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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева, 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

по процедурата на обявения в ДВ 86/06.11.2015 г. конкурс  

за заемане на академичната длъжност „професор“ в Шуменския университет  

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

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 

 

Доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов е единствен кандидат за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по 4.6. Информатика и компютърни науки 

(Информатика). 

След внимателно запознаване с всички конкурсни материали и най-вече със 

Справката за изпълнение на специфичните критерии на ФМИ при ШУ „Еп. К. 

Преславски“ се убедих, че доц. Стоянов изпълнява коректно всички законови и 

университетски изисквания за заемане на съответната академична длъжност. Той е 

придобил ОНС „доктор“, заема академичната длъжност „доцент“ над две академични 

години, представил е публикации в специализирани научни издания и оригинални 

научноизследователски трудове. 

Кандидатът участва с научна продукция, която не повтаря представената за 

придобиване на ОНС „доктор“ по 01.01.12. Информатика, на НС „доктор на науките“ 

по информатика и за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

01.01.12.Информатика. Именно върху тази неповтаряща се научна продукция ще се 

изгради и настоящото становище. 

Статиите по процедурата са 19 (препоръчителен минимум 5), от които 8 в 

списания с импакт фактор/ранг (препоръчителен минимум 3). Те могат да бъдат 

разпределени в следните основни направления: Хемоинформатика—P2,P3,P5,P6; 

Невронни мрежи—M1,P7,P8,P9,P10,P13,P15; Информационни системи и бази от 

данни—P11,P12,P14; Информационна сигурност—P1 и Софтуер с отворен код—P4. 
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Четири от статиите са публикувани в престижни списания с много висок импакт 

фактор (Entropy, International Journal of Information Technology & Decision Making, 

MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry и Journal of 

Cheminformatics). Открояват се следните научни приноси: 

1. Разработен е модел за получаване на псевдослучайни битови редици на 

базата на ротационни формули; 

2. Разработен е двустъпков пермутационно-субституционен алгоритъм за 

защита на растерни изображения, на основата на теорията на хаоса; 

3. Разработен е алгоритъм за клъстеризиране на химически бази от данни 

използващ дескрипторни отпечатъци и метода на Бутина; 

4. Разработен е алгоритъм за генериране на двумерни химически структури от 

брутна формула. 

Общият импакт факторът на представените по процедурата материали е 11.056. 

Ясно личи екипен подход и интердисциплинарност в научните изследвания. В 

колективните работи кандидатът е първи автор в половината (девет) от публикациите. 

Смятам, че публикациите по невронни мрежи (M1,P7,P8,P9,P10,P13,P15) са 

равностойни по съвкупност на монографичен труд, още повече публикация M1 е 

представена като глава от колективна монография. 

Общата научна продукция на кандидата се състои от 65 научни статии 

(препоръчителен минимум 20), от които 20 в списания с импакт фактор/ранг 

(препоръчителен минимум 10). 

Има забелязани 121 броя цитирания (препоръчителен минимум 20), от които с 

импакт фактор/ранг 53 (препоръчителен минимум 5). Може да се добави, че девет от 

предложените статии (P7, P23, P40, P41, P42, P43, P45, P58, P61) са събрали по най-

малко пет цитата, което ознава, че кандидатът има h-индекс 5. 

Доц. Стоянов е лектор по базови учебни дисциплини от учебния план на 

специалностите Компютърна информатика, Бизнес информатика и Компютърни 

информационни технологии. Той е публикувал учебни материали по Програмиране, 

Бази от данни и приложение, Web базирани информационни системи и Методи за 

транслация. Те са достъпни чрез онлайн системата на Центъра за дистанционно 

обучение към Шуменския университет. 



[oq. CronHoB e HayqeH pbKoBoAHreJT Ha AoKropaHr ac. Kpaculrzp Kopaor, rcoilro

npe: 2015 r. ycneuHo npH4o6Hea oHC ,,goKrop" no r,rHdloprr,rarv1a. c Hero rofi Hua g

cr,BMecrHH ny6nnrcaquu. B tr.toveHTa KaHAilAatLT pbKoBoAH 4pyr peAoBeH AoKTopaHT. Oceeu

roBa e pbKoBoAI4n l6lunnovaHTr v arva l5 cBBMecrHH ny6lnrcaqan c.sc cry.qeHru. Tofi e

)^{acrBan e I 9 npoercra: I ttexAyHapoAeH, 6 HaquoHa,ruu w 12 yuuzepcurercKH, or Koyro e

pbKoBoAfiTen 6 yHHeepcr4rercKn npoeKra.

KaHlugar"sr pa3BItBa aKTI4BHa eKcrreprHa geftuocr Hgrorsqfixa peqeH3r4r,r 3a HavqHfi

crl/.caHvfl (IEEE Transactions on Information Theory, Journal of Systems and Software,

SpringerOpen v 4p.) H no rtpoqeAypn. r{:reHyea e Cr}osa Ha MareMarurlure e Brlrapun.

PaseHsa aKrHBHa a.(MuHzcrparnBHo-opraHrz3arlr4oHHa 4efiuocr- pa:pa6ornaHe Ha yre6HH

nJIaHoBe, AoKyMeHTr.r no aKpeAHTarJHflTa, noAforoBKa Ha Ha) {HH QopyruH.

Aou' CroqHoe e ) {eH c BHcoKa npenoAaBarercKa a Ha}qHo-Lr3c;re.qoBareJlcKa

IeflreJlHocr.Toit IaMa 3auIL{TeHa HC,,goxrop Ha Ha}'KHre" ilo r.rH$opvarraKa! Koqro My AaBa

AOnbnHHTenHO npeAHMcrBO B npoqeAypara flo KoHKypca 3a 3aeMaHero Ha aKaAeMilqHara

AJrtxHocr,,npoQecop".

ilogageHvtre or Aoq. 4.au$.H. Bopnclan ilaHafioroe Croqlroe orroBaprr Ha Bcr,rqKH

H3vrcKBaHnnra Ha ,rr.29 (l) u (2) or 3PACPB, v,r. 60 (l) ra (2) or IIfl3pACpB H ua

Cneqn$rzvuure Kpnrepvrv Ha OMI4 npv IUY 3a oqeHKa npH npHgo6nBaHe Ha aKaAeMHqHara

AJIr,xHocr,,npo0ecop" rto npoQecaoHaJlHoro HanpaBJreHrre 4.6 l4H$oprr,rarHrca vl

KOMnrOTbpH14 HayKH.

C,re1 sano:HaBaHe c [peAcTaBeHHTe B KoHKypca AoKyMeHT[.t V aHaru3 Ha TflXHaTa

ctofiHocrHocr AaBaM cBoero noJroxnTerHo 3aKrloqeHHe 3a ra:6opa Ha Aou. 4.r,rnS.u.

Bopnclae llaHafioros CrosHoe Ha aKaAeMilqHara Anr,)KHocr ,,npoSecop" s Lllyn,teHcKarl

yHI'{BepcHTer ,,EltucKon KoHcraHrnH ilpeclaBcKn" no npo$ecuoHaJrHo HanpaeleHne 4.6

ZHQopvaru Ka H Ko Mnlorr,p HH H ayKH (ZnQop rr.larrz rca).

lara05 QeapyapH 2016r.
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(npoQ. 1-p Maprapnra Teo4ocneea)


