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Настоящото становището е изготвено на основание заповед РД-16-

003/04.01.2016 г. на Ректора на Шуменски Университет „Eпископ Константин 

Преславски“, както и на решение на научното жури, взето на неговото първо 

заседание, в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав на Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане, 

Правилника на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. 

1. Данни за конкурса и кандидата. 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.86 от 6.11.2015 г. За участие в него е подал 

документи единствен кандидат доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов от 

Шуменския Университет. Прегледът на представените ми документи показа, че по 

процедурата няма допуснати нарушения. Напълно са удовлетворени изискванията 

за получаване на  академична длъжност „професор“ от Правилника за развитие на 

академичния състав на Шуменския университет, чл. 34, ал. 3, и специфичните 

изисквания за тази длъжност за професионално направление 4.6 Информатика и 

компютърни науки от протокол 3/15.11.2011 г. на Факултетския съвет на 

Факултета по математика и информатика на Шуменския университет. 

Доц. доктор на науките Борислав Панайотов Стоянов е роден  на 27 май 1976 

г. в гр. Шумен.  През 2000 г.  завършва  Шуменския Университет „Епископ 

Константин Преславски” с магистърска степен по специалност „Информатика“. 

От 2002 г. е асистент в Катедрата „Информатика“ в Шуменския университет. В 

периода 2003 - 2006 г. е редовен докторант по Информатика в ШУ. През 2006 г. 

успешно защитава дисетационен труд за ОНС „доктор” на тема „N-адични 

свиващи и комбиниращи псевдослучайни генератори на редици”. От 2007 г. е 

главен асистент в Катедра „Компютърни системи и технологии“, а от 2009 г. е 

доцент по Информатика  в катедра „Компютърна информатика“. От 15 септември 

2009 г. е ръководител на тази катедра. Научен ръководител е на двама докторанти, 

единият от които - Красимир Кордов, успешно защити дисертацията си. Доц. 

Стоянов е участвал в много национални научноизследователски проекти и такива 

към към Шуменския университет. Има публикувани много статии с импакт 

фактор. През юни 2016 г. доц. д-р Борислав Стоянов успешно защити дисертация 

на тема „Криптографски алгоритми за защита на информацията“ и му бе  

присвоена научната степен „доктор на науките” в професионално направление 4.6 

„Информатика и компютърни науки”. 

Членува в Съюза на математиците в България. 

2. Общо описание на трудовете за участие в конкурса. 

Като член на научното жури по конкурса получих исканите съгласно 

съответните правилници административни и научни документи на кандидатa, 

справка по  допълнителните показатели по чл. 57а от ППЗРАСРБ (чл. 27 от 

ЗРАСРБ), и научните трудове за участие в конкурса. Той  представя за участие в 

конкурса за академичната длъжност „професор“ списък с общо 23 научни труда 

(една глава от публикувана монография, 18 научни публикации, обозначени като 

статии , и 4 учебни помагала). От представените за конкурса научни трудове не 

рецензирам  3 статии (с номера Р16,17 и 18) от 2008 г., тъй като не са в 

направление 4.6  на обявения конкурс, и не са свързани с обучението във ВУЗ.  
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Анализът на приетите за рецензиране 20 научни труда по конкурса показва 

следното: 

- Трудовете се разпределят във времето по години така: 2009 - 3бр., 2010 – 3, 2011 

– 3, 2012 – 1, 2013 – 2, 2014 – 6, 2015 – 2. 

-  Шест от статиите са в издания с IF ( общ IF = 11,055) , а 2 – с SJR- ( общ SJR = 

0,282).  

- Три от учебниците  на кандидата са написани самостоятелно , а останалите  

научни публикации са в съавторство, което според мен показва положителното 

качество  на кандидата за екипна работа. 

- 14 публикации са на английски език ; 

- 6 публикации са на български език. 

