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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф.д-р Мариана Матеева Петрова 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, област на висше 

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

4.6 Информатика и компютърни науки (информатика) на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, обявен в ДВ бр.64 /16.08.2016 г. и на интернет-

страницата на Шуменския университет 
 

 

Със заповед РД-16-173/14.10.2016 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в ШУ „Еп.Константин Преславски“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6 Информатика и компютърни науки за нуждите на катедра „Компютърни 

системи и технологии“ на Факултета по математика и информатика. На основание 

решение на първото заседание на научното жури, проведено на 20.10.2016г. съм 

определена да изготвя рецензия по конкурса. 

В конкурса за „професор“ обявен за нуждите на катедра „Компютърни системи и 

технологии“ на Факултета по математика и информатика участва като единствен кандидат 

доц. д-р инж. Найден Вълков Ненков.  

1. Общо представяне на получените материали 

Документите са представени на хартиен носител и в електронен вариант от доц. д-р 

инж. Найден Вълков Ненков според изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане 

на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Шуменския университет. 

Представени са следните документи: 

1. Заявление за допускане до участие в конкурса 

2. Професионална автобиография 

3. Диплома за завършено висше образование 

4. Диплома за ОНС „доктор“  

5. Свидетелство за научно звание „доцент“ 

6. Списък на публикациите, заедно със самите публикации за участие в конкурса 

7. Списък на всички публикации 

8. Обобщена справка за научните публикации 

9. Тематични резюмета на научните публикации и разработки 

10. Справка за цитиранията 

11. Свидетелство за съдимост 

12. Справка за допълнителни показатели 

13. Справка за изпълнение на специфични изисквания на ФМИ.  

Кандидатът доц. д-р инж. Найден Вълков Ненков представя 63 научни труда, като 

структурата на публикациите обхваща: 2 монографии, 45 статии, 9 тезиси на 

международни конференции, 7 учебника. Приемат се за рецензиране 51 научни труда, 

които не са представени в конкурса за „доцент”.  Не рецензирам публикации с номера: 

3.6, 6.9, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, защото са използвани в процедурата за „доцент“, както и 

публикации: 2.7, 2.11, 3.2, 3.3, 3.5, 4.7, които са в съавторство с кандидата. 

Представените материали са достатъчни по обем и съдържание за оценяване 

кандидатурата на доц. д-р инж. Найден Ненков. От представените за рецензиране 

научните трудове общо 34 статии са публикувани в индексирани източници, сборници от 

конференции и тезиси, като публикацията (2.5) е в резултат на пленарен доклад по покана. 

 



2 

 

2. Данни на кандидата 

Доцент д-р инж. Найден Вълков Ненков е роден на 22.08.1957 г. в гр. Нови пазар, 

област Шумен. През 1979 г. завършва ВВУ по артилерия ”П. Волов”, гр. Шумен с 

квалификация „Инженер по поддържане и експлоатация на електронно изчислителна 

техника”. През 2004 г. придобива ОНС „Доктор” по научна специалност 02.21.09 

Автоматизация на области от нематериалната сфера. От 2008 г. с решение на ВАК е 

„Доцент”, хабилитиран по научна специалност 01.01.12 „Информатика (Експертни 

системи)“. Служил е като офицер от Българската армия до 2000 г., преподавател във ВВУ 

по артилерия ”П. Волов”, гр. Шумен. Бил е директор на учебен център и началник отдел 

„Човешки ресурси” в АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен. 

 

Обща характеристика на дейността и приноси на кандидата 

 Свързани с учебната работа 

Доц. д-р Найден Ненков се отличава с интензивна преподавателска дейност – 

разработване и актуализиране на учебни планове и програми, водене на учебни курсове, 

подготовка на учебници и учебни пособия, ръководство на дипломанти и докторанти и др.  

Научните интереси на кандидата му позволяват да създаде университетски учебни 

курсове с съвременно научно съдържание. Лекционните му курсове покриват важни 

направления на информатиката и компютърните науки, във фокуса на съвременното им 

развитие и допринасят за адекватната подготовка на студентите, а учебните материали са 

публикувани и достъпни в университетската библиотека и в електронен вид за студентите. 

