в обогатяване на съществуващите знания и 

приложение на научните постижения в практиката. 

 

Приносите в класа обогатяване на съществуващите знания са: 

1. Разработен е алгоритъм за генериране на псевдослучайни числа базиран на ротационни 

уравнения. 

2. Моделиран е двустъпков пермутационно-субституционен алгоритъм за защита на 

растерни изображения, използващ математически системи с хаотично поведение. 
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3. Разработен е алгоритъм за клъстеризиране на бази от химически данни използващ 

дескрипторни отпечатъци на пръстите и метода на Д. Бутина. 

4. Моделиран е модифициран алгоритъм за генериране на двумерни химически структури 

от брутна формула. 

 

Приносите в класа приложение на научните постижения в практиката са: 

1. Изследвани са възможностите на невронните мрежи базирани на адаптивната 

резонансна теория (ART) като инструмент за генериране на сигнали при очакван банкрут на 

компании. 

2. Изследван е потенциала на BPNN (backpropagation neural networks), размитите 

ARTMAP  и MLP невронните мрежи за предсказване на несъстоятелността на ирландски 

фирми, за диагностика на рака на гърдата и за определяне на продуктовото качество на 

базата на неговите характеристики. 

3. Извършен е подробен криптографски анализ (визуално тестване, оценка на 

пространството на ключа, хистограмен анализ, изчисляване на информационната ентропия, 

анализ на корелационните коефициенти, диференциален анализ, чувствителност към 

началните условия и сложност) на моделирания двустъпков алгоритъм за защита на 

изображения и е анализаран моделирания псевдослучаен генератор базиран на ротационни 

уравнения чрез статистическо изследване и анализ на дължината на ключа. 

4. Анализирани са софтуерни продукти с отворен код съобразно с изискванията на 

Computer Science Curricula 2013. 

5. На основата на модифицирания алгоритъм за генериране на двумерни химически 

структури от брутна формула е разработен нов софтуерен продукт STRGEN-2D. 

6. Представени са няколко съвременни приложения на свързания със зарядите 

топологичен молекулен индекс CTI в контекста на научната дисциплина хемоинформатика: 

генериране на двуизмерни и триизмерни химични структури, разпознаване на повтарящи се 

химични структури. 

7. Моделирана е web базирана информационна система за индивидуално планиране в 

университет, кочто е надстройка на съществуващата такава.  

8. Моделирано е web базирано приложение с използването на пакета Google Maps API. 

9. Разработен е модел на web базирана контролно-информационна система за събиране на 

данни от топломери и регулатори на отоплителни инсталации. 

10. Разработени са учебни материали в помощ на обучението по английски език в начална 

училищна степен. 

 

4.1.ЦИТИРАНИЯ 

В документите по конкурса кандидата е посочил 121 цитирания на свои научни 

трудове, от които 53 в списания с импакт фактор. 

 

5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Провежда учебни занятия със студенти от специалностите „Информатика и 

информационни технологии“ и „Начална училищна педагогика и информационни 

технологии“ в ОКС „професионален бакалавър“, със студенти от специалностите 

„Компютърна информатика“, „Компютърни информационни технологии“, „Икономическа 

информатика“, „Бизнес информатика“, „Педагогика на обучението по математика и 

информатика“, „Математика“, „Стопанска математика“, „Бизнес математика“, 

„Икономика“ и „Комуникационни и информационни системи“ в ОКС „бакалавър“, както и в 
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магистърските програми „Бизнес информатика“, „Софтуерни технологии“, „Софтуерно 

инженерство“, Мултимедийни технологии“ и „Педагогика на обучението по математика и 

информатика“. 

Задължителните дисциплини, по които чете лекции и води семинарни и лабораторни 

упражнения са: 

� в ОКС „професионален бакалавър“ са „Информационни системи“, „Програмиране“ и 

„Компютърна архитектура“; 

� в ОКС „бакалавър“ са „Увод в програмирането и алгоритмите“, „Обектно ориентирано 

програмиране“, „Основи на компютърната информатика“, „Основи на бизнес 

информатиката“, „Програмиране I част“, „Програмиране II част“, „Бази от данни и 

приложение“, „Информатика I част“, „Информатика II част“, „Програмиране на JAVA“, 

„Информационни системи в социалната сфера“; 

� в магистърските програми – „Проектиране и програмиране на информационни 

системи“, „Разработка и управление на софтуерни проекти“ и „Маркетингови 

информационни системи“. 

Лектор е и по следните избираеми дисциплини в ОКС „бакалавър“: „Web базирани 

информационни системи“, „Разпределени бази от данни“, „Програмиране на PHP“, „Методи 

за транслация“ и „Текстови бази от данни“. 

Научен ръководител е на двама докторанти, от които единия е успешно защитил и на общо 

16 защитили дипломанти. 

Участвал е в 19 проекта:1 международен, 6 национални и 12 университетски. Ръководител  е 

на 6 университетски проекта. 

Ръководител е на магистърска програма „Бизнес информатика”. 

Прави впечатление липсата на самостоятелни публикации по конкурса, изключвайки три от 

четирите учебника. 

Бих препоръчал участие в преподавателски мобилности в чужбина по програмата Еразъм +. 

 

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Смятам, че така представените материали отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото прилагане, както и на Правилника за развитие на академичния 

състав  в ШУ „Еп.Константин Преславски”. 

На основание на гореизложеното предлагам на уважаваното Научно жури  да избере доц. 

д.н. Борислав Панайотов Стоянов на академичната длъжност  “професор” в професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра 

“Компютърна информатика” на факултет “Математика и информатика” на 

ШУ„Еп.Константин Преславски”. 

 

 

 

22.01.2015 г.     С уважение: 

гр.В.Търново       проф.д-р Мирослав Гълъбов 

  

 