Кандидатът изпълнява изискването на чл. 69(1) 1 от ЗРАСРБ, тъй като е 

получил образователна и научна степен „доктор на науките“,и изпълнява 

изискването на чл. 69(1) 2 от ЗРАСРБ, тъй като от 2002 година преподава във 

Факултета по математика и информатика на Шуменския университет като 

асистент и доцент. От направената по- горе рекапитулация на научните му трудове 

следва, че той изпълнява и специфичните препоръчителни критерии на ФМИ на 

ШУ за заемане на академичната длъжност „професор“. 

3. Анализ на научните трудове на кандидата и препоръки. 

Основните научни резултати в разглежданите по конкурса научни трудове на 

доц. Борислав Стоянов са в следните тематични направления: 

(1) Хемоинформатика- P2, P3, P5, P6; 

(2) Невронни мрежи-  Главата от колективната монография под номер М1, статии 

P7, P8, P9, P10, P13, P15;  

(3) Информационни системи и бази от данни- P11, P12, P14; 

(4) Информационна сигурност-  P1; 

(5) Програмиране - четирите учебни помагала с номера U1, U2 ,U3 и U7 и научнa 

статия с номер P4 от списъка за конкурса.  

Безспорно, тематиката на научните трудове на доц. Стоянов е актуална. 

Стилът в публикациите е ясен и точен. Сериозни теоретични резултати са 

постигнати в публикациите по криптиране, невронни мрежи, и 

хемоинформатиката.  

 Публикациите в областта на невронните мрежи формулират нови подходи за 

избор на параметри за компютърна диагностика на рак на гърдата, и за 

предсказване на бизнес несъстоятелност на компании. Експериментите са 

базирани на колекция от данни от много фирми за период от шест години. 

Доказано е, че за медицинските изследвания при рак на гърдата че сред 

разгледаните невронни мрежи най-добро цялостно изпълнение има класическата 

ARTMAP невронна мрежа. 

В главата от колективна монография M1 се анализират и сравняват  

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 



 4 

невронни мрежи. Изследвано е влиянието на  различните техники за подбор, върху 

прогностичните способности на моделите. Специално внимание се обръща на 

показателите с висока специфичност, които намаляват грешните положителни 

прогнози, което позволява намаляване ненужните доброкачествени биопсии на 

гърдата чрез минимизиране броя на забавените правилни диагнози.  

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

структури от брутна формула. 

Целта на публикацията Р1 е моделирането на нов алгоритъм за защита на 

изображения, комбиниращ два псевдослучайни генератора на битове: базиран на 

изображението на Чебишев и базиран на ротационни уравнения. На основа на 

теоретичните и емпирични резултати новата схема за защита на изображения 

демонстрира високи нива на сигурност. 

Интерес за управление на обучението във ВУЗ  представлява статия Р11, 

където е моделирана 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. 

Учебните пособия са предназначени за студентите от специалности 

„Компютърна информатика“, „Компютърни информационни технологии“ и 

„Икономическа информатика” от Факултета по математика и информатика към 

Шуменския университет. Обхващат се темите съгласно утвърдените учебни 

програми по съответните дисциплини. Учебният материал в „Методи за 

транслация“ застъпва основните методи за разработка на транслатори и съдържа 

сведения, необходими за изучаване логиката на тяхното функциониране. 

Разглеждат се някои средства за автоматизация на процеса на разработка на 

транслатори, като LEX и YACC. 

Бих желал да препоръчам на кандидата за в бъдеще да подобри 

формулирането на изводите от изследванията и  на практическите приложения на 

базата на по-задълбочен анализ  на получените резултати, и като бъдещ професор 

да обръща по-голямо внимание към проблемите на студентите и препоръките на 

колегите си от катедрите по информатика. 

4. Научни и научно-приложни приноси. 