Води лекционни курсове по задължителни дисциплини: „Изкуствен интелект и 

експертни системи“, „Софтуерни технологии”, „Езици за функционално и логическо 

програмиране“, „Функционално програмиране“, „Изкуствен интелект”, „Експертни 

системи“ „Информационни и интернет технологии на фирмата“, „Облачни технологии и 

виртуализация“, „.Net - основен курс”, „Анализ на данни (Data Mining)“, „Облачни 

структури” и „Програмиране в системите с изкуствен интелект ”, „Програмиране за офис 

системи“, „Организация и управление на знанията“, „Невронни мрежи и генетични 

алгоритми“. Избираемите дисциплини които преподава са: „Човеко-компютърни 

интерфейси“, „Техники в системите с изкуствен интелект”, “CASE инструменти и среди за 

обектно-ориентирано програмиране“,  „Облачни изчисления“.  

Прави впечатление преподавателския му опит и в други университети: Факултет по 

ПВО, КИС и към НВУ „Васил Левски“, ВУАРР-Пловдив, филиали Русе и  Силистра. 

Ръководи магистърска програма „Софтуерни технологии“ от създаването й през 

2011 г. което показва неговата ангажираност и отговорност с проблемите на обучението.   

Доц. д-р Ненков израства като авторитетен преподавател, уважаван от студентите 

заради своите лични и професионални качества, достъпен стил на преподаване. Той оказва 

компетентна помощ на студентите, подпомага израстването им в научен аспект чрез 

ръководството на 16 успешно защитили дипломанти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

“Магистър“, а разработките им са публикувани съвместно с ръководителя. 

Ръководи успешно двама докторанти (на единия предстои защита), които участват в 

ръководените от него научни проекти. Направени са 9 съвместни публикации с двамата 

докторанти, някои от тях са в издания с импакт ранг.  

 Свързани с научно-изследователската дейност 

Научно-изследователската дейност на кандидата успешно се допълва с участието му 

в 18 проекта: 3 международни, 5 национални и 10 университетски, като е ръководил 7 

университетски проекта.  

Доцент д-р Найден Ненков активно участва в организирането и провеждането на 

университетски и международни конференции. От 8 международни научни форума 6 са в 

Латвия, Русия, Сърбия с 39 доклада, в т.ч. и пленарен „Software environment to teach 

programming of robots“ по покана на президента на ISMA и организационния комитет на 
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конференцията (13th International Scientific Conference Information Technologies and 

Management 2015, ISMA University, Riga, Latvia), като 21 от тях са международни. 

Членува в следните научни организации: Съюз на математиците в България, IEEE, 

Асоциация "Научно-приложни изследвания".   

 

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

Данните от наукометричния анализ на включената в конкурса за професор научна 

продукция, съгласно номерацията от Обобщената справка за научните публикации и 

разработки са: 2 монографии (1.1- самостоятелна и 1.2 – част от колективна монография в 

чужбина) – 319 стр.; 7 бр. учебници – с общо 573 стр., от които 3 броя за участие в 

конкурса (2 самостоятелни и един в съавторство) с обем от 183 страници. 

Връзката между учебно методическата литература и научните публикации, е 

предпоставка за актуалност, задълбоченост и високо равнище на владеене на 

преподаваните учебни дисциплини. 

Разпределение на научните трудове по раздели в страната и в чужбина: статии в 

индексирани с IF/SJR периодични издания - 12, от които 4 са самостоятелни с общ обем 

74 страници, 5 статии в индексирани и реферирани периодични издания в чужбина – 38 

страници, 13 статии в български периодични издания – 95 страници, 14 статии в сборници 

от национални и международни конференции (9 в чужбина) – 97 страници, от които 2 

пленарни доклада. Публикувани в международни периодични издания са 9 научни тезиси 

(18 страници). 

От всички публикации на български език са 37 броя,  на английски език –  26 броя, 

32 броя – 177 страници са  в чужбина и 31 броя – 1039 страници на национално ниво. 

Кандидатът е публикувал самостоятелни 17 труда с обем 570 страници, от които в 

чужбина 14 броя; с един съавтор – 27 броя;  трима и повече съавтори – 7. 