Смятам, че научните и научно- приложните приноси на  доц. Борислав 

Стоянов трябва да се оценяват не само по публикациите, представени за конкурса, 

но и в контекста на многобройните му публикации с международно признание, 

особено в областта на информационната сигурност. Доц. Стоянов е  успял да 

доразвие, модифицира и продложи редица нови криптографски алгоритми чрез 

синтезираните производни схеми между класическите псевдослучайни 

генератори, булеви функции и нелинейни динамични системи , което представлява 

значителен и оригинален принос в науката и дава  нови научните знания в 

областта на информационната защита. Публикациите в областта на невронните 

мрежи формулират нови подходи за избор на параметри за за компютърна 

диагностика на рак на гърдата, и по отношение на предсказването на бизнес 

несъстоятелност на компании. В областта на хемоинформатиката са предложени  
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нов подход за използването на дескрипторните отпечатъци на пръстите за 

клъстериране на бази от химически данни, и подходи за използването на свързания 

със зарядите топологичен молекулен индекс CTI за разпознаване на повтарящи се 

химични структури в големи бази от структури. 

 В рамките на настоящото становище ще отбележа само някои по-важни от 

приносите, следващи от публикациите по конкурса. 

Научни приноси: 

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

ротационни уравнения и е моделиран двустъпков пермутационно-субституционен 

алгоритъм за защита на растерни изображения. 

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

използващ дескрипторни отпечатъци на пръстите и метода на Д. Бутина. 

Научно-приложни приноси: 

1. Моделиран е модифициран алгоритъм за генериране на двумерни химически 

структури от брутна формула. 

2. Изследван е потенциала на BPNN, 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. Направен е  криптографски анализ 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. 

Приложни приноси: 

1. На основата на модифицирания алгоритъм за генериране на двумерни 

химически структури от брутна формула е разработен нов софтуерен продукт 

STRGEN-2D. 

2. Анализирани са софтуерни продукти с отворен код съобразно с изискванията 

на Computer Science Curricula 2013. 

3. Представени са няколко съвременни приложения на топологичния молекулен 

индекс CTI в контекста на научната дисциплина хемоинформатика; генериране 

на двуизмерни и триизмерни химични структури, разпознаване на повтарящи 

се химични структури. 

4. Моделирана е web базирана информационна система за индивидуално 

планиране в университет. 

 5. Отражение на резултатите на кандидата в трудовете на други автори. 

Кандидатът е представил впечатляващ по обем списък на цитирания на 

негови научни трудове – общо 121. От тях има 22 цитирания на непредставяни по 

други процедури девет публикации от списъка на кандидата за конкурса,  което 

покрива броя на изискваните цитирания от специфичните изисквания на ФМИ. 

Смятам че този списък на цитирания безапелационно и несъмнено говори за 

широката международна известност на трудовете на доц. Стоянов и на безспорния 

му авторитет сред  колегите в областта на информационната сигурност и др. 

 

 



6.IlpenoaaBareJrcKa H eKcneprHa Aefisocr Ha KaHAH Aa.ra.
flpes nepHoAa or 2002 Eo 2015 r. aou. Crosuon r4Ma noJr3orBopHa 4efiHocr raro

acHcreHT' rJIaBeH acl4creHT H AorreHT s lUY. Tof nponexra Ha BucoKo HHB9 y,te6uu
3aHflT[fl cbc cryAeHTH or cneur4a-rrHocrr.rre ,,KoMrrorbpHa rauQoprr,larvKa..,
,,KoirarlorbpHlI nn$oprtaaqI4oHHH TexHorotH14", ,,14KoHoMr"aanu ""4optu 