Въз основа на функционално-структурния и логически анализ на представените 

научни и научно-приложни изследвания на доц. д-р Найден Ненков, априори, могат да 

бъдат очертани следните убеждаващи констатации: 

Първо, изследванията на кандидата и като обем, и като качество са в съответствие 

със ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и този на ШУ „Еп. К. Преславски”, а за 

отделни позиции дори надвишават залегналите в тях изисквания. 

Второ, освен публикации в индексирани с IF/SJR периодични издания (12), 

кандидата има поредица от статии в индексирани и реферирани международни 

периодични издания, включени в EBSCO Research Database, Index Copernicus, Microsoft 

Academic Search, Ex Libris, DOAJ, Inspect, Ulrich web™, Google Scholar, COBISS. 

Публикациите на доц.Ненков в сборници от международни конференции са 

включени в RSCI (РИНЦ). 

 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

Научната работа на доц. д-р Найден Вълков Ненков обхваща широк диапазон и 

показва познаване на важните проблеми в избраното направление на компютърните науки 

и информатиката. Теоретичните постановки в трудовете му са подкрепени с практически 

примери и разработки, включително с насоченост към учебния процес в университета. 

Съгласна съм с тематичната класификация на трудовете, предложена от кандидата и 

поради това разглеждам приносите му в обособените шест направления: изкуствен 

интелект; представяне на знания и експертни системи; машинно обучение и анализ на 

данни (data mining), роботи и невронни мрежи, софтуерни технологии и приложения, 

учебен процес и учебно съдържание. 

Професионалната дейност на доц. Найден Ненков включва ръководство на катедра 

„Информатика и математика“ на Колеж Добрич от 2009 до 2012 г. и  работата му като 
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заместник декан на Факултет по математика и информатика от 2012 до 2016 г., член 

Контролния съвет от 2009 до 2012 г., член на Академичния съвет и Факултетския съвет. 

Важна част от активността на доц. Ненков е изграждането на международни 

партньорства и по негова инициатива са сключени договори за сътрудничество с 

партньори от Украйна, Латвия и Литва. Приложените в документация по конкурса 

авторитетни отзиви и сертификати от други университети и научни организации за 

експертната дейност на доц. Ненков, доказват неговата компетентност и активност. 

От общата характеристика на кандидата може да се отбележи, че той е реализирал се 

университетски учен, научен ръководител и мениджър, преподавател и добър практик в 

областта на информатиката и компютърните науки. Пълният списък от публикации на 

доц. д-р инж. Найден Вълков Ненков показва неговото умение да решава широк 

диапазон практически полезни научни задачи, като избира подходящи подходи и методи. 

Затова свидетелства публикуването им в престижни реферирани и индексирани издания в 

международните научни бази данни и академични институции.  

Изследователската работа на доц. д-р Найден Вълков Ненков е свързана с участие 

в 18 проекта: 3 международни, 5 национални и 10 университетски. Ръководил е научно-

изследователски екипи включващи колеги, докторанти, студенти и международни 

участници за 7 проекта в рамките на университета. Резултатите са публикувани в статии, 

внедрени и са използвани в практическото обучение по учебните дисциплини „Експертни 

системи“,  „Изкуствен интелект“, „Езици за функционално и логическо програмиране“ и  

„Функционално програмиране“.   

Направлението изкуствен интелект е представено в публикациите: 1.1, 1.2, 2.1, 2.12, 

3.1, 4.1, 4.6, 6.2, 7.4 , 8.1, 8.2. 

Монографичният труд „Интелигентни системи“ (1.1) представя систематизирано 

изложение на изследванията на интелигентни системи, експертните системи, средства за 

програмиране на системи с изкуствен интелект и роботи, софтуерни приложения за 

обучение и управление, моделирането на данни, знания и онтологичен инженеринг. 

Дефинирани са основните понятия и се анализират досегашните изследвания в областта 

на интелигентните системи. Специално внимание е отделено на експертната система като 

едно от най-успешните приложения на интелигентна система в практиката. Показани са 

основните модели за представяне на знания и практически примери. Разгледани са 

алгоритми и модели, които са приложими при анализа на данни и откриването на знания  

(data mining and knowledge discovery), машинно обучение и „големите данни“ (Big data) 

като полезни средства за разработчиците на интелигентни системи. Достойнство на 

монографичния труд, е че теоретичните постановки са подкрепени с практически 

реализации на експертни системи и виртуален интелигентен асистент, представящи 

завършени и апробирани авторови приложения, които да служат като примери за 

реализация на подобни проекти.  