rvrKa,,,
,,Ba3Hec raHQopvarvrKa", ,,fleAanonnxa Ha o6yueunero no MareMaruKa vr
anQopvrarl4Ka",,,MareMarvKa",,,Ctolaucxa MareMarHKa",,,BH3Hec MareMarr4Ka--,
,,I4xouoivtvrKa" Lr,,Koir,tyuzKaur,IoHHl4 u Ian$opvraIII4oHHH evcreMt4" g OKC ,,6aKaraBbp,.,
cbc cryAeHTW or cneqHaJlHocrH B OI{C ,,upoQecuoHureH 6axalanbp", KaKTo vl B
MarHcrbpcKl4Te nporpaMlz no vnSopMarl4Ka. Paspa6ou4Jr e MHoro yve6nuuz, y.{e6HH
IIoMar€uIa v yve6nu [porpaMl4 3a cryAeHTr4 r]o unQoprraaruKa. EHn e HayqeH
pbKoBoAHren Ha o6qo l6 ycneurHo 3auI4TVnv A:annoMaHTr4- 10 e OKC,,6aKaraB1,;p" Lr

6 s NaarucrbpcKnre nporpava. Or 2013roa. e rpenceAaren Ha lrpxaBHara vBnvrrHa
KoMr4car no unQopMarr4Ka e [LIy.

vqacrear e B 19 Hayr{Ho - H3cneAoBareJrcK' rrpoeKTa - l MexAyHapoAeH, 6
HauaoHaJluu u 12 yuuBepcarercKl4,6ut e pbr(oBoArzreJr Ha 6 yuueepcuTercKr4 ilpoer(Ta.

Excleprua My Aeisocr BKnrcLrBa peueH3nr4 H3 rpyAoee e IEEE Transactions on
Information Theory, Journal of Systems and Software na Elsevier, Micro & Nano
Letters, The Institution of Engineering and Technology, British Journal of Applied
Science & Technology,sa peAr4rra MeAyHapoAHr4 HayqHu Qopyrr,tu, perreH3r.rg u
craHoBlzua IIo KOHKypCI4 3a Hayr{Hr4 AnbxHocrr,r r4 crerreHH, peAar(Tr4paHe ua yue6uuqu,
rpyAoBe Ha xouQepeHrrur4 u Ap.

7. 3anlroqeHr.re.
Ha ocnosaHne Ha rope H3noxeHord Aanau rroJroxr4TeJrHa orleHKa Ha HayqH ara vr

npenoAaBareJrcKara nefisocr Ha Aorr.x.H. Eoprzclae llaHafioroe CrosHoe.
flpe4craneHure or Hero Aor(yMeHTra 14 Hayr{HH Marepvanu orfoBaprr Ha Bcr4rrKr.r
H3I'ICKBaHvrfl Ha 3axosa 3a pa3Bvrue Ha aKaAeMrirtHlafl crcran e Peny6JrHKa Eurapar, ua
flpaeunHnKa 3a rpl4naraHe na 3PACPE H cborBerHzre flpae vrrHlrtu 3a ycnoBn flTa u
Pe.qa 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMar{Hr4 AnbxHocra Ha lUyueucxrar yHHBepcHTer u Ha

arylrera ro MareMarHKa u un$opv arvKa na LLIV.
flocrzrsarare or Hero pe3ynrarr4 Mvr AaBar ocHoBaHr,re na rtpertopbqaM Ha

yBaxaeMHTe qJIeHOBe Ha HayqHoro xypH, KaKTO U HA yBa)r(aeMr4Te qJreHoBe Ha
@axylreruza cbBer Ha OMI4 Ha lIIy ,,EnuGKort Koscrasran llpecrancxvt,' ra
rnacyBar 3a npncb)KAaHero Ha aKaAeMur{Hara AnbxHocr ,,npoQecop" B o6lacr Ha
BI4c[Ie o6pa:onaHue 4. flpupognn HayKH, MareMarnKa v ranQoprraa rr4Ka,
npoQecuoH€LIIHo Ha[paBneHne 4.6. Zn$opnaarr4Ka u KoMnrolbpHr4 HayKr4
(zu0oprraaruxa) Ha Aorr. 4.H. Eopucrae flaHafioros croq*roe.

20.01 .2016 r.

rp. lllyrvren
Hayr{HoTorlleu ua

(upoQ. A-p Crau vMVp CraHen)