За яснота по отношение разбирането ми за монография цитирам Речник на чуждите 

думи в българския език, София, НИ, 1978, с.479: „Научно изследване върху един отделен 

въпрос или за дейността на определено лице“. В този смисъл смятам, че представената 

монография (1.1) съответства на тази дефиниция. Избраният въпрос (интелигентни 

системи) е изключително актуален, към изследването му е подходено строго научно. 

Системно са анализирани всички съществени характеристики на обекта във взаимната им 

обвързаност и във връзка с най-важните му приложения, така че се е получила достатъчно 

пълна и съвременна картина на проблема, подкрепена и с конкретни данни от 

изследвания.  
Част от публикациите в областта на изкуствения интелект обхващат организацията и 

осъществяване на идеите и свързаните с тях проектни предложения при практически 

реализации на алгоритми и модели, в други се отделя внимание на сравненията на езиците 

за логическо програмиране като инструменти за реализация на задачи и проекти в тази 
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област. Споделен е опита по дисциплината „Изкуствен интелект и експертни системи“, по 

която се провежда обучение в дистанционната форма. В това направление са и два 

учебника: 8.1, 8.2., които се използват в обучението както на студенти по компютърни 

науки, така и от други направления. Учебниците в съдържателно отношение представят 

ключови концепции, идеи и инструментариум в съответните области на познанието, при 

това на изключително достъпен и същевременно професионално издържан стил. 

Авторът разглежда представянето на знания и експертните системи (2.6, 2.9, 4.2, 5.1, 

5.5, 5.10, 5.11, 8.3 ) като едно от най-успешните за изкуствения интелект, с приложение в 

ежедневния живот. Изследва се архитектура на експертните системи, онтологичен 

инженеринг и различни практически приложения: експертна система за подпомагане 

системния администратор, експертна система за диагностика на проблеми в MS 

WINDOWS, консултираща система за социално подпомагане, консултираща експертна 

система за избор на застрахователен продукт и система за извличане на знания от WEB. 

Тук авторът включва един учебник, който намира място в обучението на студентите: 8.3. 

Акцентът на статиите в направление машинно обучение и анализ на данни (5.2, 5.3, 

5.13, 6.5, 6.7, 7.5) е сравняване възможностите на достъпните софтуерни среди, 

използвани при обучение на студентите. Сравняват се платформите за анализ на данни 

Rapid Miner и KNIME, описват се  WEKA и Rapid Miner като колекции от алгоритми за 

машинно обучение и извличане на знания от данни, илюстрирани с практически пример. 

Поредица от статии описва роботи и невронни мрежи (2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 4.3, 4.4, 4.5, 

5.1, 5.4, 6.1, 7.2), с акцент изборът на подходящ език за програмиране на роботи, 

разработката на чат-ботовете и речев интерфейс чрез платформата Pandorabots. 

Моделирането на интелигентните системи чрез невронни мрежи и симулаторите на 

невронни мрежи като Joone и NeuroPh е един от успешните подходи с теоретично и 

практическо значение според кандидата. 

Публикациите в „Софтуерните технологии и приложения“ (3.4, 5.6, 5.7, 5.12, 6.3, 6.6, 

6.8, 7.1, 7.3) описват проучвания, проекти и реализации на настолни, клиент-сървърни и 

WEB приложения. Предметните области са разнообразни: промишлени предприятия, 

разпределени бази данни, облачни приложения и софтуер за генериране на тестове.  

Направлението свързано с  учебен процес и учебно съдържание (2.9, 4.8, 4.9, 5.8, 5.9, 

6.4) е представено от разработки, свързани с внедряването на ERP (Enterprise Resource 

Planning) за образователни институции с ограничени бюджети и разработка на система за 

управление решенията на административна структурна единица от висше училище. 

Предмет на други публикации (2.9) е холистичният подход към преподаването и 

изучаването на музикалните културни ценности като се отчита латвийски и чужд опит и 

възможностите за прилагане на електронното обучение в педагогически практики.  

В строгия смисъл на думата информатични приноси в този труд (2.9) не намирам, но 

той показва отношението и компетентността на кандидата по този значим въпрос. 

О б о б щ е н о: 

Основните приноси на кандидата имат научно-приложен характер. Те съдържат и 

елементи на нов, и на модифициран методологически и методически инструментариум, 

което индикира обогатяване на научната теория.  

Обобщавайки конкретните оценки за трудовете, считам, че доц.Найден Ненков е 

наясно с утвърдените в науката критерии за наличието на научна полезност в тях.  

Първо, трудовете имат ясен обект - систематизирано изследване проблематиката на 

информатиката и компютърните науки, както и непротиворечива логическа линия - 

теоретичните постановки в трудовете му са подкрепени с практически примери и 

разработки, включително с насоченост към учебния процес в университета. 

Второ, трудовете имат актуална предметно-тематична насоченост – изследвани са 

технологии, системи, подходи и методи на информатиката и компютърните науки чрез 

анализ, моделиране и приложение в конкретни области. 
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Цитирания: 63 документирани цитирания в монографии, учебници, в доклади на 

международни форуми, 6 от тях в списания с импакт фактор/ ранг, а по-голямата част в 

статии в индексирани и реферирани международни периодични издания, EBSCO Research 

Database, Google Scholar, RSCI, COBISS.  

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Самостоятелните публикации са 17, а от съвместните 34 публикации, в 23 

кандидатът е първи автор. 

За съществен дял на доц. Ненков в отделните трудове можем да съдим по непреки 

признаци – например по системното му участие в трудове, където някои от съавторите му 

участват в един труд, а липсват в друг подобен. 

Имайки предвид, че няма представени справки-декларации за приноса на 

съавторите, приносът им се счита равнопоставен.  

Определен брой трудове са с докторантите на кандидата, което е естествена 

комбинация и не оставя съмнение в приносите на кандидата.  

Нямам съмнение за личния принос на кандидата в рецензираните публикации, 

изразяващ се в задълбочено изследване, творческо осмисляне и доразвиване на теорията и 

методологията в областите, които е работил.  

 

5. Критични забележки и препоръки  

Не отчитам съществени грешки и неточност в представените за рецензиране 

публикации, но мога да отбележа следните критични бележки и препоръки, отчитането на 

които би подобрило бъдещата му работа: 

- доц. д-р Найден Вълков Ненков би могъл да потърси публикуване на бъдещите 

си работи в издания с по-тясна насоченост в съответната тематика и с по-висока 

стойност на импакт фактор или импакт ранг. 

- За публикациите като цяло е характерен научен стил и яснота на изложение. 

Може да се посочи обаче препоръка в бъдещата работа за по-голяма прецизност 

и стегнатост в обобщения, изводи и оценки, които произтичат от изследванията. 

- Да разшири дейността си с докторанти и млади учени и да създаде школа в 

областта на своите научни интереси, които съвпада с водещите тенденции в 

развитието на информатиката и компютърните науки. 
 

6. Лични впечатления 

Познавам доц. д-р Найден Вълков Ненков от 2013 г., когато участвах в жури във 

ФМИ по покана на ръковството на катедра „Компютърни системи и технологии“. 

Оттогава съм запозната с неговите научни интереси и развитието през годините, 

рецензирала съм научни проекти, които той е ръководил. 

Прави впечатление, задълбоченото познаване на областта на научните му интереси и 

активността, която определено показва през последните години. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представените комплект документи и материали, постигнатите резултати в учебната 

и научно-изследователската дейност от доц. д-р инж. Найден Вълков Ненков напълно 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, Правилника за 

развитие на академичния състав в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ и 

специфичните изисквания на Факултета по математика и информатика. 

Научната и преподавателската квалификация на доц. д-р инж. Найден Вълков 

Ненков е несъмнена. Кандидатът е представил достатъчен брой научни трудове, 

публикувани извън материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор” и „доцент”. 
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В тях могат да бъдат открити оригинални научни и приложни приноси, които имат и 

международно признание.  

Всичко това ми позволява убедено да дам своята положителна оценка и да 

препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение за избор на доц. д-р 

Найден Вълков Ненков на академичната длъжност „професор” в Шуменския 

университет „Еп. Константин Преславски“ по професионално направление 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки. 

 

 

4.11.2016 г.    Рецензент:   
        

  (проф. д-р Мариана Петрова)  

 


